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MMMMMMM

Ha nem csak magyanil is megirott t0bb6-kev6sbb6 tudo-
m6nyos munkd,kat, hanem magyar tudomdnyossiigot is akarunk,
akkor magyar irdtdrsainknak m6g azokkal a munkiiival is kell
a sajiit irelsainkban foglalkoznunk, a melyekkel egyet ertiink s
a melyeket dicsdrni volneink kdnytelenek. A dfcsdretnek pedig
alkalmazzuk kiiLlOn0sen azt a modjitt, mely a helyeselt gondola-
toknak toviibb gondoliisiiban 6s annak kimutatiiseiban rill, hogy
iillaluk a sajiit gondolkodiisunk is megterm6kenyiilt. De gondol-
juk toviibb a nem helyeselt gondolatokat is, hogy kimutathas-
suk a belSliik vont k0vetkeztetdsek tarthatatlan voltiit 6s ez-
iiltal miisokat term6kenyitsiink meg. Soha se iilljunk meg azon-
han az elitel6snel es meg kevesbbe akarjunk hallgatiissal tanu-
sitani kimdletet. Artunk ezitllal a magyar tudomiinyoss:ignak
6s meg jobban bdntjuk azt, akit iillit6lag kim6lni akartunk.
J6hiszemii ir6tiirsainknak, valamint magunknak is, a megbcicsii-
Ies hangjiin elmondott ellenvetesek sokkal jobban esnek az
agyonhallgatdsndl, vagy, a mi ndlunk az agyonhallgatiisnak leg-
gyakoribb sziil6oka, az olvasatlansiigniil.

Ma neked, holnap nekem ! Mindig ezek az elvek s veliik
egytitt a magyar tudomiinyossiig 6rdekei fognak benniinket ve-
zetni, mid6n magyar irdtiirsaink tudomiinyos miiveivel foglal-
kozunk. T6ltik is hasonl6 viszonzd,st kdriink.

Melzsen J6zsBn-nek ('Emberi es rillati trirsadalmak."
Huszadik Szazad, IX. 6vf. l. szam. 1908. januiirius, 29.-43.
old.) 6s MEnev-HonvAru K.A,aorv-nak (C. H. de MEney, Neue
biologische Grundlagen der Sociologie. -Politisch-Anthropolo-
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gische Revue, VI. Jahrg. 10. Heft. Leipzig, Thiiringische Verlags-

Anstalt, G. m. b. H. - 16 pp.) egy-egy dolgozatdra kiviinunk

ebben a czikkben nehiiny megjegyz6st tenni s a megjegyzesek-

hez nehdny gondolatot fiizni.
M.lozsen b6s6ges irodalomra, MEnlv-HonvArn meg bds6-

gesebb 6s szdmos szerzT nevdhez fiizStL id'lzetekre tdmaszko-

dik. Ebb6l az irodalomb6l 6s ezekbtil id6zetekb6l nem okrilhat

el6gg6 sem az irodalomban kev6ss6 jilratos legt0bb olvas6, sem

pedig az, aki a forrdsokban is utiina szeretne nbzni a szetzSk

:illitrisainak. A Menzs,rn-t<11 fdlhaszn:ilt miivek egy rdszenek

czime a dolgozat v6gdn 0sszeiillitott jegyz6kben csak t0kelet-

Ieniil van meg. ,Bnusu-MEnBLv : Az iillatok viliiga. Budapestu :

,Denwnr : Az ember szdrmazasa"; vagy 6ppen 'H. Sppxcan :

The Principles of Sociology." A fOlhozott adatokat, a lap szdma,

ahol megtaliilhat6k, nem l6vdn emlitve, kisse bajos az igy ide-

zett mrivekb6l kikeresni. A SpeNcBn-fdle mii, a melyb6l Merzsen,

peldritl, dolgozatiinak 32. oldalin id6z, tudvalevdleg ket hatal-

mas k0tet, melynek csak CollINs-fele kivonata is (a magYar

forditdsban : Corr-rNs F. Howenl, Spencer Herbert Synthetikus

Filoz6firijrinak kivonata. Budapest, Politzer Zs. 6s fia, 1903 ;
389.-617. old. : A szocziologia alapelvei) 228 oldal, iimbdrbenne

mind,en szakasz ritlag tizedr6sznyi terjedelemre van rOviditve

(1. XI. old. az id. helyen). M6n.q.v-HoRvAru pedig t0bbnyire

egyiiltaliiban nem iinilja el, melyik munkiijukban mondjiik az

illet6 tudomiinyos tekintdlyek azt, amit t6liik idez. Igy az olvas6-

nak nincs mddjriban meggy6z6dni rdla, hogy szerzlink val6ban

els6 kezbdl 6s nem miisodik-harmadikb6l, p6ldriril valami ndp-

szeriisitd compilatidb6l, veszik adataikat. S5t olyan olvas6 is

akadhat, a klL az ilyen iddzetek az nAhol unatkoznak" pr6fet-

n6jenek Toceunvrr,r-n-id6zeteire eml6keztetnek. Sokat, de igy

id6zni, 6pp oly kev6ss6 helyeselhetd, mint senkit sem' id6zni.

Egy r6gebbi, nagyobb dolgozatiiban, melyben, kiss6 miis m6don,

egyszer miir kifejtette volt a most el6adott n6zeteket (Die

Genesis des kommenden Tages. Erster Theil des ersten Bandes.

1. Mai 1901. Budapest, Pallas. 80, 183 pp.), M6nev-HonvAru

ebbe az. ellenkez6 vdgletbe esett: nagyon sok r6gi dolgot is

mond el, de nem iddz senkit.
A semmit sem iddz6s, vagy ellen6rizhetetlen idezes nem

egy tudomdnyos ir6tiirsunknak sajritsriga. Nem kozOnb0s dolog ;
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mert kOnnyelmfi es pongyola munkd,ra csebit. Termdszetesen
nem kiv:injuk, hogy valaki kOzkeletii dolgokat pontos id6zetek-
kel tiimogasson; vagy idbzzen akkor, mikor nem akar munkd,-
jiinak szaktudomiinyias szint adni. De id6zzen ellen6rizhet6
mddon az, aki mdsok tekint6lyevel szakszeriien akar bizonyi-
tani. Es k6ts6gkiviil ezt akarja kiilOn0sen MEnev-HonvArs.

Mllzse.n, rOvid bevezet6s utdn kijelentv6n, hogy az ernberi
tdrsadalmat termdszeti tiinemenynek 6s termdszettudomiinyi
mddszerekkel vizsgzilandonak tartja, el6sz0r is SprNcen-nek azzal
a ,t6vedds6vel" foglalkozik, hogy ,az emberi 6s iillati hirsadal-
mak kOzOtt morfologiai differenci:ik forognak fenno (31. l.).
trlz a ,morfologiai" (igy a 33. oldalon is !) kiilonbseg abban iill,
hogy az emberi tdrsadalmak "hasonl6, szd,rmazd.sukban egy-
mristdl ftggetlen 6s kdpessdgeikben megkOzelitdleg egyenld egy6-
nek egyesiillsei", az iillati tiirsadalmak, pdldriril ,a rcivar hal-
mazatoku ellenben >egy anya utddainak egyesrileseiu. Ebb6l
a szempontbdl a mi ndzetiink szerint sincs elvi kiil0nbs6g
emberi es :illati tiirsadalmak kozott; csakhogy ezt a szempontot
nem morphoiogiainak tartjuk, mert a morphologia annyi mint
alaktan ; hanem a letrejilv6s 6s az eletmiik0desek szempont-
jiinak, vagyis a kiilOnbsdget geneticusnak es physiologiai-
nak mondandk, s ink:ibb az 6"llafi 6s az emberi tiirsadalmak
genesisenek es physiologirij6nak kiil0nbseg6r6l vagy hasonkisii-
gdrril beszelndnk.

A szerzS ezutdn sorra veszi azt a t0bbi szempontot,
amelyb6l az 6"llati 6s emberi tiirsadalmak hasonldsiigiit vagy
kiil0nbOzeset megitelhetjiik. A legfontosabb k0z0s jellemvonds-
kdnt rillitja el6nk, mint minden fiirsadalmi egyiittdles fdltetel6t
a legalsdbb fejl6d6si fokon is, nagyon helyesen, a niunkameg-
osztdst. E n6lkiil csakugyan nem lehetsdges semminemii :illan-
dirbb tdrsadalmi egyiittdles. Hiszen md"r a csaliid is, melyet, ha
egyriltaliiban valamit, egyedril mondhatunk joggal az emberi
fiirsadalmak sejtjdnek, a munkamegosztiis elvdn alapril. Mind-
jrirt ki fogjuk, a szerz1ve| ellent6tben, mutatni; hogy ez az
eredend6 6s elvi hasonldsiig ki is zeir minden eredend6 6s elvi
kfllOnbseget, - term6szetesen dlettudomiinyi alapon.

A munkamegosztdsnak t0bb drdekes p6ldrijrit sorolja fOl
az irodalombdl az rillati tdrsuliisok ktilOnb0zri fejlettsegi fokain,
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s a legnagyobb fejlettsegnek peldriikent ktlonosen a Bogarakx)
tiirsadalmaival foglalkozik, melyeknek berendezdse, kiilOnfele
jelensdgei, s6t m6g kdrtiinetei is emlekeztetnek az emberi tdr-

sadalmakra. Elenken ismerteti a maggyiijtri es maliitdz6 hangyii-

kat, a kertdszkedd, gombatermel6 hangyrikat 6s termeseket s

az :illattenydszb6 , mintegy fej6steheneket tart6, hangyiikat.
W.rsu.rNN-nal 6s Fonsl-lel folemliti, hogy r6szegeskedd hangya-

csaliidok is vannak.
Ugy v6li, hogy >az iillatorsziigban mindentitt taldlunk

olyan cselekedeteket, amelyeket az emberi,tiirsadalomban erkol-

cs0s0knek szoktunk nevezniu 6s, ismet W-eslreltN-nal, azfhiszi,

hgsy meS a Gerincztelen-eillatok, nevezetesgn a hangyiik is

mutatjrlk ,az erkolcsi erzeknek jeleit. Ezek utd.n termdszetesen
meg a gondolatok k0zl6senek s a szorosabban vett ertelemnek
adomdnyiit sem vitatja el a tdrsas bogarakt6l sem ; aliiirja
Fonnr-nek azt a mondds:it, hogy a.hangyilk k\z\tL ,emlekez6s'

az. erzlki k6pek asszociiicioja, 6szreveteiek, figyelem, szok6sok,
egyszerii kOvetkeztetdsi k6pesseg analogiiikbol, egydni tapaszta-
latok 1'0lhasznfil6sa, szrival haLdrozoft, bdr kisfoku egy6ni plaszti-

kus megfontoliis 6s alkalmazkoddsu mutathat6 ki. Nem titkO-
zik meg azon sem, hogy V/asne.Nu csak a ,formelles Abstra-
ctionsverm6genu-t nem taliilja meg a hangydkban (40. l.).

Nem akarunk most az iillatok ertelmessegenek sokat vita-

tott kerdesdvel foglalkozni. Erre, valamint a lelki mrik0desek
rigynevezett mechanismusdra, mds ismertetdsek kapcsdn tdriink
ki. Csak annyit jegyziink meg, hogy a Gerinczesdllatoknak, helye-

sebben a Madaraknak 6s az EmlSsOknek, senkitcil kets6gbe nem
yont s az ember6vel, bizonyos fOntartiisokkal, ossze is hason-
lithat6 ertelmessegeb6l koriintsem kOvetkezik min den aillat-
nak ,  m 6g az  egyse j  t i i eknek ,  a  Pro tozoonoknak6r te lmes-

*) fnsectwrn magyanil Bogdr 6s nem Rooar. A rovar szdt

tudiralevdleg Bug6t t6kolta i issze a r ov 6 tk o l t  6s b ar o m szdk-

b d l . , R o - b a r l  6 s  , p r o p t e r  r a d i c i s  m o l l i t i e m *  r o v a r .  I d e j e ,

hogy a tdbbi ut6n ezt a sz6t is kihajltsuk az irodalombdl, mert

szt iksdg nincs reri .  A n6p az insectumok osztr i lydnak tag'ait

dltaldban bogdrnak nevezi. Bogr4rr a katiczabogdr; de bogaras a lo

is, mikor a legyek bdntjdk, 6s ,Szeg6ny bogd,r !* Arany J6,nos

romdnczdban a m6h. A magyar az insectumok egyes rendjeit vagy

kiildn n6vvel jeldli ds, p6ld6,ril, lepk6t montl, vdgf,, ha mrisk6nt

nem tud megktiltinbdztetni, jelz|t tesz a bog6r szd melld.
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s6ge is. A kiilOnbseg Izeltlibrirlllat, pl. Bog:ir, es Gerinczesiillat
k0zOtt v6gtelen sokkal nagyobb, mint az Ember 6s a legals6bb-
rendii Vertebratumok, a l{ereksaaj& Ifa'lq,k k6zl (Cyclo-
slomwsok, - nem az Amphionus, els6bbsdgi jogt nev6n
Branchios{oma,l6vdn a legalsdbfrendii Gerinczes, mert az nem
Verlebratum). Egyik iillat drtelmessegdrdl a miisikdra kOvet.
keztetni csak idegrendszeriiknek igen nagy fokri hasonl6siiga
alapjiin lehet. Ahol ez a hasonldsiig nincs meg, ott bizonyitani
kell, mdg pedig nem anthropomorphista magyardzatokkal, nem
azzal, hogy minden hangyriba egy-egy kis Onmagunkat k6pze-
Iiink, hanem tiirgyilagosan drtelmezett kiserletekkel. Az 6rtel-
messdgnek elsd f0ltetele a tamil6konysaig : egyedi tapasztalatok
szerzbse 6s a cselekv6snek a tapasztalathoz alkalmaziisa. M:ir-
pedig a legt0bb igazin teirgyilagos kisdrletezd arra az ered-
menyre jutott, hogy a Gerincztelen-iillatok nem k6pesek tanrilni
6s nem kivetel a Bogarak sem. Ennek a folfogiisnak legmozg6-
konyabb harczosa (nem minden rillat ertelmenek tagaddja)
BBrHn; de kor:intsem :ill magiiban. Igen nyomds bizonyitdkok-
kal tiimogatja eppen a Iegrijabb id6ben W'ecxaH \Mr-enlnrrn
(Psycho-biologische Untersuchungen an Hummeln, mit Bezug-
nahme auf die Frage der Geselligkeit im Tierreiche. - In :
Zoologica, herausgeg. von C. C u , Heft 46t, 46rr, Bd. 19, 40,
239 pp., 86 Textfigg. und 1 Taf. - Stuttgart, E. Scswntznn-
n.q,nt-'sche Verlagsbuchhandlg. (E. Nricttrn) 190?), akinek mun-
krijrival a fontebb emlitett alkalommal foglalkozunk majd. VaIa-
mit csak az is jelent, hogy ebben a tiiborban a legrijabb esz-
k0z0kkel dolgozd szakemberek, a md,sikban meg a miikedvel6k
a ttlnyom6 sziimriak.

Akik a mehek s a hangyiik tanuldkonysiigiit tagadjrik,
azok bdmulatos tairsadalmi Oszt0neiket senr magyarizha|j{.k
egyedi tapasztalatok iit0roklesdb6l 6s a nemzeddkek hosszri
sord,n val6 folhalmoz6 diisiib6l, o 0sszegez6s6lt5l. " EzL a magy ar aza-
tot fogadja el azonban (39. old.) M.tozsen is. Pedig van ennek a
magyardzatnak md.s, eppen tiirsadalomtani szempontbdl kiildn0-
sen srilyos neh6zs6ge is. Semmi sem igazolja, m6g az emberre
n6zve sem, de nagyon sok tapasztaliis tagadja, s6t a fejl6dds-
nek bizonyos sejttani alapjai egyenesen lehetetlennek tiintetik
fol, hogy az egyedi tapasztalatok iit volniinak az ut6dokra a
testi szervezet alkotrisdban 0r0kithet6k ; hogy az tLod.O r 0 k 0 l-
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hetn6 6s ne kellene mbgiinak is kiilon megtanrilnia azI, amit
tanriltak a sziilei. Ezen a l6ren az emberi tov6bbfejl6d6s 6rde-
kdben nem tehetiink egyebet, csupdn .azt, hogy ut6daink
szdmdra nemzeddkrdl nemzedekre kOnnyebbe tessziik annak
elsaj:ititiisiit, amit rni nagy fiiradsiiggal tanultunk ; hogy legaliibb
ut6daink ne tanriljanak a maguk kdrdn, amikepen tamiltunk
mi. A jovendci socialista td,rsadalom sem volna k6pes,' ahogy
a tObbek koz0tt BnsBL is hiszi, a kiydnatos lelki tulajdonsii-
gokat, mintegy a domesticatio eszkOzeivel kiteny6szteni.
HaHueNN v. Innntxc nagyon j6l jegyzi meg, hogy a v0r0s
hajat es a szeplSt, ha sziikseges volna, eppenseggel ki lehetne
irtani, persze csak rigy, ha minden vdr0shajri es szepl6ss6gre
hajlando gyermeket hosszri nemzeddkeken dt meggyilkolndnak;
de a communista'td:rsadalomnak sziiks6ges idealis lelki tulaj-
donsiigokat nem lehetne kitenyeszteni, mert a termeszet nem
nyrijtja 0nkdnyt a kiviilasztaisukra alapril szolgril6 vdltozatokat.
,Es ist ebenso unmOglich, einer Blume jede Farbe und jeden

Duft anzuziichten, als einer Katze Horner.u (Archhelenis und
Archinotis. 80, 350 pp., 1 Textfig. und 1 Karte, Leipzig, W.
Engelmann, 1907. A ,Privateigenthum im Tierreicho czim'6
fejezetben, 23, l.) Ehhez mlg hozzfiehetjiik, hogy a kiviinatos
lelki tulajdonsiigokat kitenyeszteni azbrt sem lehet, mert
azokaL mindenkinek egyedileg kell megszereznie. Onkenyt a
termeszet inkribb olyan hajlanddsiigokat nyrijt, a melyek, ide-
jdben le nem kiizdve, a comlnunista tiirsadalomhoz n6lkiil0zhe-
tetlen lelki tulajdonsiigoknak eppen az ellenkezSjere vezettrek.
Ott is maradniinak mindig f0l0s szdmmal, akikben nem sike-
riilne a rossz hajland6siigokat lekiizdeni.

. Mindent 0sszev6ve, Mnozslr nem liit kiilOnbsdget rlllati
6s emberi tiirsadalmak kOzOtt a tdrsadalomftlntart6 erk0lcsi es
drtelmi tenyez6k s a keletkezes dolgiiban sem. De, tov:ibb
menve, elveti, mint megkiil0nb0zleL6t, a szerszd.mhaszndlatot is,
mert hiszen iillatoknak is vannak szerszdmaik, a magdnosan
6s tiirsasiigban dkiknek egyariint. Az egyetlen kiilOnbseget a
tulajdon szerepdben taliilja. Magiintulajdonuk csak egyedfll 616
iillatoknak van; a csal:idban 616 iillatok klzt ,a tulajdon csaliidi
jelleget 61t." .!v rillati tdrsadalmakban hidnyzik rigy a magiin,
mint a csaliidi tulajdon 6s csak k0z0s tulajdon van ; az emberi
tiirsadalomban ellenben meg van a tiirsadalmi tulajdon mellett
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a csaliidi es a magdn tulajdon is.- Es van m6g egy ktiLl0nbseg.
A hangyiik, a mehek stb. tiirsadalmiit jellemzi a >koz0s rak-
l6rra dolgoz6 gazdasiigi berendezkeddsu, tehiit a collecti-
v i s rn u s, illetdleg, mivel a magrintulajdon teljesen hiiinyzik,
a Communismus; holott az emheri ti irsadalmak gazdashgi
berendezked6se a cser6n alapril, amit csak a mag:intulajdon
kiilOnbOz6 nemei tesznek lehet6v6.

Ilyenformiin a MADZSAR eredm6nye takilkozik a M6ney-
HonvAru-6val, aki, mds tton, szintdn arra a vegkOvetkeztetesre
jutott, hogy az emberi tdrsadalmat, szemben az iillatival, leg-
f6kepen cserefolyamatok jellemzlk, az a csereviszony ) az az
>anyagcsereviszonyu, amelybe a tdrsadalom tagjai egymiissal
,l6pteku ; mert az irllati tiirsadalmakban a csereviszonynak
semmi nyoma. Az emberi tdrsadalom ,egdszen rigyu yan
alkotva, mint a sejteknek az a tirsadalma, melyeL Metazoon-
nak, tobbsejtii iillatnak neveziink. Az :illatok ellenben az egy-
sejtri lenyekhez, a Protozoonokhoz*) hasonlitanak, mert azok
sem l6pnek egym:issal soha anyagcsereviszonyba, m6g akkor
sem) ha csoportokban, ,halmazatokbanu egyiitt elnek.

De maradjunk meg egy piir pillanatig a Meozsen dol-
gozaL6,ndMzl hiszi, hogy ez a megegyez6se az eredmenynek,
a melyre oly kiildnb6z6 ritakon jutottak, >nagyon fokozza az,l
a valdsziniisdget, hogy ez a megdllapitiis val6ban helyes.u
Nezetiink szerint nem eg6szen az. ,[z eredm6ny azonossdga

,l) MERAv-HoRvATH n6metfll a Protozoont ,,die Protozoe,,-
nek, a Metazoont ,,die Metazoe"-nek mondja, holott szakkdnyveink
t c i b b e s b e n  u g y a n  d i e  P r o t o z o e n - t  6 s  d i e  M e t a z o e n - t ,  e g y e s -
b e n  a z o n b a n  d a s  P r o t o z o o n - t  6 s  d a s  M e t a z o o n - t  i r n a k .

1L. els6ril id. munkrijriban az elsd oldalon 6s egy6btitt is v6gig.) Egy
a nemzetkirzi tudomdnyos vil6gnak szdnt angol nyelvri korlevdl-
ben, melyet szives volt ndkiink is elkiikleni, tiibbes szdmkdnt a

,,the prot<-rzoes" ds ,,the netazoen'( kifejez6seket haszudlja, holott
a z  a n g o l  s z e r z t k  e g y e s  s z r i m b a n  a  t h e  P r o t o z o o n  6 s  t h e
M e t a z o o n ,  t 6 b b e s b e n  a  t h e  P r o t o z o a  6 s  t h e  M e t a z o a  f o r -
mrikat alkalmazzd,k. BizonyAra az vezette fdlre (s az6rt is muta-
tunk erre red), hogy a legtdbb magyar szerz6 protozod,krdl ds
metazoiikrdl besz6l, melt n6met kiinyvekben leggyakrabban l6tja
a die Protozoen 6s die Metazoen alakokat- Gtir<igpsen protozoon
ds metazoon ; latinosan ritirva protozoum 6s metazoum; ez is
haszn6lhatd ; de minden esetre az egyes szrimri nominativust kell
raEozni.
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a tevedds k0z0ssdgeb6l szirmazlk mindjd,rt a kiindul:isban.
Nem veszik tekintetbe, hogy a munkamegosztds'  amely
pedig minden tdrsas6letnek, nem ugyan I6Lrehozoja, de

minden esetre fOntartdja es rillanddsit6ja, rnd.r maga is

csereviszorty azok klzdtt az egyedek k0z0tt, amelyek a

munkiit egymiis kOzOtt megosztottiik. Mindenik dd is, vesz is.

Aa a saj6t munkafolosleg6bdl, mert egy bizonyos irdnyban
t0bbet v6,gez, mint amennyire ndki magdnak sziiksege volna;

6s veszi a mds f0l0s munkaeredm6nydlsll azt, a mit 6 nem
vegez, de a mire ndki is sziiksdge van. Az nem tartozik a

csere l6nyeg6hez, hogy a leadott fOltisleg 6s az, amit iitvesziiLnk
valamely szirksdglet kielegites6re, miben testesiil meg : a sz6
szoros drtelm6ben vett iirtiban-e, aYagy mds szolgdltatdsban,
illetdleg 6lettani v6gzemenyben. Ha a falusi ember a maga
vdka kukoriczilillrt a boltostdl egy kil6 czukrot kap: cser6l-
tek. Ha a czukor6rt egy napot kapiil a boltos fOldjen: akkor
is cserdltek. Es cserdlt a fOldmiives akkor is, ha nem a boltos
foldjdt kaprilta meg, hanem az orvosdt, aki 6t, vagy a felesegdt,
vagy a gyermeket meggy6gyitotta. Cserdl vdgiil a dajka is, aki
szoptatja m6snak a gyermekdt, akdr csak eltartjiik, akiir fizefik
is 6rte. Es az is mindegy, akiir mag6nember, akiir a klz, az
iillam fizeti a dajkiit, akit, peldiiul, valamely gyermek-mened6k-

helyen alkalmaznak. Elv6gre a collectivismus is cser6n alapril,

csakhogy nem kozbotlen, hanem k0zbenvetett cser6n, amelynek
a formiija is mds, mint a korliitlan magiintulajdonon alapril66'
Es a hangyeik, mehek stb. tiirsadalma, amint liittuk, Mmzsen
szerint is collectivista, illetdleg communista.

A cser6nek legut6bb emlitett p6ldrija kiilOnOsen jellemz6

a m6hek 6s hangyiik fiirsadalmiira. Az a tdrsadalom bizonyos
egyedeket, akik a tripldl6k megszerzds6ben nem vesznek r6szt,

eltart, tiipleil - bizonyos elettani mriveletekdrt cser6ben. Az

anyakiriilynti pet6ket 6d csereben ; a herdk nagy sz6ma a

term6kenyit6st biztositja minden eshet6sdgre a niiszropiil6s
alkalmiival. Amit eltartiisdert a piirosod6 here d,d, az a sperma,
mely a kirdlynd pet6it megtermekenyiti. Ez a sperma eppen

rigy magiintulajdona a herdnek, a sajiit testdnek taigabb ertelem-

ben vett viiladdka, mint a dajkrinak a tej, vagy a pdknak a

hiil6, melyel az sz\n|En testdnek vdladekiib6l :illit el6. A ddlolasz-

orsz:igi termesek tripkileka, a faanyag, 'kdtszeres emdszt6sre
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szorirl. Az els6 egyed a megevett tiipliil6knak csak kis reszet
tudja megemdszteni ; a tObbi, iirril6kevel, em6sztetleniil tiivozik
test6b6l, s azt egy miisik termes azonnal fOlfalja, 6s csak ez
em6szti meg vegkep. Magiintulajdona, sajdt tiiplileka egy rdszet,
a fdlosleget, adja iit egyik a mdsiknak. Csere ez is, m6g pedig
a szo szotosabb ertelmeben.

De ha az ilyen peldrikat nem is tekintjiik, cserdnek,
munkd.ban, szolgiiltatiisokban kifejezett ertdkek kicserdl6sdnek
kell tekintentink a munkamegosztdst riltal:iban.

A munkamegosztiis elvdnek 6s a csaliid tiirsadalomalkotd
szerep6nek egyiittes hatiisiibdl szarmazlk, ndzetiink szerint,
md.r a ftirsadalmi fejl6d6snek legals6 fokein, a magdLntulajdon,
amelycsaliidi 6letet 616l6nyek k0zOtt ere detileg taliin mindig
csakidi tulajdon. De semmi egyeb, mint a munkafolosztds eh'e,
prirosrilva a mag:intulajdon iillanddstltiival, hozza l6tre a csere-
viszonynak azt az alakjiit, mely az emberi tairsadalmakat
jellemzi.

A patriarchalis csal6don behil gyakorlatilag 6pp oly
kev6ss6 van mageintulajdon, mint a hangy:ik vagy m6hek
tiirsadalmaiban. Nem ok nelkiil szdlnak m6hcsaliidr6l. Miisod-
lagos jelens6g s nem ldnyeges, hogy bizonyos hangyiik csalid-
jaiban egyidejiileg t0bb szaporit6 n6st6ny is letezhetik, 6s hogy
a csaliid elete hosszabb, mint az alapit6k6. A patriarchalis
csaliidban is tObb nemzedek tagjai 6lnek egyidejiileg egymiis
mellett, mialatt a csaliid kOre lassankdnt nemzetsdgge trigril.

A tiirsadalmi fejldddsnek bizonyos fokain az egy-egy
patriarchalis csaliidbdl alakrilt nemzetsdgek is olyan idegenril,
sdt ellens6gekiil 6lnek egymiis mellett, mint a hangyacsalddok,
a ktilOn hangyabolyok nepei. A megelhetds egy adott, akiir
sziikebb, akar tiigabb, teriileten beliil a csaldd tagjainak sza-
porod6siival, 6s a termeszetes megdlhetesi forrd.sok apaddsii-
val, mind nehezebbe vdlik, s ez okozza nemcsak a vdndor-
ld.st, hanem a csaliid tagjainak szetszirrdddsiit is. E szllszoro-
diis idezi el6 taliin leginkiibb a kapcsolatot az idegen csa-
liidok kOz0tt. A munkamegosztd,s md,r megvolt a csalddon
beliil is ; idegen csaliidoknak tiirsadalmi kapcsolatba jutiisa a
munkamegoszftist meg teijesebbe teszi es lehetdve a szolgiilta-
tiisoknak iligabb kOrben val6 kicsereleset.
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kzitltaI, hogy a csaledi vagyont (- a csaliidot itt mindig
biologiai ertelemben v6ve -) itt-ott bizonyos egyedek ragad-
jiik magukhozr vagy azaltal, hogy a csaliid sz6tt0redezik, ille-
t6leg a csaliidi tulajdon egyesekre marad, I6trejtin az egydni
magiintulajdon, rnely m6g k6s6bb meg a esakidon beliil is meg-
marad. Igy kialakflhat, az egyeni 6s csaliidi magiintulajdonnal,
az a bonyolult csereviszony, mely az emberi tiirsadalmakat
jellemzi, a n6lkiil, hogy ez a csereviszony valami elvi 6s ere-
dendd kiil0nblzSslget iillapitana meg iillati es emberi tdrsa-
dalmak kOz0tt.

Mdr most, ha azl vizsgiiljuk, mi6rt nem halmoz6dik fOl
a Bogarak (Insectumok) tiirsadalm:iban egyesek vagy csaliidok
birtokiiban a mageintulajdon, olyan megdllapitiisokra jutunk,
melyek ugyancsak nem kedvezdk a socialista tanokra. A ma-
giintulajdon hirinya t. i. onn6t van, hogy nincsen magiincsaliid
sem. Es mag:incsaliid azert nincs, mert a k0z0s csaliid tagjai-
nak tulnyomo rlsze her6ltekb6l all, azaz ivarilag elkorcsosirlt
egyedekbOl. Idbzett dolgozatdban erre Innntxc (p. 26) igy mu-
tat reii: uDer kommunistische Staat ist an die Geschlechtslo-
sigkeit des Arbeiterstandes gekniipft; wo es geschlechtliche
Paarung aller Individuen einer Art gibt, tritt mit dem Leben
in Isolierung oder in Familien auch das Privateigentum auf. u

Vagyis, magiintulajdon hieinya nem imrnanens.jellemzd sa-
jritsdga az {JlaLi fii,rsadalmaknak, hanem miisodlagos ielen-
seg, kOvetkezmdnye annak, hogy a tiirsadalom tagjainak tril-
nyom6 nagy r6sze nemndlkiii i, helyesebben korcsivarri. Es
vild,gos, hogy ez a korcsivarirsdg sem lehet eredend6 d.llapot.
A tdrsas bogaraknak magdnosan 616 rokonai klzbtL a korcs-
ivarrisiig nem fordril el6, 6s kiilOnben is tudjuk, hogy peldiirit
a mehek rnaguk idezik el5 a tdrsadalmuk tagjai tulnyom6
nagy rdszen, a dolgoz6kon, a ndi ivarszervek elkorcsosriliisiit
azaltal, hogy olyan. sejtekben tartjrik 6s oly tripliildkkal etetik
az illetd 6.lczirkat, a melyek a ndi ivarszervek teljes kifejl6de-
set nem engedik meg. A korcsivarrisrig itt tehdt tiirsadalmi
berendezds; az ririiisilag kilejlSdOtt trirsadalmi Oszt0n eredm6-
nye, a melyet a td.rsadalmi egyiittelds kezdetei minden esetre
megel6ztek. Igy a magrintulajdon hiiinya s a communista gaz-

dasrigi berendezkedes sem ekifOltdtele, hanem kOvetkezm6nye,
de ut6bb azutdn fontart6ja 6s tovribbfejlesztdje, ma miir
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n6lkiilOzhetetlen formrija a hangyiik, mehek stb. tiirsadalmi
egyiittdles6nek.

Kiss6 veszedelmes dolog tehrit a mehek s a hangyiik
tiirsadalmiit :illftani elenk a collectivista, illet6leg a collectivis-
ilib6l elSbb-ut6bb sziiksegkdpen k0vetkez6 communista 6llam
mintakepeiil. Aki az elvnek ott 6szlelhet6 t0k6letes kOr0sz-
trilvitelet akarja, annak akarnia kell ama kOr0sztiilvitel mel-
ldzhetetlen foltdtelet, az awa vezetT ritat is : a t{rsadalom
tagjainak egy r6sz6t a szaporitd,sra k6ptelenn6 tenni 6s szdm-
ban meghatarozni, kijel0lni azoka! a kiknek a szaporitd,s meg
legyen engedve. A javak, az 6let0r0mok megoszliisiinak mai
egyenldtlensege igazan semmi ahhoz az egyenl6llenslghez, ah-
hoz a sok igazsiigtalansiighoz kdpest, a miben akkor szen-
vedne az emberis6g !

Altaliban nagyon ingatagok azok a term6szettudom:inyi
alapok, a melyeket a ktilOnfdle socialista tanok, akiir a Menx-
f6le vagy a t0bbi collectivismus, akd,r a comrnunismus, ma-
guknak kcivetelnek. Azt mondjrik, hogy az emberi toviibbfejl6-
des sziiksdgkepen a megval6sriliisukra fog vezetni. Furcsa fej-
I6des, amely az emberi tdrsadalmat az i,Jlati fokra fogja visz-
szavezetni. Mert hiszen Maozsen szerint a communismus az
iillati trirsadalmakat jellemzi ds elesen elkiillniti az emberi
tiirsadalmaktdl, melyek mrir fejl6d6siik kezdeten a magd,ntu-
lajdonnal kapcsolatos csereviszonyon alaprilniinak. A collecti-
vista vagy communista socialismus tehiit lemond6s az emberi
tovdbbfejl6d6sr6l.

Meozs,cn az itllati tiirsadalmak vizsg6lat6ra, MEne.v-Hon-
v,4.rn pedig, amint md.r emlitettiik, a sejttiirsadalom, a metazoon
teste, 6s az emberi teirsadalmak analogirijiira 6pit. Ezt az ana-
Iogi:it minden iz6ben t0kdletesnek 6s a legnagyobb fokban bi-
zonyit6nak, a tdrsadalmi jelensdgek el e gen d6 magyarilzala-
nak veli. Mivel a legutols6 evtizedekben tett finomabb sejttani
6s sejtelettani fdlfedezdseink adjrik meg csakugyan a szerve-
zetek 6s eletmiik0ddseik ismeret6nek kulcsdt, szinte mag:it6l
6rtetdd6nek mondja, hogy a sejttani torv6nyszeriisegek egy-
szersmind tdrsadalomtani t0rv6nyeket is foglalnak magukban.
De ennel, amit bizonyos kikOtesekkel 6s bizonyos fokig, taliin
mi is elfogadhatniink, sokkal tovribb is megy, mert a tdrsa-
dalmat e g y e d ii I sejttani 6s sejtelettani alapon tartja meg-
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maglafir^atdnak. A magyar:izatban azonban v a I 6 s ii g g a I
nem megy tovribb egy h a's o n I aL rdszlelez6sdnel ; 6s nen
tapasztaljuk, hogy a sejttan es sejtelettan rijabb eredmenyeit
valrjsiiggal fol is hasznalnd, vagy akdr csak fol is emlitene.

A hasonlat, rdviden, ez. Az rlllatok hasonlitanak az egy-
sejtii l6nyekhez, a Protozoonokhoz, az iillati tdrsadalmak pedig
a Protozoonok tiiLrsasiigaihoz, mert sem iillati tdrsadalmakban,
sem a Protozoonok tdrsasiigaiban nincsen a tiirsadalom vagy
fiirsasiig egyes tagjai kbzltL a csereviszonynak, az >anyagcse-

reviszonynaku semmi nyoma. Az emberi ti{rsadalmak pedig
a Metazoonok alkotiisiira egyesiilt sejttiirsadalmakhoz hasonli-
tanak, ntert az emberi tdrsadalomnak es a sejttiirsadalomnak
tagjai egymdssal sokszoros csereviszonyok ritjiin kapcsolddnak
egybe. A sejttiirsadalom egyes tagjdnak, a sejtnek, ma g j a
felel meg az emberi egyednek, a magot k0riilvev6 ,proto-
plasmau pedig, illettileg MEn.Lv-HonvArn szerint a protoplas-
miik, felelnek meg az ember ukultureszkOzeineku es mindan-
nak, amit cseretirgyfl a ,kultureszkOzeivelu termel. A Proto-
zoonokat es tdrrsasdgaikat a llelazoon sejttiirsadalmahoT, 6s az
dllati trirsadalmakat az emberi tiirsadalmaktirl merdben elkii-
Idniti az >anyagcsereu hi6nya (id. m. 7. old.)

Nem vehetjiik sorra azokaL az apr6bb trirgybeli tevede-
seket es azokat a hibiis id6zeteket, melyeket a szerz6 a fOn-
tebbi t6telek kOriil, mint azoknak bizonyitekait, csoportosit.
Hiszen a szakb6li 6letbuviir alig-alig taliilna a dolgozatban
hiirom egymiisutdn kovetkez6 sort, a melyikben ne volna va-
lami kis t6ved6s, valami hel$eleniil haszndlt miikifejezds vagy
valami felredrt6s. Eletbuvdr nem mondan:i, hogy a bacteriu-
mok 6ppen olyan eletet folytatnak, minl az iillatok s az em-
berek (,sln den Tieren und Menschen durchaus gleichgeartetes
Lebenu p. 3), mert tudja, hogy a bacteriumok, s iiltaliiban a

microbiumok, n0v6nyi szervezeLek, s ez6rt az iillatokkal nem
.a bacteriumokat hasonlitanii mindenrintalan Ossze, hanem, p6l-

diltrl, az Infusoriumokat, ?lagel,l,a,l'wmokal stb. 6 is azonkezdi,
hogy a bacteriumok lelki elet6nek bizonyitdsrira Amoebilk-
16l olyan t0rteneteket ir le, rnint-ANoBnsnN a varrdtiir6l 6s a
gombostiir6l ; ezek sem bizonyitjrik sokkal kevdsbbe a h6seik
lelki €let6t. De h:it, a mint jeleztiik mdr, err6l a tiirgyrcil
majd miiskor szolunk b6vebben. MEnev-HonvArn infusorium-
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foniilrdl beszdl ("Infusorienfaden, p. 4), holoLL inf usorium-
fondl nem l6tezik,de van algafonS"l .  Lz Amoebi i t  a ba-
cteriumok fejl6d6si sorozatd,nak a v6gdre rilUtja, holott, nem
cisszetartozd sorozat tagjai, mert a bacteriumok egeszen miis-
rendfi elemi el6l6nyek, mint az Amoebiik. Az Lmoebdrt az
egysejtti l6nyek, a ProtozoOnok, kOz0tt a legmagasabbrendii-
nek mondja s hogy az klztiik olyan helyet foglal el, mint az
iillatok kOzOtt a majom (p. 5), holott az Amoebrik a Proto-
zoonok kOz0t t  6ppen a  lega ls6bbrendr iek  kepv ise l6 i .  A
legmagasabbrendii Protozoonoknak ndmely Infusoriumok tekint-
hetrjk. Annak kimutat6jak6nt, hogy a sejtmag a maradandd s
,a protoplasma<r a vdltozand6, legaliibb 20 szerz6t sokkal
t0bb okkal id6zhetett volna, mint eppen Eunrrcu-et, a kinek
eppen ebben a legkevesebb erdeme tan. Szerub 6s id6zet nem
mindig illenek rlssze. Peldiiul ebben a mondatban (p. 8): ,Nach
Delage ist das Qhromosom der Bewegungsfaktor der Vermeh-

-  rung.<  chromos,oma :  he lye t t  cen t rosomr i t  6s  Dsr -A.ce
helyett Bovnnr-t kellett volna irni. Mert a centrosomd,t, helye-
sebben a form:ilt cytocentrumot, mely nencsak a centrosomd-
bdl :ill, tekintik a sejt mozgatd kozpontjdnak, s ezt az elm6-
Ietet' legkinkiibb Bovenr fejtette ki. Dolecn-nak nincs henne
semmi r6sze.

De nem folytatjuk. A MEn.tv-HoHvArn peldrijriban is csak
azt liitjuk, mily' nehdz az elettudomiiny 6s kiilOn0sen a sejt-
tan 6s sejtdlettan kdrdeseihez helyesen szolni hozzd s,az 6let-
tudomiinyi munkdkaf csak meg is erteni olyan valakinek, aki,
kiil0nben kiviild tehets6g es nagy dltalzinos k6pzettsdg mellett,
nem ment alapos termdszettudomdnyi, illet6leg 6lettudomiinyi
iskol:in kOrOsztril. A mai kOzepiskola es az, a miben a mai
kOzkeletii iiltaldnos rnriveltsdg :ilI, hasonlithatatlanril jobban
fdlfegyverez brirkit is a tdrsadalomtdni, mint az elettudomiinyi
kerdesekkel val6 foglalkozasra. A biologus azokat az ismerete-
ket, a melyekngk alapj:in a sociologiiiban tiijekozddhatik, k0ny-
nyebben megszgrezheti, mint a sociologus azokat, a melyeknek
alapjrin briviirlataihoz a biologiai szakirodalmat sikerrel fOl-.
haszndlhatnri. M:is irdfiirsaink miiveib6l is nagyon sok bizonyi-
tekiit hozhatndk fOl ennek.

- Azonban, ha t6ved is a rdszletekben, igaza lehetne MEnly-
HonvAru-nak a dolog lenyegdben. A d6nt6s att6l fiigg, hogy
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az 6lettudomriny min6 feleleteket ad n6ki a k0vetkez6 ,k6r-

desekre:
Csupiin a fejletts6g fokiiban iill-e a kiil0nbseg a Proto-

zoonok 6s ama sejtek kOzdtt, melyekb6l a Metazoonok fejl6-
d6se kiindrilt, rigy, mint a hogyan csupdn fejlettsdgbeli a kii-
l0nbs6g az {IIaIok s az elsd teirsadalmakat alkot6 emberek k0z0tt?

Felelet : igen. Az :illanddlag magdnosan 616 Protozoonok,
a Protozoonok coloniiii s a legalsdbb rendii Metazoonok k0zOtt
minden iitmenet megvan. A protozoontelepek eppen rigy, mint
a Metazoonok, egy-egy anyasejt (kezdtSsejt, illet6leg pete) oszt6-
drisaibdl s a leiinysejtek egyiitt maraddsa 6ltal jOttek letre. Az
egytitt maradd sejtek kapcsolafiit proLozooncolonidnak nevezziik'
ha a sejtek kOzOtt nem oszlik meg a munka, ha nem differen-
tii{J6dnak, vagy csak szaporit6sejtekre es dolgozdsejtekre kiil0-
nOdnek szet (a Vol,uor-fdldk coloniiii); de Metazoonnak neyez-
ziik, mihelyt a szdtkiil0n0d6s a szaporit6 sejteken kfviil legakibb
k€tfdle dolgoz6sejte| hoz l6tre. A Metazoon test6nek azok a
darabjai, a petesejtb6l szfrmazo Ierinysejtek ismetelt oszld-
sainak term6kei, amelyeket sejteknek rieveziink, nemcsak hogy
nem magasabbrendii elemi el6l6nyek a Protozoonokndl, hanem,
ellenkezdleg, 6k maguk soha sem jutnak a szervezeLlsegnek oly
magas fokd,ra, amin6n van n6mely Protozoon, p6ldriril sok Infw-
soriam.

Igaz-e, hogy a Protozoonok nem alakrilhatnak iit olyan
kepletekkd, amelyeknek 6k morphologiai egysegei volndnak rigy,
mint ahogyan >a magasabbrendii sejtek" morphologiai egys6gei
a t6liik alkotott szervezetnek ?

Nem igaz. Az el6bbi feleletben mdr emlitettiik, hogy foly-
tonos dtmenet van protozooncolonirik 6s Metazoonok k0zOtt,
A kiil0nbs6g csak az, hogy a Protozoonok a t6liik alkotott colo-
nidkban sokkal tObbet tartanak meg az egyedisdgiikbdl, mint
amennyi kiilOn egyedis6get a Metazoonban foglalt sejteknek rilta-
liiban tulajdonithatunk.

Igaz-e, hogy Protozoonokbdl nem alakril semmi olyan szer-
vezet, a melyben 6llandd ,anyagcsere< volna; hogy ilyen szer-
vezet csak azokbdl a umagasabbrendiio sejtekbcil kepzddik, a
min6kb6l a MetazoonOk vannak alkotva ?

Nem igaz. A Metazoonok egyes sejtjei, amint miir emli-
tettiik, el6sz0r is nem magasabbrendriek, mint a Protozoonok l
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mdsodszor pedig a legmagasabbrendii protozooncoloniiik sejtje
egl'llriissal csaknem oly fokri csereviszonyban vannak, mint a
legals6bbrendri Metazoonok sejtjei. S6t vannak egysejtii l6nyek-
nek olyan ilirsuliisai, melyekben a k6pzelhetd legnagyobb fokri
csere megy vdgbe. Ilyenek a symbiosis esetei, ii l lati 6s n0-
vdnyi sejtek olyan egyiitt6lese, melyben az 6llati sejt szdnsavat 6s
nitrogeniumtartalmri bomliisi termekeket szolgiiltat a ndv6nyi
sejtnek, a nOvdnyi sejt pedig Oxygeniumot, fehdrjefdleket s
kem6nyit6t az iillatinak. (Rad,iol,ari.usofu egyiittdlese tgynevezett
siirga sejtekkel; Infwsor'i,umok egyiitt6ldse zold sejtekkel.)

Igaz-e, hogy a Metazoonok kifejl6d6se az egy szervezetbe
e gyesiilt sejtek kdzdtti csereviszony f0llept6vel zindrilt meg ?

Nem igaz. A Metazoon sejtjei kOzOtt a csereviszony egy sejt
Iednysejtjeinek e g y ii t t m a r a d ii s ri b 6 I indril ki. A Protozoonok
oszliisa alkalm6val a leiinysejtek, a colonia-alkotiis eseteit kiv6ve,
el\agyjdk egymiist s az6rt nem l6phetnek egymiissal csere-
viszonyba. Amid6n az elsd Protozoonok lerinysejtjei ismetelt
oszl:isok utdn sem hagytrik el egyrniist, az oszl;isok t0k6letlen-
sege kdvetkezt6ben egymiissal testiik r6szei dltal kapcsolatban
maradtak, 6s amint az el1lsb emlitetttik, legalibb iriirom iriinyban
kiil0nb0z6vd viiltak, j0ttek l6tre bel6liik az els6 Metazoonok.
A csereviszony megindrilisa miisodlagos; f6 az egyiittmaradiis
6s a munkamegosztds.

Igaz-e, hogy az iillatok, melyek tdrsasiighan egyiitt 6lnek,
nem cserdlik ki term6keiket ?

Nem igaz. Sokszorosan kicser6lik; a munkamegosztd,s a
tiirsasiigban fdltdtlenfl csereviszonyt ldtesit a tiirsasiig tagjai
klzbtf, amint fOntebb mrir kifejtettiik.

V6gril, fOljogositanak-e ezek a ot6nyeku arra, hogy az
emberi trirsadalmat biologiai kdpzridmdnynek tekintsiik, amely-
nek jelensdgeit teh:it biologiai jelensegekk6nt kell fOlfognunk?

"Ezek a tdnyeku nem jogositanak fol rui, De az6rL, mhl
a I a p o n, biologiai jelensdgnek i s tekinthetjiik .a tiirsadalmakat ;
nem szabad azonban csak biologiai jelens6gnek tekinteniink.
Magyariizatukhoz az dlettudomiinyi rendiieken kivril miis rendii
t6nyez6kre is van sziiksdg. Ilyenekre mindenkdp sziiksdge van.
annak, aki az ember lelki 6letdben is keres az dlettiinemdnyen
kivril meg mds valamit, ami ugyan a kapcsolatos 6lettiine-
m6nyektdl nem fiiggetlen, de veliik m6gsem azonos; ami ugyan
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alei van vetve az 6lett0rv6nyeknek, de ezeknek az uralmiin beliil
mdg kirlOnleges tdrvenyeknek is hddol.

A k6pletes beszddnek trilsiigai iiltal meg m:isk6nt igeh
jeles dletbriviirok is nagyokat vetkeznek; rnert sokakat, akik
mond:isaikat szd szerint veszik, f6lre vezetnek. A nem szigor{ran
szakszerri munkdk, kiiLl0n0sen az igynevezett n6pszeriiek pedig
valdsiigos pusztitiisokat vdgeznek az elmekben. M6uv-HonvArn
KAnor,v is ua ndpszgrrisit6k" e vissza6ldsenek iildozata. Hogy ne be-
szdlne 6 az emberi szerszdmok protoplasmaticus termdszeter6l, mi-
kor HBnrwIc Rlcn;mo-t6l (p. 8) ilyenekel citdltatnak vele: oln

neuerer Zeit haben sich sehr bedeutende Forscher immer entschie-
dener dahin ausgesprochen, dass sie sich eher einen Kern ohne Pro-
toplasma, als ein Protoplasma ohne Kern vorstellen kOnnen. Und
so gelangte der Kern bei der Bestimmung der Zellenindividua-
lititt zrt einer immer hervorragenderen Stelle. Ja, heute kann
man schon sagen, dass das eigentliche Individuurn der Zellkern
ist, und alles, was ihn umgiebt, nur seine Arbeitsmittel, Werk-
ze:uge) aufgespeicherten Vorrlithe, sein Hab und Gut sind.u
Honndt tudhassa a nem szakember, mi ebben a mondatban a
k6pletes besz6d, mi a trilziis, mi igaz m6g s mi van mdr meg-
dOntve beldle ? Bizviist iillithatjuk, hogy 6ppen ebben a mondatban
igaz van legkevesebb. Maga Hunrwrc Rtcnenr egy 1902-ben
megjelent dolgozatiiban egdszen miis dolgokat mond. (Die Pro-
tozoen und die Zelltheorie. - Archiv ftir Protistenkunde. 1.
Bd. 1902, p. 1-40. L. kiil0nOsen a 34. lapot, ahol a M6nev-
Honvarn-t6l idezettel eppen e Il e nke z 6 kijelentds olvashat6.)
Es hogy ne kapna rajta a sociologus, mikor meg Henrwrc
Qscen-t6l - szabadon brir - azi v6li idezhetni, hogy (p. 16)
'man braucht in den Lehrs:itzen der Biologie die W-orte
,, Ze.lle und iibergeordnetes Zellenaggregat u nur durch die
Worte: uMensch und Staatu zn erseLzen, um entsprechende
Lehrsfltze fiiLr die Sociologie zu erhalten.o

Termdszetesen HAEcxEL-t is id6zi (p. 16): ,Die Kultur-
geschichte derMenschheit erkl5rt uns die Organisationsgeschichte
der vielzelligen Organismen. Dieser politische Grundgedanke der
Zellentheorie, von dem das ganze Verstbndniss der Biologie
abhiingt, wird durch die Entwickelungsgeschichle gerechtfertigt. *

Szomort elgondolni is, hiiny fiirsadalombriviirt fog mdg
ez a prof9lai mondiis megihletni !


