
A természettan módszere. 

A természettan az élettelen természetben előforduló tünemények 
lefolyásával és kapcsolatával foglalkozó tudomány. Kiindulás pontja 
a tapasztalás, tapasztalás mindarról, a mi a természetben törté-
nik. Tapasztalathoz a tüneményeknek pontos, rendszeres és rész-
letes megfigyelése útján j u tunk . E megfigyelésnek a tünemény 
egész lefolyására és minden oly körülményre, melyektől e lefolyás 
függ, ki kell terjeszkednie. A természetnek egyszerű szemlélése 
sohasem nyúj t valamely tünemény lefolyásáról tökéletesen pontos 
ismeretet. H a csak rövid ideig nézzük a csillagos eget, úgy lát-
szik, mintha a csillagok mindnyáján helyben maradnának. H a 
azonban hosszabb időn á t szemléljük az égboltozatot, meggyőző-

. dünk, hogv a bolygók az állócsillagokhoz képest helyzetüket idő 
multával, látszólag nagyon szabálytalan módon megváltoztatják, azaz 
mozognak. A bolygók mozgásának folytonos és pontos megfigyelése 
útján szerezhetünk csak tudomást arról, hogy azok a földdel együtt 
a nap körül megközelítőleg köralakú pályán mozognak. 

A természeti tüneményeknek teljes ismeretére és alapos meg-
értésére azonban csak kevés esetben elégséges a puszta megfigyelés. 
A- tünemény lefolyása a legtöbbször nem oly egyszerű és át tekint-
hető, hogy annak minden részletét a puszta megfigyeléssel meg-
ismerhetnők. H a pl. egy darab kő bizonyos magasságból a föld 
felé esik, pontosabb megfigyeléssel megtudjuk , hogy a kő esése 
mindig gyorsabb és gyorsabb lesz; de a megfutot t útat nem tud juk 
összehasonlítani az esés időtartamával, azaz nem vagyunk képesek 
eldönteni, hogyan növekszik a kő gyorsasága. 

Ezér t a megfigyelés mellett a kísérlethez kell folyamodnunk, 
melynek segítségével a kérdéses tüneményeket oly körülmények 
közt figyelhetjük meg, a melyeket minden más tekintetben tökélete-
sen ismerünk, és így azoknak természetét illetőleg könnyebben és 
biztosabban juthatunk valamely határozott véleményre. A kísérlet 
kérdés, melyet a természethez intézünk. A kísérletezés mestersége 
abban áll, hogy a természeti tünemények lefolyását megfigyelhetővé 
tegyük. Pl . hogy a szabadesés törvényét kitanulhassuk, oly körül-
mények közöt t kell a tes teket leejtenünk, mely körülmények a moz-
gást annyira meglassítják, hogy a megfutot t útat az idővel össze-
hasonlíthatjuk. 
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A kísérlet nemcsak a természeti tünemények lefolyásának 
pontosabb ismeretére tanít, hanem még új tünemények, új termé-
szeti erők megismerésére is vezet, a mennyiben a testeket oly 
kapcsolatba hozza egymással, hogy a bennük szun.iyadó erők tevékeny-
ségre ébrednek. Ismereteink legnagyobb részét a természeti tüne-
ményekről csak kísérletezés út ján szereztük. Ezér t oly fontos a 
természeti tünemények törvényeinek kutatásánál a kísérletezés. 

Megfigyelés és kísérlet tanít a természeti tünemények meg-
ismerésére. Megfigyelés és kísérlet szolgáltatja az adatokat, melyek-
ből az emberi értelem kombináló képessége leszármaztatja azokat 
a törvényeket, melyek a természeti tüneményekben az okot az oko-
zattal összekapcsolják. A törvényeket, melyek kimondják, hogyan 
függ egy tünemény azoktól a körülményektől, a melyek között 
van. Miképp juthatni ily törvényhez, arról egy példa legjobban 
felvilágosít. H a a fénysugár, útjában sima felületre ér, arról mindig 
visszaverődik Kísérletek mutat ják, hogy a visszavert sugár iránya 
különböző a fölületre eső sugár iránya szerint. I t t tehát a ráeső 
sugár iránya az ok, a visszavert sugár iránya az okozat. A fény-
visszaverődés törvényének ennélfogva általánosságban ki kell mon-
dania, hogy miképpen függ a visszavert sugár iránya a ráeső sugár-
irányától? Ez t a törvényt megtaláljuk, ha egy sor kísérletnél a 
ráeső sugár i rányát változtatjuk, azután a visszavert sugár irányát 
minden egyes esetben meghatározzuk és az összetartozó irányokat 
egymással összehasonlítjuk H a mindkét sugár irányát a fölület 
azon pontbeli normálisától számítjuk, a mely pontban a ráeső sugár 
a fölületet éri, akkor először is azt találjuk, hogy a visszavert 
sugár mindig abban a síkban van, melyet a ráeső sugár és a nor-
mális meghatároz, továbbá, hogy e síkban azok a szögek, melyeket 
a ráeső és visszavert sugár a normálissal képeznek, egymással 
mindig egyenlők. Minthogy kísérlet alkalmával a ráesés és vissza-
verődés szöge között mindig ezt az összefüggést találjuk, azért ki-
mondhatjuk a tö rvény t : „A visszaverődés szöge egyenlő a ráesés 
szögével és a visszavert sugár egy síkba esik a ráeső sugárral és 
a normálissal". 

E törvényhez hasonlóan lehet megállapítani minden más termé-
szeti törvényt. A tüneményt feltételező mennyiségek között mindig 
mathematikai vonatkozás van. Azért minden természeti törvényt 
egyenlettel fejezhetni ki. 

A természeti törvények e szerint egyes tények sorozatának 
általános kifejezései. Jelentésük azonban még sokkal tágabb. Nem-
csak azon tényeket fejezik ki, melyeket megállapításukra felhasznál-
tunk, hanem mindazon tüneményeket magukban foglalják, melyek 
e tényekből következnek. 11a pl mértanilag határozott alakú, külön-
ben tetszőleges tükörre bizonyos távolságban felállított fényforrás-
ról sugarak esnek, akkor a visszaverődési törvény alapján kísérlet 
nélkül is képesek vagyunk a mértan segítségével a visszavert sugár 
irányát meghatározni. Miként ebből a törvényből, éppen úgy vezet-
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hetünk le minden más törvényből mennyiségtani úton új tételeket, 
mint folyományokat. Csak mennyiségtani képletbe kell foglalni a 
törvényeket és aztán ezeket kiindulási pontul véve, belőlük számítás 
út ján a következményeket levonni. 

Látnivaló, mily fontos szerepet játszik a mennyiségtan a 
természettan kifejtésében. Ugyanoly je lentős 'gu , mint a megfigyelés 
és a kísérlet. 

H a egy természeti törvényből mennyiségtani úton a tünemé-
nyeknek bizonyos sorozatát levezettük, akkor , hogy ezeket a tüne-
ményeket ós törvényüket megismerhessük, nincs szükség többé a 
megfigyelésre és kísérletre, sőt csupán mennyiségtani dcductio útján 
nyerjük ezeket a törvényeket és a kísérletek még csak annak ellen-
őrzésére szolgálnak, vájjon a deductionál nem tévedtünk-e ? A deduc-
tio a tapasztalás mellett a legbiztosabb út, melyen a természettan 
előre halad. H a valamely tüneménycsoport alaptörvényeit a tapasz-
talásból megismertük, akkor e törvényekből a csoportba tartozó 
minden tüneményt leszármaztathatunk. Min thogy e levezetésnél az 
egy csoportba tartozó valamennyi tüneménynek a belső Összefüggé-
sét megismerjük, azért a természettan czéljának az alaptételek fél-
állítását és azokból az együvé tartozó tünemények egész körének 
levezetését tekinthetjük. 

A természettörvény a tünemény lefolyását írja le csupán, de 
az okokról semmiféle felvilágosítást nem ad. A természettan fel-
adata azzal még nincs megoldva, hogy a tünemények szabályszerű 
lefolyását ismerjük, hanem a tüneményeknek még magyarázatát is 
kell adnunk, azaz ki kell ku ta tnunk a tünemények sajátszerű lefo-
lyásának okait. Minthogy pedig a tüneményt az őt létesítő ok 
feltételezi, azért a tünemény sajátszerű lefolyásának oka, oka egy-
szersmind a tüneménynek is. Bizonyos változás okát a természetben 
erőnek nevezzük. Innen az okok keresésén az erők keresését é r t jük . 

A természettannak azonban éppen az utóbbi feladata a leg-
nehezebb, mert a természeti erőket magukat sohasem figyelhetjük 
meg directe, hanem csak hatásaikból vesszük észre őket. Hogy 
tehát a természeti erőkről valamit mondhassunk, a hatásokból kell 
az okokra következtetnünk. E z a következtetés azonban mindig oly 
nagy bizonytalansággal jár , hogy a ható természeti erőkről sohasem 
nyerhetünk oly bizonyosságot, mint a minőt azon törvényekről 
szerezhetünk, melyeket a természeti tünemények követnek. Ugyanis 
egy és ugyanaz a tünemény — ezt már a mindennapi tapasztalás 
is igazolja — nagyon különböző okokból jöhe t létre, és ezen lehet-
séges okok közül kell nekünk egyet következtetés útján kiválaszta-
n u n k ; de semmi sem kezeskedik arról, hogy a lehetséges okok közül 
éppen az igazit választottuk. 

Ez okból a természeti erőkről, mint a tünemények okairól, 
nem alkothatunk semmi biztos következtetést , hanem csak feltevé-
seket, hypothesiseket, melyek többé-kevésbbé valószínűek azon elő-
vigyázatosság szerint, mclylyel megválasztásuknál eljárunk, és azon 
természeti tünemények sokasága szerint, melyeket a megválasztásnál 
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tekintetbe veszünk ós a melyek azután, mint szükségképpeni követ-
kezmények, e hypothesisből folynak. Míg kevés, ugyanazon körbe 
tartozó tüneményt veszünk tekintetbe, mindig úgy találjuk, hogy 
azokat több hypothesis egyformán jól megmagyarázza; de minél 
messzebbre terjed ismeretünk bizonyos körben, annál inkább keves-
bedik a lehetséges hypothesisek száma, míg végre csak egy hypo-
thesis marad fenn, melyből minden kísérletileg és deductive talált 
törvényt levezethetni, és a mely maga új tények felfedezésére vezet. 
Ez a hypothesis azután a legvalószínűbb. 

Ilyen hypothesis a fénytan alapjáúl jelenleg felvett rezgési 
elmélet. Mióta feltételezték, hogy a fény oka az aether (hypothetikus 
anyag) rezgő mozgása, azóta a fénytünemények törvényei mind ezen 
föltevés szükségképen! következményei, és ezzel a fénytan elérte a 
tökéletességnek azt a fokát, melyen a megfigyelés és a kísérlet 
inkább csak az elmélet következményeinek igazolására szolgálnak, 
a helyett , hogy eszközök volnának a tünemények törvényeinek fel-
keresésére. 

I ly hypothesist legközelebbről az egynemű tünemények külön-
böző csoportjaira nézve találhatunk, és ezt jónak kell ta r tanunk, 
ha segítségével a csoportba tartozó minden tüneményt megmagya-
rázhatunk, azaz ha a csoportba tartozó minden egyes tünemény e 
hypothesisnek szükségképeni következménye. A természetről való 
ismereteink clőhaladásával azonban arra az eredményre ju tunk , hogy 
az egynemű tünemények azon csoportjai, melyek látszólag egymástól 
egészen különbözők, mint a mozgás-, fény- vagy hőtünemények, 
egymással a legbensőbb összefüggésben vannak. Ezér t ha egy meg-
határozott tüneménycsoport megmagyarázása czéljából hypothesist 
akarunk felállítani, előbb gondosan meg kell vizsgálnunk, nincs-e 
a már meglevő hypothesisek között olyan, melyből a kérdéses 
tüneménycsoportot is meglehetne fejteni ? Éppen ezen megfontolással 
kevesbítet te az újabb természettan a régi kutatóktól felvett termé-
szeti erők számát és mindinkább törekszik arra, hogy a legkülön-
félébb tüneményeket egy-ugyanazon alapelvre, a mozgásra vezesse 
vissza, és a korábban felvett oly sokféle erők helyébe csak egyet 
helyettesítsen, azt az erőt, mely az anyagot mozgatni képes, a mely 
az anyag egyes részeinek vonzásában és taszításában nyilvánúl. 

De, ha sikerűi is valaha a tüneményeket mind egy okra, az 
anyaggal együttjáró és azért változatlan erőre visszavezetni, azért 
még sem szabad feledni, hogy ez csak hypothesis, melyre a termé-
szeti tünemények magyarázatát alapít juk, mely kétségtelenül a leg-
valószínűbb, melyne: azonban bizonyosságot csak akkor szabad 
tulajdonítanunk, ha sikerűi annak kimutatása, hogy a természeti 
erőknek így felvett oka az egyedül lehetséges ok. H a azután bebizo-
nyulna, hogy — Helmholz mondásaként — a természetről való fel-
fogásunknak ez a szükségképpeni formája, akkor objektív igazságot 
tulajdoníthatnánk neki. É s ez képezi a természettan végczélját. 

H I D E G H M I H Á L Y . 



Vörösmarty és Vergilius.* 

Az 'az iskola, melyet A", végzett, teljesen klasszikus volt. 
La t inu l tanúltak, latin irókat olvastak. Ma már nem esik meg, 
— legfölebb nagy ritkán — akkor általában ugy volt, liogy az 
életbe lépő diák a latin nyelv tudásán kivííl a latin irók szeretetét 
is magával vitte az iskolából. Cicero, Vergilius, Horat ius meg 
Ovid ius kedvelt olvasmányai marad tak azontúl is. 

V. sem volt kivétel és fejledező tehetségét egyaránt a klasz-
szikus irányban vezették magyar olvasmányai és a környezet is, 
melybe került. „A hatodik iskolában . . . olvastam Baróti Aeneisét, 
Rajns Eclogáit s V i r á g Horat iusi leveleit és némely ódáit" ír ja 
maga életrajzi föl jegyzéseiben. Tolnai barátai , Klivényi, Teslér, 
Egyed , főképpen Egyed Antal, Ovidius fordítója, szintén szeretői 
voltak a klasszikus költőknek. I t t olvasta Homeros t is. 

Természetes tehát , hogy első mesterei a klasszikus írók voltak. 
Nem ezek tették költővé, lelkében égett már az isteni tűz ; de ezek 
te t ték epikussá, főképpen Vergilius. Vörösmartynak ő volt Igazi 
mestere nagy művével, az Aeneisszel. Miért nem Homeros, minden 
epikus örök mintája, mestere? Könnyű okát adnunk. I rodalmunk 
18.-dik századvégi föllendülése a franczia, a la t in és a német iro-
dalom mintáin tör tént . A franczia irodalom bágyad t klassziozizmusá-
val drámaíróinkra épp úgy ha to t t , mint epikusainkra. Voltaire 
Henr iadcja volt a példakép az Aeneisszel együtt . Mindkettőnek 
volt elég jó fordítása ; amaz Péczely Józseftől, emez Baróti Szabó 
Dávidtól . Lessingnek Homerosért vívott küzdelme még nem hatott 
el hozzánk; csak némi hullámzása volt még érezhető s az l l ias 
fordí tására csak kísérletek tör téntek. V. is az Aeneis ismeretét 
vit te magával az iskolából s Baróti fordítását bizonyosan olvasgatta 
azután is. 

Homeros tehát , a mester, helyet adott Vergil iusnak, a tanít-
ványnak, hogy vezesse a kezdőt, kit azonban hatalmas tehetsége 
csaknem egészen a maga szárnyain ragadott a dicsőség felé. De 
azért Homerosra is rá ismerünk mindjár t az i f júkori kísérletekben, 
í g y A hűség diadalma-ban e helyek egészén homerosziak : 

* Vörösmarty mesterei czímen bemutatott székfoglaló értekezésem 
első fejezete. 




