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NYELV ES TUDOMÁNY.

Már másodszor történik az, hogy wámtíí tudományos testületek kebelé-

ben a nyelvek a tudományban való jogosultságának kérdése nemcsak föl-

hozatott, hanem tanácskozások, söt határozatok tárgyává tétetett,

E, szerintem minden jogosultságot nélkülöz áramlat határozottan

német, chauvinisztikus ; czélja nem más, mint az, hogy csak bizonyos válasz-

tott nyelvek legyenek érvényesek a tndonvinyhan, a nem választott nyelvektl

tehát tagadtassék meg minden jogosultság, t. i. az e nyelveken hirdetett és mí-

velt tudomány minden eredményeivel együtt legyen egyszeren semmis !

Azt hiszem, hogy e czél, így, a dialektika, a plauzibilitás, az álokos-

kodás és — mondjak ki — a j angerman gylölködés és önteltség sallang-

jaiból kivetkztetve sa maga egész meztelenségében az asztalra téve, s min-

denjózan gondolkozású ember szemében az abszurdum színét fogja magára

ölteni.

Mind a két alkalommal a magyar nyelv is a kiküszöbölendk közé

Boroztatott, s én már 1876-ban «Magyarország pókfaunája» czím könyem

elszavában ^ tiltakoztam az ily merben önkényes, egyenesen a tudomány

érdeke, mert szabadsága ellen tör feszegetés ellen ; és minthogy könyvem

német nyelven is megjelent, tiltakozó szavam megtette hatását: Kraatz G.

úr az «Bntomologische Monatsblätter« '^ könyvismertet rovatában, könye-

met ismertetve, ugyanis enyhíteni iparkodott a dolgon, mondván, hogy a

német entomologusok gylése csak « óhajtásképen » mondta ki azt, hogy a

diagnózisok latin nyelven írassanak.

Noha ez enyhítésre nekem is lett volna megjegyezni valóm, többek

között például az, hogy az a tudomány, a mely a leíró természetrajzban már

a puszta diagnózissal is beéri, mindenesetre lehet igen terjedelmes, de bizo-

nyára igen — sekély is, mégis abba hagytam a dolgot ; mert úgy, a mint én

azokat abizonyosköröketismertemésismerem, amint láttam a «Leopoldina»

kebelében, továbbá a Stettin és Berlin között kitört «legitimitási harczot»,

mely a vívó táborok tulajdonságait egész meztelenségökben feltüntette, tud-

tam, hogy a kebli marakodás közben, úgy változatosság kedvéért, majd

újból nekünk is jut még valami.

Nem is csalatkoztam, mert ime dr, Kriechbaumer József úr, a mün-

cheni Múzeum re, a hírneves Hymenopterologus «Schattenseiten der en-

^ M. O. Pókfaunája, I. köt. pag. XV.
2 «Ent. Monatsblätter » Berlin, 1876, Nr. 4..



tomologischen Zeitschriften-Literatur und Vorschläge zur Beseitigung

derselben. Eine Zuschrift an die entomologische Section der Naturforscher-

Versammlung in Danzig, 1880.» czim alatt ismét csak fölveti a tárgyat s

nagy méltatlankodásának összes darázsfulánkjait — többek között — a

magyar nyelven írott tudományos munkálatok felé is fordítja.

A kezty felénk is van dobva s ha én veszem föl, ennek jogosult vol-

tát abban keresem és találom, hogy dr. Ktíiechbaumer úr egyenesen a «Ter-

mészetrajzi füzetekre» czélozott.

Mily szemmel nézi dr. Kriechbaumer egész népcsaládoknak mvel-
dési menetét, tudományos törekvéseit, hogyan ítél felettök a specifikus

német kizárólagosság trónusán, ez legjobban ki fog tnni a nevezetes «Zu-

schrift» következ helyeibl: «Nem elég hogy a tudósok voltaképeni nyel-

vén (latinul) s a világnyelveken (németül, angolul és francziáúl) szerkesztett

folyóiratokon és szerzett mveken kívül még olyanokkal is bírunk, a melyek

valamennyi román és germán származású kultúrnépek nyelvén, tehát olasz,

spanyol, portugál, holland, dán s svéd nyelven írattak, egy id óta már az

oroszok is anyanyelvökön írják entomologiai munkálataikat, s pár év óta

a magyarok is egy magyarul irott folyóindot adnak ki. Ha legközelebbrl

talán még a csehek, lengyelek, tótok, horvátok, oláhok, és törökök, a görö-

gök és albánok is az entomologia mívelésére adják magokat, akkor minden

entomologusnak Eothschild vagyonával és Mezzofanti nyelvismeretével kell

rendelkeznie, hogy az összes könyv- és folyóirat-anyagot megszerezze és meg

is értse. St ha még arra a lehetségre is gondolunk, hogy a mennyei biro-

dalom fiai egyszerre csak nem érik be többé avval, hogy a rovarokat

tövisekre fzögessék, hanem elkezdik azokat tanulmányozni s tudós érte-

kezesekben tárgyalni, s hogy példájukat a japánok s Kelet egyéb népeivel

együtt utánozni kezdik, ekkor talán az entomologia haladása fölötti öröm

az avval járó babyloni nyelvzavar miatt kissé meg fog csappanni.»

Dr. Kriechbaumer ur tehát így klasszifikálja a népeket, a nyelveket s

minél alább halad, annál gúnyosabb, lenézbb.

De hát menjünk tovább.

A többi tétele a következ :

1. Minden nemzetnek, melynek nyelve csak országára szorítkozik,

egy világnyelvet kell tanulnia, különben elszigetelve marad. Erre alapítja

ajánlatát, hogy ilyen nemzetek valamely világnyelven publikáljanak; a

genus és faj diagnózisát latinul követeli, a «pontosabb leírás» más nyelven

is adható.

3. A tudomány örvendetes terjedésének árnyoldalát nyelvismeret kö-

vetelménye képezi, ezenkívül a pénzes zacskóhoz intézett követelés is.

3. A folyóiratok száma túlságos; az iratokat kiadó egyesületek száma

szintén
;
pár entomologus már egyletet alapít, folyóiratot indít, melyet fenn-

tartani nem bír.



Ezekre alapítja javaslatát a folyóiratok reformjára nézve, a legtelje-

sebb czentralizáczió értelmében.

Egyelre csak Németországra szabja a dolgot s a központot természe-

tesen Berlinbe kívánja, meghatározza a szakbeosztást, ehhez képest a refe-

rensi testületet ; szóval az egész czentralisztikus apparátust, mely szakasz-

tott mása az ismeretes Bachrendszernek, vagy akár az istenben boldogult

német apróbb Vaterlandok «Bangs, Dienstordnung und Instanzenzug »-

jának.

E nevezetes Zuschrift» olvasása közben mindig azt hittem, hogy

a végén reánk magyarokra külön is kerül majd a sor, mert hát Löher úr

révén, a szász jajkiáltások, mint nem kevésbé a német színház eseménye

következtében divatossá váltunk nagy Németorságban, annyira, hogy még
az én kedves, jó barátom dr. Kocu, ott Nürnbergben látogatásom alkal-

mával, avval az ö nagy szerénységével kérdést intézett hozzám, hogy hát

nagyon üldöztetnek-e a németek a pusztákon ? mire én azt feleltem, hogy

nem nagyon, mert naponként mindössze csak pár ezret törünk kerékbe,

ha — változatosság kedvéért — karóba nem húzzuk. E felelet óta az én

kedves doktorom tökéletesen tisztában van avval a német hajszszal, a me-

lyet — németek költenek.

De másképen történt. — dr. Kbiechbaumee lamentatióit — maga
nevezi így — ez egyszer nem a magyar folyóirat, hanem a mi derék svéd

barátainknak legújabb vállalata, az ,,Entomologisk Tidskrift" szólította ki,

mely polyglott, közöl svédül, francziáúl és latinul ;
— dr. Kriechbaumer

urat pedig az hozta ki a sodrából, hogy az elszóban ki van mondva az,

hogy noha a közlések nemcsak franczia, hanem latin, német, angol vagy

valamely skandináv nyelven is óhajtatnak, legszívesebben mégis a franczia

nyelven írotiak fogadtatnak el.

Tehát a német nyelv, a melyet Kriechbaumer úr a világnyelvek élére

helyezett, a svédek által hátra vettetett.

«Hincillse lacrimae» s ezért volt szükség a tudománynak nyelv szerint

való szabadságára a német mérsékelt ostromállapotot indítványozni, más

nemzetek mveldési törekvéseit a nyelv miatt haszontalanság st nevetsé-

gesség színében föltüntetni s mindezekkel a német természetvizsgálók gy-
lése elé járulni.

A többiek elmondására nagyon is ajánlkozik a perszifláló hang, de

hát beszéljünk komolyan, mert hiszen nem is annyira dr. Kriechbaumir úr-

ral, mint inkább egy áramlattal van dolgunk, s nemcsak németekhez, hanem

másokhoz is kell szólnunk.

Mindenek eltt kijelentem dr. Kriechbaumer úrnak, hogy iratából

határozottan kivehet az, hogy azt a «magyarische Zeitschrift »-et t. i. a

magyar Nemzeti Múzeum által kiadott «Természetrajzi Fzeteket» nem

ismeri s így az e fölött való itéletmondásra joga nincsen; kivehet továbbá



az is, hogy egyáltalában a magyar tudományos és kivált természettudomá-

nyi irodalom eltte absolute ismeretlen s így semminem Ítélethozatalra

hivatva nem lehet.

A leghatározottabban állítom s be is bizonyítom, hogy Európának

egy nemzete sem tesz annyi irodalmi konczessiót a német 7iemzetnek, mint

tesz épen a magyar, s hogy ennek daczáran a émet sajtó— sa mint a példa

mutatja — immár a tudományos irodalom is minden alkalommal neki esik

a magyarnak rósz indulattal, rágalommal, mindennel.

íme a bizonyítás.

1. Magyarországon létezik egy szabadon mköd, teljesen szervezett

]3olitikai, nemzetgazdasági, irodalmi, társadalmi napi és idszaki német sajtó

melynek nagy része agitálva, a másik egyszeren létezése által germanizál ;

egy közege a politikai és a közéletben éjDen vezérszerepet játszik.^ Nem hi-

szem, hogy a czivilizált világ bármely államának államalkotó eleme meg-

trné azt, hogy efféle ilyen mértékben saját kebelében lábra kapjon.

3. A magyar tudományos Akadémia, tehát a nemzet legelkelbb tu-

dományos intézete támogatásával adatik ki Hunfalvy Pál szerkesztése mel-

lett a «Literarische Berichte aus Ungarn»^ czím német folyóirat, mely

önálló, ismertet dolgozatokon kívül az egész tudományos mozgalom képét

nyújtja.

3. A magyar Nemzeti Múzeum, mint állami intézet, kiadja a «Termé-

szetrajzi Fzeteket» a hozzájok csatolt Kevuevel, mely a külföldnek van

szánva s németül van szerkesztve.

4. A magyar kir. földtani intézet, tehát szintén állami intézet, min-

den fontosabb dolgozatát németül is kiadja.

5. A magyarhoni földtani társulat közlönye szintén wáméííEevuet ád.

6. A magyar kir. Természettudományi Társulat minden fontosabb

tudományos kiadványa németül is kiadatott ; a descriptiv dolgozatokban a

latin diagnosis meg van.

7. A magyar orvosok minden fontosabb dolgozattal fölkeresik a né-

met szaksajtót s létezik azonkívül Budapesten a «Pester medicinische

Presse» német szaklap is.

Ezek után csakugyan bátran kimondhatom a következket :

1. Dr. Kriechbaumer úr társaival együtt arrogálta naagának a kár-

hoztató ítéletmondást oly ügyben, a melyet nem ismert; 2. köztünk, a

«keleti barbárok» között nem akad egy sem, a ki más nemzetekkel szem-

ben így cselekednék ; 3. hogyha immár a német tudományos világ is

átveszi a magyarfalást, hát megérheti azt, hogy, svéd barátaink példáját

követve, jövre mi is szívesebben fogadjuk majd el a franczia dolgozato-

kat ; st valóban kár, hogy ezt eddig nem tettük.

^ «Pester Lloyd.»
^ Most «Ungarisclie Revue».



De ebben az ügyben még tovább is mehetünk s megyünk is, mert az

ismeretes német színházi ügy alkahnából német szaktársaink részérl meg-

kérdeztettünk a dolog mibenléte iránt, avval a hozzáadással, hogy esetleg

visszavonulnak tlünk !

Mindenekeltt áll az, hogy Magyarországban a nemzetiségek fenn-

állását úgy társadalmi mint culturális tekintetben törvény biztosítja s amit

Magyarország ezektl követel, az sem több sem kevesebb mint az, a mit és

a mennyit az államalkotó elem mindenütt széles e világon teljes joggal

követel : t. i. hogy a hivatalos nyelv az adminisztráczióban, törvényhozás-

ban, igazságszolgáltatásban az államalkotó elem nyelve legyen s hogy ez

az iskolában is taníttassék.

A szabad Amerikában épen úgy mint az abszolutisztikus Oroszor-

szágban, vagy bárhol másutt minden nemzetiség — a német kolóniák

is — e követelménynek alávetik magukat ; csupán csak a 1 80 ezer szász

vetemedik arra, hogy az államalkotó magyar elemtl oly konczessió-

kat követeljen, a melyek, ha megadatnak, lehetetlenné tennék az admi-

nisztráczió, törvényhozás és igazságszolgáltatás egységét, zavartalan funk-

czióját.

Hogy ez a szász jajkiáltás és német fészkeldés teljesen jellemezve

legyen német szaktársaink eltt, ám vegyek tudomásul, hogy a szászoknak

Nagy-Szebenbeu van egy «Verein für Naturwissenschaften» és egy «Verein

für Landeskunde», a melyek tetszés szerint, teljes szabadsággal mködnek
s hogy soha senkinek sem jutott eszébe az, hogy e két tisztán német intéz-

ményt mködésében akadályozza, daczára annak, hogy a nemzet elnyoma-

tásának szomorú korszakában a két egylet funkcziónárusai az elnyomók

szolgálatába szegdtek. Ott van a pozsonyi «Verein für Naturwissen-

schaften» is. Világos tehát, hogy a német elem valódi kultúrérdekei sem

veszélyeztetve, sem akadályozva nincsenek.

Igen, de önök ott künn azt mondják majd, hogy a magyar mégiscsak

akadályozza a német kultúrát, mert ime a német mvészet ellen tör.

No hát lássuk ezt is a maga meztelenségében ; annál is inkább, mert

ebben a kérdésben a magyarországi német sajtónak még mag3^arbarát része

sém tette meg fölvilágosítói kötelességét : sohasem tette oda a tényt a maga

valóságában. A míg e sajó egyik része úgy állította oda a dolgot a világ

elé, mintha a német mvészet ellen a legnagyobb merénylet, a német elem

ellen brutális erszak követtetett volna el, addig a másik rész int czikke-

ket közölt — a «Pester Lloyd» is ^—
^ s ezáltal még inkább elhitette a kül-

földdel, hogy a németség üldöztetik.

Márpedig az a színházi kérdés nem volt sem a mvészet, sem a

mveldés kérdése : egyszeren üzleti kérdés volt ! A színház t. i. meg-

bukott, mert nem volt alantas voltához való közönsége, a vállalkozó így

adÓBsa lett a bécsi «Bankvereinnak» s a midn a színháznak újból való



föltámasztását erszakolták, egyszeren a hitelez és adós közötti viszony

rendezésérl volt és lehetett csak szó.

Hát hogyan lehet «üzletet» csinálni az ilyen instituczióval ? Egysze-

ren úgy, hogy a mvészet helyébe a paprikajancsit, Schillee helyébe a

sikamlós «Zote))-t, a koturnusz helyébe a trikót ültették, a mvészet kul-

tuszát pedig a tömeg bizonyos részének ízlésével helyettesítették s ezt teszik

ma is.

Mert azt mindnyájan tudjuk, hogy a hol a dráma vagy opera valóban

a mvészet, a kultúra érdekében míveltetik, ott haszonról szó sincsen, ott

az intézetek síibvenczióra szorulnak ; a hol ellenben az intézetek haszonra

dolgoznak, onnan Shakespeare épen úgy mint Schiller számzve van.

S ha a mag'yar elem ez ellen fizúdult, hát mi kárhoztatni való volt

ebben ? S mi kárhoztatni való van akkor, a mikor a valódi német mvé-
szetnek, pld. a meiningeni társulat, Laube társulata eladásainak, vala-

hányszor csak meglátogatták Magyarország fvárosát, épen a magyar

közönség vitte meg tiszteletének és támogatásának adóját ? !

Tehát ez volt az a hírhedt kérdés, melynek jroszakaratúlag felkorbá-

csolt hullámzása bevette magát nagy Németország diplomácziai termeibe

épen úgy, mint tzsdéibe s elvégre még a tudomány mhelyeibe is !

E kirándulás után ismét visszatérhetünk dr. Kriechbaumer úrhoz,

mert hiszen még van mondani valónk.

Dr. Kriechbaumer úr fél a bábeli nyelvzavartól, félti pénztárczáját

arra az esetre, ha azok az általa oly csekélybe vett «érdekes népek» egy-

szerre csak entomologiával kezdenének foglalkozni; st tanulmányaikat

anyanyelvökön még publikálni is.

Ennek a dolognak két oldala van.

Ugyanis, föltéve azt az esetet, hogy azok a népek németül publikál-

nának is, hát irodalmukat mégis csak meg kellene venni, mert arra ugyan

kevés kilátás van, hogy pld. a menyei birodalom entomologusai a német

entomologok pénztárczájának megkímélése érdekében Berlinbe mennének

publikálni ; a pénzkérdés tehát bizony roszúl áll. Ez egy.

A másik az, hogy legalább én nem ismerek sem az angol sem a fran-

czia irodalomban, sem semminem tudománymívelö nemzet tudományos

irodalmában — kivéve az egy németet — valamely számbavehet tudo-

mányos férfiúnak oly nyilatkozatát, a melybl következtetni lehetne, hogy

nem örül annak, ha más nemzetek saját nyelvökön mívelik a tudományt;

st ellenkezleg a legelörehaladottabb nemzetek örülnek ennek.

Én részemrl csak örülni fogok, ha pld. a dr. Kriechbaumer úr által

oly csekélybe vett albánok majdan az entomologiára adják magokat s azt

albán nyelven mvelik, mert nagy haladás lesz az, ha az ellenséges orrok

levágása helyett a darázsok peczkelésével fognak foglalkozni.

Mi magyarok— s velünk alkalmasint az egész czivilizált társadalom—



mi nem akarjuk a tudományt sem egy nemzet, sem egy nyelv, sem egy

czéli, sem egy kaszt számára elkobozni, mert elször is nem akarjuk elárulni

a nevelés elvét, mely a tudomány legmagasztosabb elve; másodszor, mert

tudjuk, hogy a tudomány az egész emberiség elidegeníthetetlen kincse —
s tudjak, hogy épen a nyelvszabadság az, a mely a tudománynak nagy

körben való áldásos hatását biztosítja.

«Igen, mondja dr. Kkiechbaumer úr, de hát ki tanulja meg azután

azt a rengeteg nyelvet, ki legyen az a Mezzoe^anti ? !»

Ennek is két oldala van.

Legelször is a mi doktorunk és társai beérik már a diagnózisokkal

is, a pontosabb leírásra nem fektetnek súlyt — furcsán hangzik, de hát

k mondják.

No, már pedig az a szókészlet, a melyet a diagnózisok egy adott kör-

ben felhasználnak, az alig rúg száz szóra, s ha megtartjuk a latin termino-

lógiát, hát hetven szó sem kell, ezt pedig bármely nyelven meg lehet

tanulni valóban pár rövid nap alatt, ^ Ez az egyik oldal.

A másik az, hogy a midn pld. Jakowleff ott Asztrachanban orosz

nyelven kezdte a Hemipterákat ismertetni, hát az én barátom, dr. Horváth

Géza, kinek hemipterologiai dolgozatait világszerte ismerik s becsülik, vett

magának egy orosz szótárt és nyelvtant s pár hét múlva már a pontosabb

leírásokat is élvezhette ; magam a svéd nyelvvel tettem így : szóval követ-

tük a magyar közmondást «holtig tanul a jó pap», már azért is, mert

nekünk az a rósz ízlésünk van, hogy még a pontosabb leírást is ismerni

akarjuk.

«Dii minorum gentium!» mondhatná dr. Kkiechbaumer úr ! De hát

mit csinált Sir Charles Lyell, ki nem tudott németül? Készíttetett magá-

nak kedves éltepárjával, ki tudott németül, kivonatokat; és mit csinál

Mr. Charles Darwin ? Körülbell azt, a mit Sir Charles Lyell csinált.

Az pedig bizonyos, hogy e kitn férfiak azért nem bosszankodtak a

németekre s álmukban sem jutott eszökbe azt követelni, hogy a világ az

k világnyelvökön mivélje a tudományt.

^ Hangsúlyozom «ha a latin terminológiát megtartjuk» mert ez nagyon meg-

könnyíti a dolgot. Dr. Kriechbaumer úr ebben is eltér, mert a KATTER-féle «Entomol.

Nachiicliten» 1881 áprilisi számában kikel azok ellen a német entomologusok ellen,

a kik nem puristák s megtartják a latin terminológiát ; ö azt akarja, hogy coxa

helyett Hüfte, femur helyett Schenkel stb. írassék, tehát a midn az egész világtól

latin diagnosist követel, otthon kitagadja még a latin terminológiát is, arra pedig nem
is gondol, hogy egész rendeknek összes, német, alapvet irodalmában egyetlen egy

latin diagnosist sem találunk, igy pl. az Araneologiában is, hol sem az öregebb Koch,

sem az ifjabb Koch, sem Menge sem Äusserer egyetlenegy latin diagnosist sem
Írtak, st Menge még saját német terminológiát és orthographiât is alkalmazott.

De azért sem Thorell, sem: Cambridge, sem Pavési, sem Simon nem panaszkodott,

még én sem.
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Es azután az a «világnyelv» dolog! Hát komolyan liiszi dr. Keiech-

BAUMER úr, hogy a német nyelv világnyelv ? Én nem hiszem. Igaz, hogy a

német nyelvet mindenütt beszélik, a hol németek laknak, a kolóniákban

is; de hogy avval a skandináv országokon kívül egyebütt is boldoguljon az

ember, az már nem áll. Nem boldogul Angliában, nem Francziaországban,

sem Olaszországban, sem Portugalliában, sem Oroszországban, sem a Bal-

kán félszigeten, sem Amerikában, sehol ; de boldogul a franczia nyelvvel

Bukarestben épen úgy mint Lissabonban, Pétervárt vagy Nápoljí^ban, s bol-

dogul az angollal is a föld egész kerekségén.

A mi svéd barátaink nagyon jól tudták mit mivelnek, a midn a

franczia nyelv mellett foglaltak állást.

S elvégre is létezik egy aranyszabály, a melyre kikérem úgy

dr. KríechbaüxMek úr, mint mindazoknak becses figyelmét, a kik a tudo-

mányban mindig a pénzügyi és kényelmi álláspontot foglalják el; az arany-

szabály a következ : a ki sehogysem tud hozzáférni könyvekhez, az ne

foglalkozzék tudománynyal, a ki pedig hozzáfér ugyan, de nem akar nyel-

veket tanulni, hogy a könyveket megértse, hát az se foglalkozzék tudo-

mánynyal.

De van e dolognak még más oldala is.

Az állattan terén Németországban jelenleg nagy harczok dühönge-

nek. A physiologusok tábora lenézi a descriptiv systematikusok táborát s

viszont ; mind a két tábor pedig külön-külön még keblileg is hadakozik.

Haeckel contra Virchow s a condottierik egész serege verekszenek

a physiologiai táborban, fegyverök nem mindig a tudományos argumen-

tum, hanem igen gyakran az invectiva. Nem csoda, mert hiszen ismeretes

dolog, hogy ez a tábor annak idejében fölhasználta a tudományt «Cultur-

kampf » czímen politikai czélokra : elbb Canossa ellen, Virchov müncheni

föllépése óta lassanként Canossa mellett. Evvel most nem foglalkozunk.

A systematikusok táborában valóságos fajharcz dühöng. A pamphle-

tek özöne s leírhatatlan vadsága tölti be és reszketteti meg a levegt. A tábor

táborokra szakadt s e táborok a legelkelbb folyóiratokban szédelgknek,

csalóknak, hamisítóknak szidják egymást a czivilizált világ nagy ámu-

Csak az, a ki a stettini entomologiai társulat folyóiratát, mely

DoHRN kezében van s a berlini társulatét, mely Kraatz kezében van, olvasta,

csak az birja megítélni azt a hallatlan, példátlan botrányt, a mely tudo-

mány czíme alatt a «Volk der feinen Sitten» fiai által rendeztetik. Evvel

már foglalkozunk, mert hiszen ebbl a táborból származnak az olyan táma-

dások, a minnek a dr. Kriechbaumer úrét is tiszteljük.

Egy nagy betegség symptomájával van itt dolgunk, mely betegségnek

lényege abban rejlik, hogy a systematikusok túlhajtották a dolgot, a descrip-

tiv állattan épen ezért és szükségképen elfajult.
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Legelbb is túlhajtották az egyleti dolgot, megcsinálták az u. n.

«Vereinsmeierei» -t, azaz a túlhajtott deczentralizácziót, melynek révén

seregestöl tódult a sok dilettáns a tudomány csarnokába, minek ismét az

volt a természetes következménye, hogy a «crassus empirismus» lábra

kapott, az egyoldalúság virágzásnak indult, a descriptiv disciplinának a

tudományos morphologia, biológia és physiologiával való szerves kapcsolata

merben elveszett.

Es kezddött a zoológiai aranyborjú, az isteni ,,mi}ii" cultusa : min-

denki mértékadó auctoritás akart lenni.

Ez a dolog oda fajúit, hogy a descriptiv disciplinának sarkalatos alap-

elve t. i. az, hogy e disciplina az állatalakok és az állatélet történetírása

merben elveszett s lábrakapott az anarchiának egy neme, melynek lényege

az volt, hogy még neves szerzk is egyszeren eldobták az eldök munká-

latait, tehát a történelmi anyagot, s helyébe odatették az egyéni nézetet,

nem a tudomány, hanem az arany «mihi» érdekében.

A természetes következmény pedig az volt, hogy kitört az elsbb-

ségi háború, mely a személyt személy ellen, a testületet testület ellen

harczba vitte, a tudományos discussio helyébe a polémiát, utóbb az ocsár-

lást ültette.

S ime jelentkezik a reakczió, t. i. dr. Keiechbaümer úr indítványa a

czentralizáczióra.

Ez ellen nekünk semmi kifogásunk; de már azt az indokolást és

érvelést, a melyet dr. Kriechbaumer úr alkalmaz, azt csakugyan vissza-

utasítjuk.

«Ein jeder fege vor seiner Thüre» s a német entomologiának ugyan-

csak van söpörni valója.

Ne vegye el a tisztelt doktor a svédeket, kik valóban történetírást

mvelnek, a midn a critikai kutatást páratlan lelkiismeretességgel és

kitartással ápolják; hagyjon békét a magyaroknak s minden nemzetnek, a

mely a tudományt a tudomány érdekében, de saját mveldése érdekében

is, erejéhez képest ápolja.

Mi sok szerencsét kívánunk neki és társainak s örvendeni fogunk, ha

a német entomologiai folyóiratokban polémiák helyett tisztázó, eriticai,

más emberek eredményeit is megbecsül munkálatokat fogunk olvashatni.

Herman Ottó.


