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TÁRSADALOM ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY.

— Nyilt levél a »Természettudományi Közlöny« szerkesztőségéhez. —

A földrajzt választottam szaktárgyamúl, azért különböző 
tudományágakkal kell, gyönge tehetségemhez képest, foglalkoznom, 
nevezetesen egyfelől a természettudományok fejlődését kell figyelem
mel kisérnem, s másfelől a történelmi és társadalmi tudományokat 
sem hanyagolhatom el egészen, mert hiszen a földrajz a kétféle 
tudománykört mintegy összekapcsolja, mesgyéjöket áthidalja. Némi
leg meglepett azért L e n g y e l  B é l a  úr értekezése, a mely a 
Természettudományi Közlöny októberi füzetében ^Társadalom és 
természettudomány« czíme alatt megjelent. A  ki a földrajzt bármely 
csekély eredménnyel míveli, az el nem tagadhatja sem a társa
dalmi, sem a természettudományok jogosúltságát; az emberiség 
boldogúlását kizárólag sem a vallásos bölcselkedéstől, sem a ter
mészet vizsgálásától nem várhatja, hanem mindkét tudománykor 
egyenjogúságát kénytelen elismerni. Ritter Károly a történelmi 
tudományok álláspontjából indult ki, midőn azt a viszonyt kutatta, 
mely a történelem s a természet között van, tehát a természettel is 
kellett foglalkoznia; Humboldt Sándor a természettudományok vál
lán emelkedett a bölcsészeti felfogásra; szaktárgyamat az ő szelle- 
mökben iparkodom mívelni.

Lengyel Béla úr rektori székfoglaló beszédemből néhány helyet 
idéz, s azután így  folytatja: »Az idézettekből kettőt vonhatunk le: 
egyik az, hogy szónok, úgy látszik, társadalmunk erkölcsi sülye- 
dését a természettudományok befolyásának hajlandó tulajdonítani; 
a másik, hogy a természettudományokat nem tartja alkalmasoknak 
a magasabb míveltség megszerzésében tényezőként közreműködni, 
hanem feladatukat csupán abban látja, hogy az emberiség anyagi 
jólétét előmozdítsák.« E következtetésre kénytelen vagyok meg- 
jegyezni, hogy az félreértésen alapszik. Meglehet, hogy nem eléggé  
világosan fejeztem ki magamat, de biztosíthatom a szerkesztő urakat,

Természettudományi Közlöny. XIX. kötet. 1887.

TERMESZETTUDOMANYI
KÖZLÖNY.

H A V I  F O L Y Ó I R A T
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE.

E folyóiratot a tár
sulat tagjai az év

díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 

a 30— 33 ívből álló 

egész évfolyam elő
fizetési ára 5 forint.

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



4 3 4 HUNFALVY JÁNOS

hogy a természettudományokat Lengyel Béla úr sem becsülheti 
jobban, mint csekély magam. Az idézett helyekből is világosan 
kitetszik, hogy nem a természettudományok ellen keltem ki, hanem azok 
nak elkapatott és elbizakodott másod- és harmadrendű mívelőit támad
tam meg, akik  sem a természettudományokban, sém a többi tudomány
körökben nem szereztek magoknak kellő tájékozottságot és jártas
ságot s mind a mellett azt képzelik, hogy Ők mindentudók, hogy  
legalább is egy fejjel magasabbak, mint pl. azok a tudósok, a kiket 
Lengyel Béla úr az értekezésében felsorol. Az utilitarism us és a 
vastag m aterialismus ellen, melyet ama féltudósok terjesztenek, s a 
mely a mi társadalmunkban az ifjúság köreiben is el kezd harapózni, 
mondom, az utilitarismus és materialismus ellen akartam felszólalni, 
mert az, mint a történelem bizonyítja, mindenkor a társadalom 
romlását, erkölcsi sülyedését vonta maga után. A  ki a tudományt 
csak fejős tehénnek tekinti, a ki mindig csak azt kérdezi, mi hasznát 
veszem ennek vagy  annak az életben; a ki csakis az érzékiségnek 
hódol s a materialismusban elmerülve minden nemesebb, magaszto- 
sabb törekvésről lemond, az emberi élet ideális felfogását tagadja: 
az bizony a természettudományokat sem fogja nagyra becsülni, 
azokban sem fog sokra menni. A vagy Coppernicus, Galilei, Keppler, 
Newton vagy Kirchhoff és Bunsen csak azt keresték, hogy micsoda 
hasznát veszik majd fáradozásaiknak? Bizony, ha Galilei vagy  
Luther, ki a vallási mozgalmat indította meg, az utilitarismusnak 
és materialismusnak hódoltak volna, soha eszök ágába sem jutott 
volna az egyház hatalmasai ellen síkra szállani.

Társadalmunk hibáiért korántsem a természettudományokat 
vádolom ; ellenkezőleg társadalmunk regeneratióját épen leginkább 
az összes tudományok, mind a természeti mind a történelmi, társa
dalmi és bölcsészeti tudományok ápolásától és terjedésétől várom. 
Hiszen társadalmunk sarkalatos hibáit a tisztességes anyagi és szel
lemi munka meg nem becsülésében s a kötelességérzet hiányában 
keresem, tehát nem a természettudományokban vagy ezeknek túl
ságos ápolásában. Gondolom, munka, megfeszített ernyedetlen 
munka nélkül a természettudományokat sem lehet megszerezni és 
mívelni; a. kötelességérzetre a természettudósnak is van szüksége.

Véleményem az, hogy nálunk sem a természettudományok, sem 
a többi tudományok nem részesülnek kellő tiszteletben és méltatásban, 
hogy gyakran még azok sem lelkesülnek nagyon értök, a kiknek mint 
tanároknak fő feladatuk a tudományok ápolása és terjesztése. Koránt
sem állítom, hogy nálunk a természettudományok túlságosan ápoltat
nak, ellenkezőleg azt hiszem, hogy pl. a jogászoknak, mérnököknek, 
sőt a theológusoknak sem ártana, ha üres idejöket a természettudomá-
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nyokra fordítanák; de másfelől a természetbúvároktól is követelem, 
ne legyenek egyoldalúak, ne fitymálják a többi tudományokat, 
hanem emelkedjenek bölcsészeti felfogásra, mert a merő anyagnál, 
a természetnél magasztosabb az emberi tett, az ész, a szellem, mely 
az anyagi világban, a természetben előforduló jelenségeket öntudatosan 
megfigyeli s a benne uralkodó törvényeket fürkészi. A  bölcsészeti 
felfogással mívelt természettudományokról én is azt tartom, hogy  
igenis alkalmasak a magasabb míveltség megszerzésében tényezőként 
közreműködni, s feladatukat korántsem csupán abban látom, hogy  
az emberiség anyagi jólétét előmozdítsák. Mert hiszen épen azon 
természettudósok ellen szólaltam fel, a kik egyedül csak az anyagi 
jólétet tartják szemök előtt.

Készségesen elismerem, hogy a mai társadalom általán véve 
sokkal jobb, mint a középkori v o lt ; eszem ágába sem jut, a közép
kori állapotokat a mostaniakkal szemben dicsőíteni. Hiszen épen 
azt akartam beszédemben jelezni, hogy a mi társadalmunk alaku
lása eddigelé nem járt karöltve az állami állapotok átalakulásával; 
hogy a mi társadalmunk még ki nem bontakozott teljesen a közép
kori előítéletekből s azért nem becsüli meg kellően a m unkát; 
hogy nagyobbára a magasabb modern műveltségnek csak külső
ségeit, gyakran csak ferdeségeit és kinövéseit sajátította el, majdnem 
oly formán, mint a vad népeknél szokás, mikor czivilizált emberek
kel jönnek érintkezésbe. Azt sem tagadom, hogy a mai kor szelidebb, 
humánusabb felfogásában a természettudományi ismeretek gyara
podásának is nagy részök van, ámde azt az érdemet korántsem 
lehet kizárólag nekik tulajdonítani. Azok a tényezők, a melyek a 
középkor végén az emberiség látókörét k iszé le s íte tték : a földrajzi 
fölfedezések, a klasszikus tanulmányok föléledése, az ipar és művészetek 
felvirágzása stb., a természettudományokat is új életre ébresztették. 
A  renaissance időszaka nélkül a természettudományok sem vehettek 
volna nagyobb lendületet. A  történelmi és bölcsészeti tudományok 
megtermékenyítették a természettudományokat, s viszont ezek 
jótékony hatást gyakorolnak amazokra.

Én csak az egyoldalúságot gáncsolom s némely természet- 
búvárok túlkapásai ellen szólalok fel. Arra akartam őket figyelmez
tetni, hogy ne akarjanak a számukra kiszabottt körön túl terjesz
kedve oly kérdéseket eldönteni, a melyek nem a természet, nem az 
anyag körébe valók. Saját körükben is elég probléma van még, a 
mely biztos megoldásra vár. Magok az igazi természettudósok 
legjobban tudják, hogy nagyon sok dolgot még csak többé-kevésbbé 
plausibilis hipothézisekkel képesek megmagyarázni. Még a darwi- 
nismus elmélete sincsen mathematikai határozottsággal bebizonyítva ;
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Quatrefages még most sem akarja Darwin nézeteit elfogadni; a 
morfológisták és fiziológisták még mindig vitatkoznak egymással. 
A  naprendszer keletkezését Kant-Laplace elméletével magyarázzák, 
de az mégis csak hipothézis. A  Föld felszinének alakulását, a 
hegységek keletkezését azelőtt a neptunisták a víznek, a plutonis- 
ták a tűznek tulajdonították, most a Föld kihűlésének, össze
zsugorodásának tulajdonítják. A  geológiai jelenkort jeges korszak 
előzte meg, azt be tudják bizonyítani, de arra a kérdésre, hogy mi 
okozta a jeges korszakot, határozott feleletet még most sem tudnak 
adni. Az anyag eredetét,, a szerves élet kezdetét a természettudósok 
sem tudják megmagyarázni, sőt a józan természettudós nem is akarja 
a végső okot fürkészni s az emberi tudás korlátját áthágni.

H unfalvy  Já n o s .

AZ OKSZERŰ HALASGAZDASÁG LÉNYEGES FELTÉTELEIRŐL *

Nem hiszem, hogy ellentmondásra találnék, a midőn állítom, 
hogy mi magyarok a víznek okszerű felhasználásától még vajmi 
távol á llunk; noha nem tagadhatjuk, kogy ennek a felhasználásnak 
úgy a mezőgadaság, mint az ipar és közlekedés tekintetéből rend
kívül nagy a fontossága.

Magyar földön még rendes jelenség, hogy folyók, erek és patakok 
mentén közönséges kánikulánk melegétől is kisül a növényzet, holott 
a legegyszerűbb árkolással és duzzasztással nagy területeken elejét 
vehetnők a bajnak; a legegyszerűbb módon ezer meg ezer vízesés 
kínálkoznék ipari czélokra, mint legolcsóbb hajtóerő s nem egyszer 
látjuk, hogy tőszomszédságukban a szerkezete és gondozása szerint 
költséges gőzgép m űködik; hajózható vizeink partján tengelyéig 
sülyed nem egyszer a teherhordó k o cs i; sőt még az is igaz, hogy 
nagy vidékek lakosságának felfogásában nyomát sem találjuk 
annak, hogy a víz, okszerű felhasználása mellett, az embernek 
legjobb barátja — e vidékek lakossága a vízben ádáz ellenségét 
látja, mely időközönként vagyonát, sőt életét is ostromolja.

Természetes, hogy nekem e helyen nem lehet feladatom akár 
az öntözésről, akár a víznek ipari és közlekedési czélokra való fel- 
használásáról elmélkedni; de szükségesnek tartottam ezekre is reá
mutatni, mert előadásom tárgya szintén a víz okszerű felhaszná
lásához tartozik s mint látni fogjuk, még a mezőgazdasággal is 
szerves összefüggésben van.

* Előadatott a kir. magyar Természettudományi Társulat 1 8 8 7 -ik évi október 
1 9 -ikén tartott szakülésén.
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