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I .

z az lleLtvdom6nyi Sramlat 6s vil6gfdlfog6s, melyet - a
r6sz utdn nevezve az eg\szet - kozkelet(leg d.arwinistnu's-

nak mondanak, nagyon is hamar, id6 e16tt, !rthaloIta a thr-
sadalomtudomSnyokat. Id6 el6tt, mert m6g nem tisztdzott
fogalmakat vitt bel6jtik 6s mer6 fciltev6seket bebizonyitott
val6s6gok gyanhnL fogadtatott el vel0k. S a t6rsadalomtudo-
mdnyoknalr ez a darwinismusa igysz6lvdn megktivesfilt abban

a fejl6d6si illIapotilban, ahovh az 6leltudom6nyok ittj6n a

mlrlt szdzad hetvenes 6veiben eljutott. En azt hiszem, a dar-

winismus birillata, mely annak val6di jelent6s6g6t az 6let 6s

ktilcincisen a fejl6des ismeret6ben kimutatja, nem 6rv6nyestil

kell6en m6g a Serxcen-f61e nyomokon halad6 t6rsadalom-

tanokban sem. Ami otI az fjabb 6lettudom6nyi irodalomb6l

6rv6nyes[il, az, mint pld. a WssN{eNN-f61e gondolatok, nem

tiszl|zza az elvi k6rd6seket, csak m6s t'6rte, a sejttan 6s az

egyedfejl6d6stan Ier6re ifftsza 6t. Bizonyina ez is hozztt-

jhrtd ahhoz, hogy nemcsak az 6lettudomhnyb6l, fSleg az 616-

l6nyek testi alkotdshbol vetl szertelen hasonlatok vesztett6k

el hiteliiket a t6rsadalomtanban, de sokan azt is tagadi6k, hogy

a t6rsadalomtannak egyttltallhan koze volna az 6lettudo-

mhnyhoz.
l:r
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Egy m6s alkalommal, 6ppen Egyesiiletiink foly6irattnak
els6 szhmttban*), mhr kifejtettem nlzeteimet a t6rsadalomtan
6s az llettudomrinyok viszonydra vonatkoz6lag. Rdviden abban
a t6telben foglalhatom ossze, hogy t6rsadalomtanilag sem
lehet igaz az, ami nem igaz 6lettudom6nyilag, hogy a thrsa-
dalmi jelens6gek is a14 vannak vetve a testi 61et 6ltal6nos
torv6nyeinek, valamint a testi 6let jelens6gei meg az 6lta16.nos
vegyiilettani 6s term6szettani tcirv6nyek uralma alatt iillanak.
T6rsadalmi torv6nyszerfis6gek nem titkcizhetnek bele a testi
6let tdrv6nyeibe. Ezek k6rlelhetetleniil megszabjdk ama kor-
lfrtokat, amelyeken beliil a tSrsadalomtani elm6letek mozog-
hatnak. Amib6l azonban kor6ntsem kcivetl<ezik, hogy ne vol-
n6nak l<iikin t6rsadalomtani tcirv6nyszerfis6gek, amelyek nem
bonthat6k fol marad6k n6lki.il 6lettudom6nyi jelens6gek kap-
csolataira. Az a maradlk a Ittrsadalomtan, 6s egy|ltali+ban a
t5rsadalomtudom6nyok, sajhtja. Ugy is kifejezhetjiik ezt, hogy
a t6rsadalomtannak, mint minden l6lektani rendii tudomhny-
nak, bizonyos onkorrn5nyzala van az 6lettudom6nyt6l meg-
szabolt korl6tokon beltil. Csak ilyen dnkormdnyzata van az
6lettudom6nynak is a vegyiilettan s a term6szettan korl6,tain
beli.il; de onkormdnyzata minden esetre van, merl az 6let-
jelens6geknek sem magyardzhat6 meg m6g a legegyszeriibbike
sem tiszt6n term6szettani 6s vegytilettani rendii, t6nyez6kkeI.

A darwinismus a legalapvet6bb 6lettcirv6nyek kifejez6s6re
torekszik 6s igy a thrsadalomtanra n6zve is fdldtt6bb fontos
annak megfillapitilsa, mennyiben igazolja ismereteink 6s it6le-
tUnk rijabb fejl6d6se a Danwrn nev6vel kapcsolatos f<jltev6se-
ket. N6melyek szerint a mfl6 6vtizedek csak m6g inkribb
meger6sitik azokat; m6sok ellenben a darwinismus alkony6-
161, s6t kimfl6sbr6l is besz6lnek. N6zetem szerint annak, ami
benne az igazi 6rdem, nem 6rthatott sem az id5, sem isme-
reteinknek, tudrisunknak az6ta va16 gyarapoddsa; a Dlnwtm
tudom6nyos munk6jrlnak az emberi szellem kincses palothjil-
ban mindenha a legdiszesebb polcz jutand. Birillat tdrgya
csup6n az 7eheI, min6 helyet juttassunk tanainak a mi m a i

') A tdrsadalomtan tu,d,omdnyos anyagt . Magyar T6rsadalomtud
Szemle. 1908. 1. szdm.
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6lettuclomrinyi gondoll<od6sunkban 6s azokb6l mit haszr6rjunk
fol az igazsitg6tt folytatott tov6bbi ktizdelmtinkben.

Engedj6l< meg azonban, hogy, miel6tt e k6rd6ssel foglal_
kozndm, az 5 egy6nis6g6nek szolg6ltassak teljes igazsigot
abbol az alkalornb6l, hogy az ic16n, februdrius 12-6n volt sz6za_
dik 6vforduloja az 5 sziilet6s6nek.

II.

A nagy vallilsalapitokon 6s reformatorokon kivtil alig is
van az emberis6g tcirt6net6ben, akinek a nev6t 6s tanitilsdt
tobb f6nynyel 6s dics6s6ggel vette kcjrr,il embertdrsainak
egyik r6sze 6s akire tobb szennyet 6s szitkot szdrt a mrisik.

letett 6s 1859 novembere, mid6n 6let6nek f6miive >A fajok
eredetlr 5\<, kcjnyvalakba n el6szor megjelent.

l-r6rom dolog jutott. Egy sz6vir6g: aharcz al6t6rt. Egy rossz
tr6fa: hogy az embd,r a majomt6l szilrmazott. S egy vigasz_
tal6, biszke hit: hogy volt, van 6s jriv6ben is leend tov6bb_
fej16d6s; meg hogy az 6let tegnagyobb titkait is meg birjuk
term6szetfcjlotti t6nyez6k segits6ge n6lktil magyarlzni; hogy
effe a magyarLzatra a term6szettudomAnvoknak biztos rem6-
nylik lehet.

A DenrvrN 6ri5si jelentds6ge azonban 1egf6k6ppen ama szel_
Iemi mozgalmon alapirl, amely a fajok ered,et6r6| sz6l6 mfrve
nyom6n megindirlt. Hatalmas k6dob6s volt az egy tesped6
vizii t6ba, az akkori eletttrdomrinVba. A clobasnal< szinte csu_



6

dris hatdsa 16n: nagy hull6mgyiiriik thmadtak kcirtildtte 6s,
rilmukb6l frilocsridva, 6letre keltek a v\z lakoi.

Voltak DanwrN-n6l sokkal nagyobb elm6k, az ov6in6l sok-
kal nagyobb fcjlfedez6sek, bhr nagyobb ember kev6s 6s iga-
zibb tud6s tal6n senki. Es ha a DanwrN legnagyobb gohdo-
lata, a'term6szetes kivillogat6dits tana, megmarad az 6lettudo-
m6r,yok szfikebb szakkor6n beltil; ha h6lapdak6nt tov6bb
grirdiilt6ben nem halmozza fol mag6ra a fejl6d6snek minclen
nagy k6rd6seit; ha, igy iltalakulva 6s megn6vei nem tor be
a t6rsadalmi tudorn6nyok mez6ire is: akkor maanagy kcizcin-
s6g 6t sem ismern6 jobban, mint a tudomrinyoknak szhz
m6s, szer6nys6gben halhatatlannd lett munk6s6t. Altalinos
mfivel6d6sttjrt6neti szempontb6l nem is annyira D,qnwnr nak s
az 5 munkdinak, mint a darwinista mozgalomnak van kiv6l6
jelent6s6ge j6 6s rossz irhnyban egyarhnt. A Denwnv jelent6-
s6ge ktildnben m6g az llettudom6nyon behil is ftiggetlen ma
mdr az 6 munkhiban foglalt egyes tanit6sok helyes vagy
t6ves volt6t6l.

De igazshgtalanok voln6nk DeRwru irint, ha ehhez mind-
jdrl hozz6, nem tenn5k, hogy a tov6bbfejl5d6 tudom6nyolrnak
minden mris miivel6je is igy jSrt 6s igy fog mindig j6rni.
Bizonyit6kul fcilhozom az igynevezett sejtelm6let megalapit6i-
nak, Scurrronm-nek 6s ScswawN-nak pllddjdt A sejtelm6letneh
az 6lettudomttnyban m6g nagyobb jelet5s6ge van, mint a ter-
m6szetes kivillogat6dits tan6nak. Es m6gis, az eredeti sejt-
elm6letbSl ma m6r semmi sem 6llhat meg. Hiriba mutatjuk
ki a term6szetes kiviiogat6ddsr6l is, hogy az maghban v|ve
egyilltalflban nem t6nyez6je a fajfejl6d6snek; hogy a szerepe
eg1szen mris, hogy sokkal kisebb is, mint amit n6ki tulaj-
donitottak : az a hozzd 6,rt6 bir6 szem6ben mit sem von el
Danww 6rdem6b5l 6s dics5s6g6b6l. Ennek a dicsds6gnek igazi
alapja az 6 onfoI6tldoz6, becsiiletes munk6j a, emberL6l azigaz-
s6g 6rdek6ben telhet6 legnagyobb erlfeszitls, amelylyel az
ut6na kcivetkezSknek a tovribbhalad6st lehet5v6 tette.

Es igy a Dnnwnr eset6ben is egytitt kell j6rnia a munka
megit6l6s6vel a munkrit v|gez6 ember egy6nis6ge mehatesil-
nak. Nemcsak a tanitdsht, hanem az embert is sok f6lre6rt6s
komy6kezi. A nagy kozons6g,ben, a Denwrn-t ismertet6 tigy-
nevezett nlpszer(i irodalom alapjln, az emberr6l is sok t6ves
fogalom van elterjedve.
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Most el6szcjr is D,inwru-t, az embert igyekszem Onrik el6
iilitani. A foladat igen ktinnyii. DenwN egy6nis6g6t j6l ismer-
jtik el6szor is leveleib6l, melyek cisszes miiveinek utols6 hrirom
vaskos kcjtet6t szolgilltatj1,k Ismerjiik azuILn on6letleir6s6b6l
6s fi6nak, FRewcs Danwrx-nak rolakozz1tett eml6keib6l. K6pek-
b6l mindenki ismeri arczvonitsait Alakja 6 l5b magas, de
mhr kordn igen meggdrnyedett vala.

Crranlrs Denwrw minden izlben, szellemi tulajdonsrigainak
minden saj6tossrig6ban, minden j6 6s rossz oldalflban igazi
angol volt. Lassf 6s neh6zkes szellemi munk6s, de brimula-
tosan er6s akarati (s kitart6, mindenek fcilott pedig bdcsii-
letes 6s megbizhat6. Bel6le az az elmfisslg, amit esprit-nek
mond a franczia, mer6ben hiilnyzik. Nem akad dsszes miivei-
ben egyetlen u. n. szellemes mond6s, megjegyz6s vagy for-
dulat, aminlkkel plldtLril Hencxnr.-ben is o|y gyakran tal6l-
kozunk. De ann6l j6zanabb, vil6gosabb 6s szigorian kcivet-
kezetes. Szinte tfls6gosan megmagyar1,z mindent. Az ossze-
fiigg6s kedv66rt gyakran ism6tli gondolatait 6s cisszefoglalja a
m6r mondottakat. T6teleit rengeteg sok adattal ugysz6lvdn
agyonbizonyitja; mindenf6le lehet6 6s lehetetlen ellenvet6sre
kit6r s azokat megczdfolja.

Nehezen fogalmazott; ritk6n tal|lta meg mindj6ft eleve
a helyes kifejez6sm6dot. Eml6kez6 tehets6ge sokat fololelt, de
nem volt 61es, ami, tekintve folhaszndlt adatainaknagymeny.
nyis6g6t, munkdjilt szint|n igen lassitotta. Rajzolni nem tudott ;
keze a klklszitlsben sem volt iigyes; abban csak igen nagy
tiirelm6vel 6s kitart6sSval boldogdlt. Sz6va1, minden inkdbb
volt, mint igynevezett ragyog6 tehets6g. S 6 m6gis az embe-
ris6gnek egyik legnagyobb gondolkod6ja, s6t ir6jais. Minden-
kin6l jobb p6lda arra, hogy az igynevezett ragyog6 k6pess6-
gek, melyeket a mai kor annyira b6mul, nagyon al6rendelt
jelent6s6giiek a val6di tudom6nyos 6rt1k megilllapithsihan.

Beteges volta miatt is, ami a testi rossztill6tnek csaknem
6lland6 1rzet|vel sujt6, de meg f5leg talSn az6rt, mert angol
volt, naponta csak 3-4 5r6fi dolgozott, ezr ishhrom versben.
Elet6nek m6sodik fe16t, negyven 6vet, falusi birtok6n, Dowu-
ban t<iltdtte, csaknem remetei visszavonfltshgban, de hiven
gondoz6, figyelmes csal6"d kotnyezetlben, mely maga is min-
dent elkovetett, hogy rnunk6j6ban a csal6df6t semmi se zavayja,
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Angol fogalmak szerint csak kis vagyona volt; de nagy
szer6nys6ge , 6l6tm5djdnak g6pies egyformasrig a anyagilag
m6gis fiiggetlenn6 tette.

Igen szer€nyek, kezdetilegesek voltak a tudomrinyos esz-
kozok is, amelyekkel bfvr4rlatait v6gezte. Az lszleletek tdl-
nyom6 r6sz6t, amelyekb6l munk6ss6ga tilplitlkozott, nem is
laboratoriumban gyiijtotte Gy(ijtbtte 6s gondosan foljegyez,te
m6g fiatal kordban, azon a tudom6nyos kutat6 fton, melyet,
trjbb tud6s tdrsas6,g6han, a Beagle nevfi haj6val tett, s mely
1831. deczember 27-t6l 1836. okt6ber 2-ig, tehrit csaknem 6t
6vig tartott ; azutdn pedig ismerfiseitdl, itllatteny6sztdkt6l 6s
termel6kt6l szerezte a n6ki sziiks6ges adatokat F6leg azonban
az irodalomb6l, persze legink6bb az angol irodalomb6l cjssze-
szedett adatokat hasznllta fol. FrancziL4ul kdnnyebben, n6me-
ttil igen nehezen, csak sz6tdr segits6g6vel tudott olvasni, egy-
szerre mindig csak igen keveset. Altal1,},an n6kiink, akik
megszoktuk, hogy nagy tudomdnyos klsztilettel 6s sbk esz-
kozzel dolgozzunk, ma mht szinte b6mulatos, milyen, mond-
hatni, dilletans kiils6 form5k kozott dolgozolt.

Eszkiizeinek szer6nys6ge m6g a papirosra is kiterjedt; a
kapott leveleket gondosan mind ekakta, de tisztiln maradt
old alukat lev 6gta .6s f o galmazv |ny aihoz folhaszndlt4 s6t fj ab b
munkrikhoz folhasznfllta r6gebbi k6,zir atainak h6ttapj6t is.

Ez a nagy szer6nys6g munkdinak hangj6ban is megnyil-
vrinul. Kovetkeztet6seiben a leg6vatosabb volt 6s t6vol 6llott
t61e, hogy dogm6kk6nt ti.intesse fol, amik csak fciltev6sek
lehettek. Soha sem is habozott, hogy k6s6bbi munkdiban
kor6bbi t6ved6seit be ne ismerje. A mr4sokt6l v6le kozolt
nlzeteknek hovatov6bb nagy engedm6nyeket tett 6s igy utots6
munk6iban sok tekintetben l6nyegesen m6s nl,zeteket vallott,
mint a >Fajok eredet6<<-ben. Szellemi fejl6d6s6nek tet6ponlj6t
ezzel a miiv6vel mdr el6rte; n6zeteinek k6s6bbi alakul6silban
m6r idegen t6nvez5k, nem saj6t irjabb gondolatai j6tsz6k a
f6szerepet. Az ellenfeleivel folytatott irodalmi vit6kban nem-
csak hogy szem6lyesked6 6s er6szakos nem volt, hanem ink6bb
nagyon is konnyen hajolt a m6sok nlzetere.

Nemcsak rnint ir6t, hanem mint embert is legink6bb
szerlnyslge 6s j6sr4gos volta jellemezte. J6 volt emberekhez
6s 6llatokhoz egyaftnt. Azt a gondolatot, hogy valakit meg-
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bhntott, a legnehezebben tudta elviselni. Hogy egyetlen emb6r-
t6rsrit se bdntsa meg, pontosan felelt a hozzft intlzett trjm6r-
dek lev6lre, b6rrnilyen egyiigyri vagy tolakod6 megkeres6sre
is. Hogy ne kelljen minden siiletlen lev6lre kiilon v6laszolnia,
bardtju 6s csal6dja unszolflsdra nyomatott egy csom6 k6sz
lev6l1brm6t, de a nyomtatott v6laszokb6l egj'et sem ktilddtt
el. Azontfl is krildn Litott el minden levelet. Ha eszlbe jutott,
hogy valanrelyikre nem v(iaszolt, n6ha eg6sz 6jjel nem tudott
miatta nyugodni. Valami m6ly vall4soss6g nem taftozott a
term6szet6hez, de nem is volt soha istentagad6 6s mAsnak
va116si &zelmeit vil6g6rt sem 6rintette, nemhogy grinyolta
vagy ostorozta volna.

Danwru-nak nem is kdvet6i, hanem az 6 nevlnek cz6g6-
rtI haszn6l6i hamisitott6k meg ez ir|nyban is a k6pet, mely
Danrvrx fel6l n6melyeknek a lvclatdban 61. Sajdt IanaiI 5
soha sem illlitotta dogmrik m6djfua szembe a vall6s dog-
t'r'rdival.

On\letrajzithoz hrirom ewel hatilla el6tt, mely 1882.
6prilis 19-6n k<ivetkezett be, ut6lag hozzdirta a kovetkezS
sorokat : :,>.Ami engem illet, ugy hiszem, j61 cselekedtem, hogy
6Iland6an a tudom6nyt l<cjvettem 6s 6ltemet annak szenteltem.
Nem furdal a lelkiismeret, hogy valami nagy biint kcivettem
volna valaha el, de igen sokszor sajn6ltam, hogy embertdrsaim-
mal nem tehettem tdbb i6t.<

ilI.

Es most visszat6rek D.qnww-r6l a darwiuismusra. Meg kell
krildnbciztetniink a tiszta, vagy szfikebb 6rlelemben vett clar-
winismust a kozkeletii, vagy tilgabb, iltvitt 6rtelmii darwinis-
rnust6l. Az el6bbinek leghiibb k6p6t DaRlvrm alapvet6 6s
f6miiv6nek, >A fajok eredet6r6l< czimii munk6nak 1859. 6vi
e1s6 kiad6sihan liltjuk Ebben 6l6l6nyek uj fajainak l6tre-
hozL"sira legf6bb t6nyezSk6nt a term6szetes kiv6logat6d6s
szerepel. Azonban a fajok eredet6r6l sz6l6 kdnyv6nek k6s6bbi
kiadflsaiban 6s egy6b mfveiben maga DanwrN is mindinkdbb
tdgitolta 6s m6sok elm6leteinek, ki.ildncisen a Lau.q,ncx.f6le
elnr6let6nek ifivlte\e ritj6n mindink4bb kieglszitette a sajdt
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6lettudomdnyi rendszer6t, A darwinis'rus kib6vrlil6s6nek harom
fokozatdt jelzi maghnak D,rn.n'rx-nak gondolkodrisdban a fajok
eredet6r5l, a hhzivit t6tel (domesticatio) hatisairol. s az Ember
leszdrmazhsdrol sz6lo hrirom korszakos munk6ja : az elsd m6g
j6formSn csak a ternr6szetes kivillogat6ddsnak juttat szerepet;
a m6sodik m6r elismeri a L.urencr-f6le elvnek nagy jelent6-
s6g6t is ; a harmadik segits6giil hivja az ivari kivilogat6d6st
is. Ellenben Wenacri, a termlszetes kiv6logat6d6s elm6let6nek
Denu'rs-t6l fiiggetlen 6s egyidejii, mdsik megalapit6ja, tov6bb6
ktiloncisen Wersrr.lNx, tagadjhk a k6s6bbi p6tl6kok, nevezetesen
a Ler,rrncx-f6le elv jelentds6g6t a fajok I6trehozfslnak szem-
pontj6b6l 6s mindent a termlszetes kir,6logatdd6snak elv6vel
s ez elrrnek kiildnbciz5 megnyilatkozdsaival magyarilznak,
pl, az iv ari kiv ii6 gat6 d itssal, a W u srrerx- f6le csirav6lo gat6cld ssal
- Germinalselection -. 6s egyebekkel, amik azonban mind
a tiszta darrvinismus folyom6nyai. Es ktilcinds, hogy 6l<et
ueo danuin is td.knq.k nev ezt|k el, holott or tlao do*t Ls l4tp er danu i-
nistdk.

Azonk6zben sokan meg a term6szetes kiv6logat6d6s
elv6nek jelent6s6g6t vont6k k6ts6gbe 6s csup6n a Lenrancx-
fele elv utSn indulnak; igSr Enron, Srnrx.rrexx 6s m6sok. Mond-
hatni, tudomdnyos harczi zdszl6nak fohratind \ett az egyik
rlszen a terml,szeles kiv6logat6d6s mindenhat6shga, a m6sik
r6,szen pedig a tehetetlens6ge. Roviden ismer.tetni fogom mind
a kdt elvet: a Danu'rx-f6l6t s a L,*nncr-f616,t.Eldre is kifeje-
zem azt a meggy6zSd6semet, hogy mindkett6 - ktilcin-kiilon
is 6s egyidejri, egyiittes hat6sukban is - fontos t6nyez6je ugyan
az 61616nyek bizonyos iltalakulisainak 6s ez iltatakulilsok kap-
csdn az alkalmazkod6snak; de maga az 6talakul6s m6g nem
szriks6gl<6ppen fejlcid6s, 6s maga az alkalmazkodds soha
sem az.

Anri a szerves iejl6d6st a vilb.gegyetemnek minclen
mris jelens6g6tSl megl<iildnbdzteti, a darwinismusban nlagya-
rSzatlanul marad, 6s nem bizonyithal6, mint 6ltalinos kcive_
telm6ny, az sem hogy a jelenleg oly kiildnbdzri, oly sok
f6les6gii 6l6l6nyek 6sdknek egy kdz6s, vagy legalilbb is cse-
k6ly szinti f61es6g6t5l szdrmaztak: az, amit a fajok v6r-
rolions6ga kcivetelm6ny6nek is mondanak.
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A legt6gabb 6rtelmez1s6 darwinismus sz6mos elemet
foglal magdban; vannak kdztittiik olyanok is, melyeket maga
D.qnwrr sem alkalmazott, vagy legalSbb is nem a k6s6bb
kozkeletfvl lett m6don alkalmazott. En most csak a leg-
fdbbeket ismertetem.

Alapja a darwinismusnak 6s minden m6s 6lettudomrinyi
rendszernek, mely az 6l6l6nyek keletkez6s6ben, fejlSd6s6ben
6s jetenlegi viszonyaiban termlszetfdlotti er6ket nem kivSn
szerepeltetni 6s minden l6tez6ben termlszeli ttinem6nyt l6t: a
fejl6d6s gondolata. Ezt mag66vd teheti az 6lettudomdnyi
briv6rkod6s an6lktil is, hogy a' darwinismus ttjbbi elem6vel
azonosltanh mag6t. A fcjldtannak 6s a csillagdszalnak adalai-
b6l, tovihbh az 6I5l6nyek egyedi fejl6d6s6nek szigorli 6s iita-
l6nos tcjrv6nyszerfis6geib5l teljes joggal juthatunk arra a kovet-
1<eztet6sre, 6s, ugy hiszem, term6szettudom6nyias gondolkod6s-
sal arra kell jutnunk, hogy a jelenleg I6tez5 6l6l6nyek ktizi.il
csup6n a legals6bb rendiiek 6sei 6lhettek jelenlegi alkotrlsuk-
hoz hasonl6 alkot6ssal a fcild tort6net6nek abban az id6sza'
k6ban, mely el1szor adta meg a szerves 6let lehet6s6g6nek
term6szeltani 6s vegyiilettani frilt6teleit; ' minden magasabb-
rendii 6l6l6ny alkotSsa ellenben nemzed6kr6l nemzed6kre foko-
zalosan halad6 fejl6d6snek az ered,m6nye. Es eljuthatunk erle
a kovetkeztet6sre a darwinismus minden egy6b kcivetelm6ny6-
t6l fdggetleniil. A faji tovr4bbfejlSd6st vehetjiik, mint az 6let-
tudom6ny elemi t6nyez5j6t, egyel6re adottnak 6s tov6bbi
magyardzatot egyel6re nem enged6nek is tigy, mint ahogyan
a termlszeltan a neh6zked6st, a vegytlettan pedig a vegyti-
l6si rokons6got adottnak k6nytelen venni. Mi is be6rhetji.ik
a tov6bbfejl6d6s jelens6geinek, koriilm6nyeinek 6s fcilt6teleinek
tanulm6nyozisfval 6s a tov6bbfejlSd6s l6nyeg6nek magyarS-
zatht, val6di okainak kutatitsdt halaszthatjuk k6s6bbre, a mos-
tanin6l majd sokkal nagyobb tud6sunk idej6re.

A fejl6d6s gondolat6t s e gondolat 6lettudomdnyi, vala-
mint t6rsadalomtani kcivetkez6seinek cisszes6g6t nevezhetjiik
e u ohl ti o ni s ww s nak, fej I 6 d d s ehnd I e tn ek v agy, az 6l6l6nyek f ajair a
vonatkoztatva, fajfejlSddsi el*ndletneh is. Semmi koze hozz6" a
darwinismus m6sodik legfontosabb 6s m6r eg1szen saj4ft ele-
m6nek, annak a gondolatnak, hogy az 6l6l6nyek alkotdshban
mutatkoz6 kisebb vagy nagyobb hasonl6shg 6ltaI6ban koze-



lebbi vagy tilolabbi v6rrokonsriguk eredm6nye; hogy a
I-rasonl6bb arakok rendszerint kdzelebbi, a nagyobb m6rt6kben
ktilcinbcizS arakok pedig t6vorabbi kcizris 6s<ik ut6dai. A krilcin-
bozS faj,i,, kiildnbcizd rendszertani nemekbe, kilonbozl csal6_
dokba, k''lonbozd rendekbe, oszt'lyokba, k<ircikbe tartoz6 6ld_
l6nyeknek akozos rendszertani b6lyegek nagyobb vagy kisebb
sz6"ma szerint k'zerebbi vagy tilvolanbi v6rrokon shga"imiletlt,
rcividen a adtrohowsdg vagy dskdzdssdg elm6lei6t, jeldli a
brivr4rok legnagyobb r6sze a d,escendentia uugy ,r,ir*;irbn
n6vvel.

'I'6maszkodva 
az egyedfejl6cl6s tanulsLgaira, a tiszta

fejl6d6selm6let f6rt6terezi, hogy a fejletts6gi.iknek mai 6]rapo-
thban igen kilonboz6 6ldl6nyek 6sei ann6l hasonr6bbak vor-
tak egymrishoz, min6| alacsonyabb fok6"n ilIlottak m6g a faj_
fejl6d6snek, 6s a fajfejl6d6s kezd6fo k6n, mely az egyedfejl!_
d6s kezdSsejtj6nek felel ffi€g, tal6n 6pp oty csek6ly .volt
kdzcitttik a liltharo krildnbs6g, mint amin6 csek6ryek uiathuto
ktildnbs6gek sz6'mos, kifejlett 6rapot6ban igen ktitrinb ozd 6rd-
l6ny petesejtjei kozott. A kor6bbi fajtejr6d6si iilapotoknak ez
a hasonl6sriga azonban a m6g meg nem nyilatkozotttulajdon_
srigoknak nagy krildnbozdslglt rejthette nrag6ban 6s kordnt_
sem egy6rtelm.6. az 6srjknek v6rrokonsfgot eredm6ny ezd azo_
noss6g6val.

Nem tagadom, hogy fajilag azonos 6sciknek, vagy ugyan,
annak az Ssnek ut6dai is v6rhattak olyan m6rt6kben krir<;n-
boz5kk6, hogy Sket ma rendsze fianilarg krildnbciz6 faioknak
mondjuk, s6t esetleg ktilcinbcjz6 nemek, csalidok vagy ak6r
rendek tagjainak tarthatjuk : de az ilyen fajok 6s6nek kOz<is_
s6g6t minden egyes esetben ktilcjn be keil tizonyi tani. f,s uz
ilyen bizonyit6snak netalilni sikere n6mely a szabadban 616,
nem csup6n az ember cz6ljaira termelt vagy teny6sztett 6s
mesters6gesen kivrilogatott, illet6leg alakitott, fajikra n6zve
mlg egyilltal6ban nem jogosrtana fcil, krildn-ktilcin bizonyit6kok
n6lki.il, annak az 6llit6s6ra, hogy teh6t m6s fajok is, avagy
6ppen az dsszes rillatok kcizcis 6!lati, az cisszes nciv6nvek
kcizds ncjv6nyi 6sdkt6l szilrmaznak Ha pedig az 6soknek ezt
a kozosslglt megengedjrik, akkor nincs elvi akadlJya annak
a fdltevdsnek sem, hogy ugyan azokt6l az 6sl6nyekt6l szir-
nazott az tllat- 6s a nciv6nyvil6g.
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Amde val6j 6ban ugy 611 a dolog, hogy a nagyobb m6r-

t6kben e1t6r6 alkot6sri, mintegy ki.ilijnboz6 alapterv szerint

6piilt 6l6l6nyeknck :ugyanarra az 6salakra visszavezet1se, ilyen

6salakoknak csak elm6leti megszerkeszl''se is, olyan logikai

akad6lyokba iitkozik a j6zanabbul gondolkod6 6letbriv4rok

agyhban, ha azok kiilonben a v6rrokons6gi elm6let hivei is,

hogy az egy6sii vagy egytdrzsii (monophyleticus) leszLtmazds

helyett a tobbtorzsii, n6melyek a soktdrzsii (polyphyleticus)

Teszilrmazhs mened6k6hez foLyamodnak. Ismereteink gyara'

podSsa 6s a bfuitlat szigor(rsdga a torzsek szhmQt rnindink6bb

noveli 6s az egyazon totzsbSl sarjad'6 6gak szdmdt mind-

ink6bb cscikkenti.
Az 6lettudom6ny fejl6d6se k6rlelhetetleniil oda fogja

juttatni a v6rrokonsdgi elm6let mai hivei kcjzi.il is a szellemi

tov6bbfejl6d6sre k6pes agyvel6ket, hogy a bdr kozel

fekv6. de eredett6l ki.ilcjn pontokb6l kiindulva sz6tt6r6-

sugarak irilnyfhan val6 fajfejl6d6st tarts6k az 6ltal6nosnak,

a kiilon nem bizonyitand6nak, ellenben a kozos 6stjkt6l

val6 sz6rrr,az6st a kiv6telesnek 6s esetr6l-esetre bizonyi-

tand6nak.
En magum mdr t1gen hirdetem - 6s nem tudom, nem

6n hirdettem -e el6szot ebben a form6ban -, hogy az 61616'

elemi 61616nyeknek, mint fajfejl6d6si kezd6sejteknek, minden

sz6tt6r6siik nem kiils6 okok kcivetkezntbnye'

disnek neaezett titalahuttisr6l czimii rectori sz6kfoglal6mra. (Kolozsv6r, 1 904.)



. 1 4

Az igy kezdett6l sz6tt6r6knek klpzetL leszilrmazfsi vo_

eredend6 kiildnbciz6s6g fok6nak felel meg a tdvo\s6.g, amely_
ben a gcimb fciltilet6n egym6st6l vannak, 6s ez i tilolsig
jelenlegi kQlcinb6z6s6giik m6rt6ke is. A gdmb fciliilet6nek

Az |llati f6lgrimb sarkpontj6t foglalja el az ember, helyeseb_
ben egy kis sarki mez6t az emberfajtilk.

De nem folytatom, mert hallgat6im, csup6n fiiltikkel,
nelrezen is kdvethetn6k az 6r6r6nvek egymdshoz var6 viszo-

boz5 tejl6d6si ir6ny tov6bbi menete az illetS fajnak m6g
ezutLni tov6bbfejl6d6se. Ezt a fejlSd6st friggetlen, absol'tus
tov6bbfejl6d6snek nevezem.

Ftiggetlennek neveztem ezt a tovilbbfejldd6st az6rt, merl
ktils6 t6nyez6k vhltjdk ugyan ki, cle l6nyeg6re, faji saj6tos_
s1.gafta n6zve nem irdnyitjitk. Ellenben ir6,nyi1j6k a liezd6_
sejteknek els6 fdldi l6trejdtti.ikt6l fogva meg16v6 6s tov6bb
nem kutathat6 tulajdons6gai. Fi.iggeilen tov6bbfej l6d6s l6tezik :
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s6t az igazi fejl6d6snek ez az egyediJli m6dja. Az 6l616nyek-
nek egy6b {ttalakulflsai csak olyan aLkalmazkodLisoknak
tekintend6k, amelyek a friggetlen tovribbfej16d6st csup6n
annak a lehet6s6ge, el6mozdithsa vagy akadiiyoz\sa tekin-
tet6ben 6rintik.

Ktilonboz6kkl azonban bizonyos tlny ez6k kcivetkezt6ben
olyan 61616nyek is vitlhattak, amelyek egy6bk6nt ugyanazon
fejl6d6si vonalban haladtak volna tov6bb. Azok a tlnyezSk
vagy esetleges killdnbcizSsbge az egyedfejl6d6sbeli kezd6sejt-
nek, vagy ki.ils6 behatSsok. A fiiggetlen tov6bbfejl6d6st6l,
teh6t a tulajdonk6peni fejl6d6st5l is, j6l meg kell ki.ildnbciz-
tetni egy-egy faj egyedeinek azokat az esetleg egyedek nagy
csoportjain egyarhnt mutatkoz6 |taIakulSsait, melyeket el6-
idlzhetnek a L.quencx-f6le t1nyezSk 6s melyeket elkiilcjnithet-
nek, 6les hatdrolil<al is l6thatnak el a term6szetes kiv6logat6-
d6snak knl6nboz6 nemei, a szorosabb 6rtelemben vett Denlvrm-
f61e t6nyez6k.

Nem nevezhetjiik ezekeL az fitalakul6sokat fejl6d6snek,
mert megl6v6 tulajdons6goknak mennyis6gekben is teljesen
kifejezhet6 vttltozilsaiban Sllanak; holott a fejl 6 d6snek
le  g j  e l lemz6bb sa jh tsdga az ,  hogy  menny is6geknek
akfu iltalSban va76 megvLItozilsdval, akhr csak mennyis6gek
iszonyhnak megvLltozirsSval is jdr ugyan, de az6rt c s u p 5 n
m e n n y i s 6 g b e l i  m  e g v 6 l t o z 6 , s h v a l  a z  a d o t t  t u l a j -
d o n s 6 g o k n a k  n e m  f e j  e z h e t 6  k i .  S 6 t  m e n n y i s 6 -
g e k  6 s  m i n 6 s 6 g e k  e g y i i t t e s  m e g v 6 l t o z d s d r a
s e m  b o n t h a t 6  f o l ,  m a g y a r 6 , z h a t a t l a n  m a r a d 6 k
n 6 l k t i l ,  a  f  e j l 5 d e s .

Az llyen |talaktlilsok mindazonflltal el6id1zhetik egy faj-
nak tobb rendszertani fajra hasadhsht, melyeket egy tdrzsb6l
szirmazott, kornopkylws fajoknak is mondhatunk. Ezeket,
mint m6sodlagosan l6trej<itt fajokat, n|zetem szerint, j61 meg
kell kiilcinboztetni az 6l6l6nyeknek val6di vagy els6dleges,
i llet6le g eredend6, kiilcin torzsb 61 sz6r mazotL, rchet h et er o pky lws
fajait6l. Nevezhetjiik az ut6bbiakat m6g 1sfajohnak vagy eao-
Iutiaus fajokuak is, melyeknek l6that6an kiiltinbcjzSv| v5l6sa
a fiiggetlen tov6bbfejl5d6snek eredm6nye. A k6s5bb lett, m6.-
sodlagos, homophylus fajokat pedig nevezhefink ethologiai
vagy aariatiaus fajoknak is. A rendszertanban nem tudjuk
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megktilonboztetni 6ket, 6s egy-egy els6ldleges, eredend6 fajnak
jelenleg 616 k6pvisel6i ma m6,r tobb, esetleg szlmos rendszer-
tani fajba taftozhatnak, melyehet ggyarlrfi eredmlnyezhettel< a
L,quencx-f6le s a DenwN-flle t6nyez6k. Ki kell azonban emel-
nem, hogy a fajfejl5d6s maga a ktilcjnbrjz6siikt6l friggetlbniil
halad tov6bb a homophylus fajokon, legfdljebb meglassird-
hatik a homophylus fajok egyik6n 6s meggyorsflhat a m6si-
kdn. Ezt a kcivetelm6nyt mrir Lelrencx fdlismerte, amid6rr
mhr szhz 6v el6tt kijelent6, hogy : >Les races des corps
vivants subsistent toutes, malg^r6 leurs variations.<< Vagyis:
a fajok eredend6 krilcinb<iz6s6ge friggetlen a vfitozatajkt6l.

S ezzel mfu ifi is t6rtem a darwinismus harmadik 6s ne-
gyedik f5 tlnyezSjlre: a terml,szetes kiv6logat6d6sra, vagyis
a sziil<ebb 6rtelemben vett darwinismusra 6s a L.q.\,rancli-f6le
elvre.

IV.

El6re bocs6jtom, hogy a DAnu,rN elm6lete, a terml,szetes
kiv|logatodhs tana, megmagyarhzza, mi6rt maradnak meg az
6let verseny6ben egyes fajok 6s mi6rt pusztdlnal< ki m6sok;
hogy a Lnnancx elm6lete, az egyedi alkalmazkod6s cjrrjkdl-
het6s6nek tana, megmagyardzhatnl, a fokozott hasznllat vagy
hasznhlatlans6g 6s ktikjnbriz6 kivtilr6l jov6 hat6sok r6v6,n a
szervezet egyes alkaftlszeinek mennyis6gekben kifejezhetd
vhltozdsait. De, amint mhr az el6bb is jeleztem, sem az egyik,
sem a m6sik, sem a kett6 egytitt nem magyarSzmeg semmit
a tulajdonk6ppeni fejl6d6sb61, melyben az egyszer(ibb alko-
tdsb6l bonyolultabb l6trejdtte a 16nyeg.

A szdrmazhstanra vonatkoz6 elm6letek trirt6net6t 6s viszon-
tagsiryait vizsg|lva, mindink6bb ar(a a meggy6z6d6sre jutok,
hogy a szhrmazSstan sors6t egy rosszirl vhlaszlott, mert eg6-
szen krilcinboz6 k6t 6rtelemben haszn6lhat6 sz6 pdcsdtelte.
meg. Ez a sz6 a rokon vagy rokons6gkifejezls. A rokon-
s6g jelenti a kozelebbi vagy tr4volabbi kozos 5st 6l val6
s z 5 " r m a z 6 , s t .  D e  j e l e n t i  e g y s z e r s m i n d  a  k i s e  b b  v a g y
n a g y o b b  f o k d  h a s o n l 6 s r i g o t  i s .  B e s z 6 l i i n l <  r o k o n
von6sokr6l k6t 6lettelen dolog vagy k6t elmesziilem6ny kozott
is egyszeriien az6rt, mert az el6dnek kdz6ss6g6b6l szdrmaz6
rol<ons6g tdbbnyire bizonyos hasonlatoss6ggal szokott jfuni.
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Middn a rendszertanban rokon fajokr6l, rokon nemekr6l,
rokon csal6dokr6l sz6lunk 6s igy tovdbb, nem el6gsztink meg

a hasonl6s6g kisebb vagy nagyobb fok6nak megflllapititsixal,
hanem mindj6rt szdrmazdsbeli rokons6gra is gondolunk. Mi6rt ?
Az6rt, meft el6l6nyekr6l van sz6 6s meri 6l6l6nyek kdztitt

lehets6ge s d szhrrnazi lsbel i  rokons6g. Eznemtudom6nyos
ok; de legttibb ember gondolatmenet6ben, a n6lkiil, hogy
tudn6, n1gis ez a donI6.

Van tudom6nyosabb ok is, m6g pedig az a tapasztalati
t6ny, hogy a kozos 6s<jkt61 tov6bb tenylsztett vagy termelt
6l6I6nyek bizonyos hat6sokra egym6st6l kisebb vagy nagyobb
fokban, n6ha igen nagy fokban ktilcinbijz6kkl viihatnak, de
az6rt a krizos 6st6l szdrmazhsuk nyilv6nval6 marad. Az egy
6,s ugyanazon prir galambnak tov6bbi ivad6kaib6l azonban
olyan kiilcinboz6 galambokat lehet teny6szteni, amelyek egy:
m6st6l 6s kcjzris 6seikt6l sokkal nagyobb m6rt6kben t6rnek el,
mint amily elt|rSk a rendszertanban ktilcin fajokul fril6llitott
€s maradand6knak bizony:j'lo b'llatalakok szitmos esetben.

Ha pedig a tov6bbi teny6szt6sben nem szoritkozunk egy
pdrnak az ivaddkaira, hanenr a tozsalakb6l szdmos p6rnal<
ivad6kait korosztozzik egymSssal, amint a hdzi galambok
kozas torzsalakja, a sokat emlegetett 

'Cohwnba 
lluia Bnrssor,r

(helyesebben C. liuida) pllddja mutatja, m6g akkora kUlcinb-
s6gek is johetnek l6tre, amelyeknek alapjin a szabad term6-
szet 6l6l6nyejt ktilon csal6dokba, s6t ki.ilcjn rendekbe is soroz-
hatn6k.

Huxrnv egy 1863.-ban tartott hires el6ad4sdban, melyben
a DanrvrN tan6t ismerteti, azt mondotta, hogy az Angli6ban
tenylsztett hhzi galambokat cit f6csoportba kellett osztani, s
azokon beltil al6rendeltebb csoportok 6llithat6k fdl; hogy e
csoportok tagjaieglszen olyan m6don rokonok egym6ssal,
mint a rendszertani nemek, a genusok, a rendszertani csal6-
dokon, a famili6kon beliil, 6s maguk a csoportok egym6ssal
olyan fokban, mint a csal6dok egy-egy renden, ord6n, vagy
osztillyonbeltil ; ellenben mindny6juknak alkot6sa olyan viszony-
ban van a vadon 616 szirti galamb, a Colu'mba liuia, alkot6-
sAhoz, mint amin6t mutatnak egy nagy termbszetes iilat'
csoport tagjai egy val6s6gos vagy klpzeleti typushoz, illet6leg
torzsalakhoz. >De tudjuk<<, mondja Huxtuv, uhogy a galanl-

z
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bok< - 6rtsd a hdzi galambokat >>minden n6ven neve-

zend6 vLltozata a teny6szt6 kiviiaszlilsnak< - az ugyneve-

zett domesticalionak, hhzivfr t6telnek - >bizonyos folyamata

ritjdn' egy koziis torzsokb6l, a szirti galambb6l, jdtt l6tre.

Ebb6l bel6thati6k, hogy, ha az osszes lilatfaiok egy kdzos

torzsbll szilrmaztak, szerkezetik 6ltal6nos jelleme, valamint

azokl az oszt6lyoz6 rendszerek6, amelyek ama szerkezeli

viszonyokat kifejezlsre juttatj6k, 6ppen olyan lenne, amin6nek

v alosirggal tal6lj uk<.
Es itt kovette el DeRwrN, Huxr,sv 6s minden 'kdvet6jiil<

szt a vlgzeles logikai hib6t, melynek kcivetkezmlnyeiL6l az

6lettudomrinyok ma sem szabadtilhattak m6g meg.
Az 6 okoskod6suk menete, rcividen, a kovetkez6 volt.

A kdzrjs torzsalakb6l az ivadlknak bizonyos m6don val6

teny6szt6 kiviilasztdsa 6ltal kiikjnboz6 6s olyan csoportokba
oszlhat6 ivad6kot lehet l6tre hozni, amin6 csoportokat 6llit
fcjl a rendszertan a term6szetben 616 illlatok osztLlyozdsdta.
Teh6t az 6l6l6nyeknek ilyen osztLlyozhat6sdga azt bizonyitja,
hogy 6ket kiizos 5stikb6| hozta l6tre egy olyan folyamat,
mely a mesters6ges kivirlxztilsnak felel meg a termlszetben,
s ez a folyamat a termlszetes kiv6l6gat6d6s (natural selec-
tion). Es mi6rt kellett k<jzos 6scjkb 6l szdrmazniok ? Az6rt, mert

mondott osztiiy ozhat6suk 6llatkcircikre, osztLly okr a, rendekre'
csal6dokra, nemekre 6s fajokra, amely rendszertani csopor-
tokat iellem zi a fajok ir.|nyi.Joan ndvekv6 hasonl6s6ga a bel6jtilt

foglalt 6l6l6nyeknek, m6sk6ppen, mint ktjz6s 6stjkb6l szinma-
zhsuk esetln, nem 6rthet6. Es az ut6doknak krilonbcjz6v6
v6l6sdt mi6rt id6zi el6 a term6szetes kiviiogatodils? Az€tt,
mert a mesters6ges kivllaszttn csakugyan k6pes ilynemii
ktildnboz6v6 viiilsI el6id1zni, 6s a26fi, mert m/s el6id6z6i6t,
mint a mesters6ges kivillasztisnak megfelel1 lolyamat miiko-

d6s6t a termlszetben is, vagyis m6s okot, mint a tetmlszeles
kivitlogat6dilst, nem tudunk elklpzelni.

A gondolatmenet, jelk6pekben fciltiinletve, ez: A 6llapot-

b6l a B t\nyezS l\trehozza a C illlapotot; m5s t6nyez6t erre

nem ismerrink. Van egy D 67lapot, mely a C iilapothoz

hasonlithat6 ; tehlt a D ilIlapotot is A iilapob6I hozta l6tre vala-

mely t\nyez6. M6s t6nyez6t arra, hogy egy A 6tlapotb6l D 61la'

po to thozzon l6 t re ,  nem tudunk e lk6pze ln i ,  m in t  egy
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a B-hez ,hasonl6 t6ny6z6t. Tehrit az egyedtil elfogadhat6

hypothesis egy D SAlapoL A 6llapotb6l val6 l6tr6jott6nek

magyafttzat1tra egy a B-hez hasonl6 Bx t6nyez1hathsa.Vagy

elfogacljuk magyardzatti a Br tSnyez6 hat{sitt, vagy le kell

mondanunk minden magYarhzat6l.
Az A iilapot a kimutathat6lag kdzcis 6snek, p6ld6ul a

m6g egys6ges Colwtnba liuia fainak, /Jlapota. A C illlapot a

k<jzos 6s ut6dainak kUl<inb<iz6s6gd 6s osztfilyozhatdsa a rend-

szertani csoportoknak megfelel6en' A B t6nyez6 a teny6szt6

kivirlaszths. A D itllapot az el6\6nyeknek olyan sokalakislga

a termdszetben, amelynek alapjhn azok iilatkdrokbe, oszt6'

lyokba, rendekbe, csal6dokba, nemekbe, fajokba 6s fajv6'ltoza'

tokba csoportosithat6k.
A kovetkeztet6s pedig ebb6l ellszot is az,hogy az 616 l6nyek'

nek a term6szetben 6szlelhet6 sokalakus6ga nem 6si Sllapo!,

6s ht-rgy 5si Sllapot az el6doknek egyformashga, fajilag azo'

noss6ga, azaz egy A irllapot volt. Sz6val: a jelenlegi kUldn-

bozS fajok kozos 6scikt6l  szfrmaztak.
Nyilvrinval6lag kiilon kell ett6l a t6telt6l vfllasztani a

m6sik kdvetkeztellsl, mely ugy sz6l, hogy a kiilcinboz6 fajok

a kozos 6sb6l a ternr6szetes kiv6logat6d6s irtj6n jdnnek l6tre,

vagyis, hogy a Br t6nyez6 a tetmlszetes kiv6logat6d6s. Fog-

lalkozztnk mi is ktilcin 6s el6bb az elsS t6tellel.

Az egyik logikai hiba itt a kovetkez6. Ha a C lilapot

kis6rletileg kimutathat6an az A 6llapotb6l jdtt is l61' e: az|tt,

mert a D SiIapot hasonlit a C iilapothoz, m6g kor6ntsem

kovetkezik, hogy a D lllapot is egy A 6llapotb6l jdtt l6gyen

l6tre. Az6rt, hogy a Coluwba liuia az oly igen kiilcinbcjz6

h6zi galambok kcizcjs 6se 6s az\rt, hogy a hini galambok az

616 l6nyek folosztlsirban alkalmazott ;rendszer elvei szerint

csoportosithat6k, m6g nem kcivetkezik, hogy a szabad ter-

m6szetben l6tez6 6s igy csoportosithat6 fajok is kozos 6sb6l

szhrmaztak. Azuthn meg a C iilapotnak 6s a D 6llapotnak

hasonl6s6ga is csak fcililletes : vannak a k6t illlapot kozott

bizonyos igen l6nyeges ktiltinbs6gek'
OszIillyokra, rendekre, csal6rlokra 6s nemekre csoporto'

sithat6k hasonl6s6guknak kisebb vagy nagyobb foka szerint

6lettelen dolgok is : a krist6lyoknak is van rendszertanuk.

Drrwe az ilsvilnyorszl.got eglszen az titatotszdg mintifiLta fog'
. 2 *
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lalta rendszerbe, 6s ugyanigy osztLlyozzdk a k1zetehet is.
Mindenik rendszert 6ppen oly joggal term6szetesnek is lehet
mondani, mint b5rmelyik Sllat- vagy nov6nyrendszert.

Es ittmost mindj6rt 511junk is meg egy perczre ! Azt moncl-
j6k, 6ppen abban 611 a term6szeles rendszereknek term6szetes
volta, hogy a v6rrokonshgot, a kozos 6st6l va16 szdrmazhst
tiikrcjzik vissza, juttatj6k kifejez6sre. Huxr,rv, amint l6ttuk,
Denwrx-nal azt mondotta, hogy term6szetes rendszerek fol-
illlithatilsa bizonyilja a l<ozos 6sb6I szSrmazdst. A darwinis{a
systematikusok pedig azt mondjdk, hogy a kcizos 6s teszi lehe-
t6v6 term6szetes rendszerek alkot6s6t. Huxr,ny szerint azbrt
kellett kdzos 6snek lenni, mert van term6szetes rendszer ; a
systematikusok szerint az|rt kell lenni term6szetes rendszer-
nek, mert kcizds volt az 5s. Kcilcscincjsen bizonyitlkul hasz-
niijdk a bizonyitancl6t, tehet egyik f6l sem bizonyitja be a
maga t6tel6t.

De t6rjiinl< vissza az lleltelen clolgol< osztalyoz1,sS,rat
Abb61, hogy lehets6ges a krist6lyoknak, az ilsvhnyol<nak

s a k6zeleknek valamely term6szetes renclszedi oszt|lyozdsa,
szint|n azt kcivetkeztessr-il<, hogy rninden krist6ly egy kdzcis
6skrist6lyb6l, minden 6sv5,ny egy kcizcis 6s6sv6nyb61 6s minden
k6zet egy l<ozos 6s1<5zetb61 vagy, mivel a k6zetek 6sv6nyol<-
b61, a krist6lyos \<Szetek m6g hozzd risv6nykrist6lyokb6l vannal<
osszet6ve, egy 6sdsvdnynali 6skrist6ly6b6l szLrmaztak? Igaz,
hogy 6l6l6ny csak 6l616nyt5l sztilethetik, krist6lyt azonban
mesters6gesen is hozhatunk l6tre; de nem hozhatunk l6tre
anyagot. Az anyag a maga jelenleg leheI6 legegyszeriibb
1Llapotttban, mint elem, szint6n adva van dgy, mint ahogyarr
adva van az 61et az elemi 6l5l6nyek, vagy a ktildnbdz6 fajir
1<ezd6sejtek al akjhb an.

Vegyi.ik a krist6lyok p1ldhjitt kiss6 kcizelebbr6l is szem-
tigyre ! Az |Ilatvil|got ma tal6n legtobben g 6llatkcirre osztjnk
f-ol 6s mindenik 6llatkrirt bizonyos szdmr:, osztfllyra. A kristSly-
vil6got a ma m6r rninclinkdbb 6ltal6nosan elfogadott m6clon 7
krist6lykdrre, ugynevezett kristrilyren dszerce osztjhk fol (h6ronr-
hajl6sr-i, egyhajl6sir, rhombusos, trigonalis, tetragonalis, hexa-
gonalis 6s cubicus rendszer), s azokon beliil osszesenS2 osztLlyt,
az oszt|lyokban tov6bbi alcsoportokat ktikjnbciztetnek meg.
Egy-egy csoport tagjai egymfssal nemcsak geometliai, nroncljuk
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alaktani tulaj dons6gaik, hanem a legkrikinb oz6bb terml,szettan,
(f6nytahi, h6tani, szilirdsr4gbeli stb.) tulajdonsdgaik szempontj6-
b6l is kozeli >rokons6got< mutatnak. A f6ktilonbs6gek kcizdtti.ik
a vegyiilettani alkot6s tekintet6ben vannak. De hrit vannak 61et-
buv6rok, akik az 6l6l6nyeknek minden ktildnbs6g6t szintln
vegyiileti alkotr4suk kril<jnbriz6s6 gbr e akar n6,k visszav ezetni.

A kristrilyokat a benntik kifejl6dott rbszarlnyossrig foka sze-
rint halad6 sorczatba is 6llithatjuk,kezdve a legals6bbrendiieknek
m o r-rdh at6 h6 romhaj l6s i. r 6szar ilnytalan k ristSly okt6l e g6,sz en a
legmagasabbrendii cubicus 6s hexakisoktaddronos krist6lyokig,
melyek a rbszardnyoss6gnak legnagyobb fok6t mutatj 6k. A szer-
vezetnek fokoz6d6 tagoltsilga s a ncivekv6 munkafoloszt6.s szerint
az egyes Iagok kozott az 6l6l6nyeket is hasonl6 sorozatokba
rillithatjuk. Az ilyen cjsszehasonlltS alkattani sorozatokban a
fajfejl6d6s menet6t liltjdk 6s, a Denww-f6le folfogr4s szerint, a
legals6bbrendiieket, a sotozat elej6re tett alakokat tekintik az
cisszes magasabbrendriek kozcjs 6seinek. Hasonl<i joggal tekint-
hetn6k a r1szardnytalan krist6lyokat is az osszes magasabb-
rendiiek kciz<is 6seinek.

A phrhuzamot 6l6l6nyek 6s krist6lyok kdzott vlgezetul
m6g teljesebbl teszi az a. ktilcincisen legfjabban, a keletkez6
k ristdlyo k micros copiu mos vizsg6l at a utjin szer zett tap asztalat,
hogy a krist6lyoknak bizonyos, az 6l6l6nyek6vel n6mileg ossze-
hasonlithat6 egyedfejl6d6siik is van.

Az iilatoknak az egyedfejl6d6si.ik folyam6n egymrisut6n
kovetkez6 alakb6li megjelen6se mds6t bizonyos fokig meg-
tal6ljuk az emlitett cisszehasonlit6 alkattani soiozatokban, 6s
a kilonboz6 alakbeli megielen6sek az egyedfejl6d6sben ugyan-
olyan sorrendben is kcjvetik egym6st, mint ahogyan az ossze-
hasonlit6 alkattani sorozatokban kcivetkeznek az als6bbrendii
alakokra a magasabbrendfek. Mivel pedig az osszehasonlit6
alkaltani sorokat tekintik a fajfejl6d6s ttikr6nek, 6s mivel az
cisszehasonlit6 alkattani sorozatok az egyedfejl6d6sben is
visszattikrriz6dnek bizonyos fokig, fol6llitotta Hercxer azt a
t6telt, hogy az egyedfejl6d6s menet6ben l6nyegileg a fajfejl6d6s
menete ism6tl6dik meg, 6s elnevezte ezt a phrhttzamossdgot
biogeneticus alaptdrv6nynek. Nem csod6ln6m, ha egyszer csak
elkezdenll< a biogeneticus alaptcirv6nyt a krist6lyokra is alkal-
mazni, hiszen, p6ld5ul, ScuRdN Orro Nripolyban 4l6l6nyeknek
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tekinti a krist6lyokat. Csak az nern jutott m6g esz6be mind-

ezek alapjdn senkinek sem, hogy a kristdlyokat kiizcis 6s0k

ut6dainak mondja.
A vegyiiletek >rokonsrigi<< viszonyaival most nem foglal-

kozom; nem foglalkozom az elemek term6szetes rendszer6vel

sem,amely azokatMrmoELEJEFF 6s m6sok szerint a vegyi.ildsi 6rt6k,

az atomus srilya 6s egy6b tulajdons6gok alapiilnkiiltinboz6k6pp

csoportositja. , Mindezek az osztllyozhat6s6gok csak tigy

nem, vagy 6ppen annyira bizonyiliik a kozos 6sb5l val6

szirmazdst, mint az illlatok s a nciv6nyek osztiiyozhat6sdga'
A Colwnba liuia plldilirhoz hasonlo plldht szhmtalant

hoznak fdl a koztis 6st6l val6 szdrmazds bizonyit{shta; de

ha nem bizonyit a Coluwba liuia p6lddia, akkor szdz nths

p6lda sem bizonYit tobbet.
A bizonyit6koknak egy m6s csoportj 6ban folhozzL'kbizonyos

haszon n6lktili, s6t az egyedre kriros tulajdons6goknak a hasz-

nos tulajdons5gokkal egytitt val6 el6fordulftsitt, mint olyant,

mely nem volna 6rthet6, ha az illetl 6l616nyek a rhjuknlzve

nem hasznos tulajdonsdgokat nem olyan 6srjkt6l orcjkolt6k

volna, amelyek ama tulajdons6goknak m6g hasznittvettbk.Ez

tdk6letesen igaz, csakhogy a kcizos 6soket nem bizonyitia. Azt

mdndjrik, p6ld6u1, hogy valamety 6llatnak egy cscikev6nyes

szervlt csak az magyathzza meg, ha olyan 6llaI6val kozos

6se volt, amely illtatban ama szetv nem cscikev6nyes, hanem

rniikcid6sre k6pes, hasznot hajt6 6llapotban van meg ma

is m6g. Mi6rt ? A csokev6nyes szervek bizonyithatjdk, hogy

az 6sben az a szerv valamikor, a fajfeil6d6s akkori fokdn,

miikod6 6s hasznosithat6 alakban volt meg; tehhl bizonyithat-
j6k a fajfejl6d6st, amely megy a maga ritjfn az ut6doksztk-
s6gleteire val6 tekintet n6lktil; de nem bizonyithatj 6k a kozos

6soket. Minden magasabbrendii kifejlett szervezetnek vannak
olyan r\szei, melyek az embryalis Eletszakasz maradvtnyai:
akkor m6g hasznot hajtottak, miik6dtek, kifejlett korban fcilos-

legesek, s6t terhesek is lehetnek.
Hasonl6k6ppen csak a fajfejl6d6st bizonyitja azaszint|n

sokat emlegetett koriilm6ny is, hogy a ktilonbcjz6 koni fcild-

tani r6tegekben visszamen6leg az 6l6l6nyek mai typusai'
n a k mindig als6bbrendii form6it6l szdrmazo maradv6nyokra
akadunk.

s)
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De nent foglalkozom most sem ezzel, sem ttibb mr4s v6lt

bizonyit6kkal, melyeket a tiszta darwinismus irllit a descen'

dentir4nak, mint a fajok v6rrokonsdga taninak szolgiiatdba.x)

A bizonyititsnak meghitisr.ilt kis6rletei szolgdltaliflk a legtobb

fegyvert azoknak a kez6be, akik a descendenti|val egyitt az

evolutionismust is ki akarnitk v6gezni. Ink6bb rtividen <issze-

foglalom a tiszta darwinismus, a term6szetes kiviioga'

t6d6s lanSnak 16nyeg6t. Azt mondja, hogy a termlszetben

szi.iks6gk6pen a legalkalmasabb egyedek fognak fcinmaradni.

A term6szet mintegy kiviiogalja a legalkalmasabbakat rigy,

ahogyan a teny6szt6 a tov6bbtenylsztlste kivirlogatia a nbki

leginkihb tetsz6 egyedeket. A term6szet azokat fogja, mint

legalkalmasabbakat, kiv6logatni, amelyeket alkot6suk az adott

6letkdrtilm6nyek kozott a meg6lhet6sre leginkdbb k6pesit'

L e h e t6v 6 teszi a vitlogatdst az,hogy minden fajnak egyedei

tobb6-kev6sbb6 ktilonbo znek egymdst6l ; teljesen egyforma alig

is van kett6. Sztiks6gess6 teszi a viiogatflst az, hogy

sokkal tcjbb a szil.let6, mint a meg6lhet6 egyed. Eredm6-

nyes sO teszi a viiogatisl az, hogy a kiviilasztott egyednek

ut6dai <irdklik azokat a tulajdonsdgokat, amelyeknek ok6b61

a kivd.Jaszlirs megtcirt6nt. Ha a termlszetben is sokan verse-

nyeznek minden he15r6rt, 6s ha nem rninden versenyz6 egy'

forma, rlgy a versenyben az lesz a gy6zIes, amelyikre nLzve

bizonyos egyedi tulajdons6gai a meg6lhet6st kdnnyebb6 teszik.

A gy6ztes ut6dai kozotl lesznek olyanok, amelyekben az

els6bbs6get biztosito tulajdons6gok m6g nagyobb m6rt6kben

leszrrek meg, 6s igy, nemzed6kr6l nemzedlkre mindig a leg'

alkalmasabb ak naradvdn fonn 6s a kev6sbb6 alkalmasak nem
jutvrin szaporodSshoz, az els6bbs6get biztosll'6 tulajdons6gok-

nak mind nagyobb m6rt6kben 6s kedvezlbb cjssze6llit6sban

kell jelentkezniok. U: fajok 16trej6tt6t bizonyos tulajdonsri-

goknak ilyen m6don a lermlszetes kiv6logat6d6s 6s az 6t-

ortikl6s r6v1n val6 ftilhalmoz6dSsa, megndveked6se iddzi el6'

A terrn6szetes kivillogat6dhs tana h6rom t6nyb6l, k6t

krjvetkeztet6sb6l 6s k6t foltev6sb6l alakul ki. A h6rom tapasz'

*) Foglalkoztam veld,k a Versenlt is halaihis czimfr' d'olgozatomban,

mely az Erd6lyi Muzeumegyesiilet 1907. 6vi nagyenyedi v6ndorgyril6s6nek

eml6kkrinyv6ben jelent meg.
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talati t6ny: a) egyedi kiildnbs6gek l6tez6se a fajon belt I
(variabilitas) ; b) az egyedek fcjlos sz6ma; c) az egyedi tulaj-
clons6gok 6tdrdkitese (hereditas). A k6t kcjvetkeztetls: a) a
verseny a fcjlcjs szdmu egyedek kozott minden meg6lhet6si
irely6rt 6s a meg6lhet6snek minden eszkoze|fi, minden frjl-
t6tel66rt (a 16t6rt i'al6 kiizdelem); b) a legalkalmasabbnal<
fonmaraddsa. A ket foltev6s : a) a megktilonbdztet6 bllyegel<
fokoz6dilsa nemzedlkrSl nemzed6kre; b) a b6lyegek 6llan-
dosdga.

A h6rom tapaszlalali t6ny megddnthetetlen ; a k6t kdvet-
keztetls teljesen jogosrilt ; de a k6t fciltev6s fdltev6s maradt;
azokat D.qnwllr 6s Wallecp, aki a Danwlw tandt, melyef k0ldn-
ben t6le fuggetleniil maga is folflIlitott, Denwrx-n6l is lisztth-
ban fejtette ki, bizonyitani meg sem kis6rtett6k. K6s5bbi hiveik
n-regkis6rtett6k, de nem tudt6k bizonyitani.

A tiszta darwinismus l6nyeg6hez tafioznak mlg a kovet-
kezS foltevlsek. Az els6: hogy a term6szetes kivrilogat6d6s
az egyedeknek arra a v|ltozatossdghra tdmaszkodlk, amelyet
magyarul folyamatos v{ltozatossirgnak (continuus variabilitas)
kivrinok nevezni s amely egy-egy nemzed6ken beli.il csak kis
l<tildnbcizeteket foglal magdban 6s minden irrinyban egyardnt
lehets6ges. A m6sodik fciltev6s, hogy a kiildnb<izetnek faji
b6lyegg6 fcilhalmoz6ddsa sok nemzedlkbe, sok id5be telik.
A harmadik foltev6s, amely a Denwlw elm61et6t legink6bb
rnegki.ilonbdzteti a Leu,rncr-6t61, az, hogy az egyes ki.llonb6-
zetek bels6 okokb6l, illet6leg v6letleniil, minden cz|lzaL n6l-
kril 6s ktls6 hat6sokt6l fi.iggetlenfil illlanak el6; azok a vii-
tozhsok, melyeket a szervezelen, az egyedi 6leten beliil, kiils6
behat6sok id€znek el6, az ugynevezett szeruelt tulajdos6gok,
nem orcjkcilhet6k, vagy legalilbb is oly csek6ly jelent6s6giiek,
hogy a fajok 6Ialakul6s6nak alapjhul nem szolghlhatnak.

lVIAr most mit mond a Llnrencx elm6lete ? Az is azt
mondja, hogy az 6l616nyek mai alkot6sa egy a jelenlegit6l
kliltinb<iz6 alkot6sb6l jritt l6tre ; hogy az el616nyelg 6talakul-
nak, de az iltalakulitst az egyednek a sajdt torekv6se id6zi
el6, hogy alkalmazkodjlk az lletviszonyaihoz 6s lekiizdje a
meg6lhet6s6nek neh6zs6geit. Ez a trirekv6s, vagyis az egyedi
cselekv6leges alkalmazkod6s, tovribb| az 6letfdlt6teleknek, a
kornyezetnek hathsa a szetvezetre, tehht az egyedi szenved6-

:. .)



leges alkalmazkodts: az egyed szervezetbnek bizonyos kisebb-

nagyobb fitalakulilsifi idbzi e16. Mits sz6val, az egyed bizonyos
olyan tulajdons6gokat szerez, amelyeket nem cir t ikdl t ;
benne bizonyos tulajdonsrlgok nem kifejlddneh, hanem ki.ils6
hatdsra 6s sajht, akaratos vagy kiv6ltott, eletmrikcid6s 6ltal
heletkezneh. A nem circikolt, hanem szerzelt tulajdons6gokat
mindazon|ltal 6ttjrokiti az ut6daira, amelyek e tulajdonsrigo-
kat a kornyezet hatilsa alatt 6s saj|t tcirekv6si..ik iital
tov6bb fokozzhk, fgy jcinnek l6Ire az elt6r6sek a totzsalakt6l
6s vlgezeti'l a fajoknak az 6sokbt6l kiilcjnbcjz6 alkot6sa. De
m a g a  L a u e R c K  n e m  b e s z l l  f j  f a j o k  k e l e t k e z | s 6 t 6 l ,
csak a fajok 6talakul6s6r6l; nem ntondja, hogy a ki.ilcjnbdz6
fajok s z ii k s 6 gk 6p p e n k o z o s 5 s ci ki 6l szhrmaznak'

Ujabb bfv6rok ugy a Lauancr, ntint a Denwrx tanitban
foglalt t|nyezSket magul<ban 6s ktiltjn el6gteleneknek tartj6k
a fajfejl6d6s eI6id6,z1sbre, szerinti.ik a fajok keletkez6s6nelr
nagyarlzatdra, 6s a dolgok nyitjSt a termbszetes kiv6logat6'
d6snak 6s az 6toroklSd6 egyedi alkalmazkod6snak, m6g pedig

f6leg a szenved6 alkalmazkod6snak, egyi.ittes hatds|ban
keresik.

De nem kiilonbcjztetik meg a faifeil6d1s kapcs6n bek6-
vetkez6 |Ialakul{tst attol az 6talakulist6l, melyen az egyes
hemzed6kek az 6ppen adott 6letviszonyokhoz val6 alkalmaz-
kodris r6v6n mennek korcisztiil. Ennek az alkalmazkodhsnak
a magyardzathra fcjl kell haszn6lnunk irgy a term6szetes
kivSiogaL6ditst, mint a ktils6 t6nyez6k hatdsifi. A fajfejl6d6s
azonban, amint m6r mondottam, l6nyegileg ftiggetlen mindk6t
tdnyez6t6l; annak irlnya 6s kcizelebbi ielleme az illet6 fajba
kezdett6l b-el6ottott tulajdons6g, 6s 6ppen alegjellemz6bb laji
tulajdons6g, melyet egyik elm6let sem magyarhz meg. Ugy
a Lenanc;x-f61e, mint a Denww-f6le tEnyez1k csak mennyis6-
gekben kifejezett villtozdsokat id6zhetnek el6, vagy legf6ljebb
rnegl6v6 tulajdons6goknak lappangS iilapotban maraddsa, ille'
t6leg megnyilvrinulisa fdlcitt drjnthetnek. De az 6talakul6snal<,
ism6tlem, egyik ilyen neme sem fejl6d6s.

Amde igen'messzire vezetne, ha most m6g ktilon, be-
hat6bban kivrinnrim m6ttatni a DenwN-f6le s a Lauanix-f6le
elvnek mindenik elem6t. El6ad6som befejez6setil kiemelek
egyet, az ugynevezett llt1rt val6 ki.izdelmet, mert talin azzal



I
I

I

26

vetkeztek legtdbbet a t6rsadaromtanban is, s a r6t6rt var6
kiizdelem kcirtil csrportositom m6g egyszer a darwinismus 6s
lamarckismus tcibbi elem6t.

V.

Mdrcziusban mr_ilt lZ esztendeje, hogy Kolozsvdrt egy
rryilv6nos el6addst tartottarn >A j6t6konysdg, mint termlszeti
torv6ny< czimen,mely az Erddryi Muzeumegyesiiret kiadv6-
nyai.kozt nyomtatAsban is megjelent. Abban kifejtettem, hogy
a teimlszetben a Denwn tanitilsa szefintsem a harcz, nanern
a kcilcsdncis alkalmazkodls jiltsza a fd szerepet". rgyekeztem
akkor a kcilcsrinds alkalmazkod6s elv6nek nagy tilrsadalomtani
jelent6s6g6t is kifejteni. Csak 1902.-ben jelentmeg6s nagy fdl_
tiin6st keltett Kneporxrl herczegnek egy kdnyve, amely ugyan_
ezr fejtegeti, 6s azt, amrt 6n a kcilcsdncis arkarmazkod,ds tirr-
sacalmi elv6nek mondottam, kcilcscincis segits6gnek (mutual aid)
nevezL Engedj6k meg, hogy tov6bbi el6ad6,somba a lZ 6v
el6tt mftr elmondottakat is belesz5jem.

Mid6n valamely nagy igazsftg, melyre tdm6rdek tucl6s-
nak 6s kutatrisnak alapjiln jutott az, aki egy bizonyos t6telbe
foglalta, kozkeletiivl lesz, a tdbbs6gnek voltak6pp csak az
igazsdgot szavakba foglal6 formula, az rires h6j v6lik tulaj-
dondv 6. Minden igazsitg puszta sz(i6sf or ma annak az ajkhn, aki
nem gondolja is hozz6" ugyanazt a gondolatot, mint aminek
eredetileg a kif ejez1s|r e szolgdll. Nyelvi.inkn e k term6szel6b 6L
folyik, hogy gondolatainkat csak k6peknek segits6g6vel tud-
juk kdzdlni. Minden gondolatnak a kifejezlslre eredetileg a
k6peknek eg6sz sorht haszn6ljuk. De k6sdbb az eg6sz sor-
nak k6pvisel6je gyandnt kivillasztunk egyet, azt, amely leg-
ink6bb alkalmas a tcibbit mincl frilid6zni lelkiinkben, 6s azt
tessziik a gondolat symbolum6v6. Aki nem ismeri a gondo-
latot, annak a symbolum vagy semmit se mond, vagy eg6-
szen m6st. Nemcsak egyszerii, gondolatnak, hanem gondolatok
hosszli lflnczolatdnak, megfigyel6sek, kis6rleti eredm6nyek
hosszti sor6nak k6pvisel6je e sz6k: >>harcz a l6t6rt.< Aki sz6
szefint veszi, 6ppen nem 6rtheti rajta, amit 6rtett Denrvn a
>struggle for life< kifejez6sen.
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A DenwIN-f6le jelsz6t a n6metek, a mell6ldelent6st for-

ditva le, a >;Kampf um das Dasein' sz6kkal fejezt|k ki, job-

ban mondva helyettesitett6k. Szo szefint a >struggle for life<

annyi, mint f6radozhs az 6let6tt, vagy a meg6lhet6s neh6z-

s6ge. Ha valaki az 6n angol tud6somnak neln hisz, n6zze

meg a >struggle< sz6 kiildnbcjz6 ielent6s1geit a leghiresebb

angol nagys z6t6rban, Wassrnn International Dictionary-iilban'

Ott a struggle szonak ot synonymSiilt fog tali.Jni: endeavor,

effort, contest, labor, difflculty. A ket utols6, labor 6s diffi-

culty, munk a 6s neh6zs1g, feiezi ki legigazabban a fogalom

val6di tartalm|t.
Magyanil a n6met kifejez6s fordlt6sa terjedt eI: harcz a

l6t6rt, vagy kiizdelem a t6t1rt. L6nyeg6ben mindegy, ak6r-

melyik szblilsformht haszniijuk is a Denwn-f6le' gondolat-

menet megjelol6s6re, i11et51eg roviden foltfintetni, hogy az

6l6l6nyeknek egym6shoz 6s az 6lettelen vilflghoz val6 viszo-

nyht a mai 6lettudom6nyt6l kideritett m6don fogjuk fdl; de

ne akarjuk a harczol a l6tbrt sz6 szetint lfielmezni, mert az

fgy nem felel meg az 6l6l6nyek egymdshoz val6 viszonydnak

a termfiszelben.
Az angol kifejez6s mdr az6rt is helyesebb, mert az m6'g

sz6 szerint sem nyr-ijt oly t6ves fogalmat. Erdekes, hogy

minden eur6pai nyelvben a n6met kifejezbs mdsa terjedt el:

igy pl. a ftancziLk is >>lutte pour 1'existence(-t vagy >guerre

pour la vie<<-t emlegetnek. Ez is bizonyitja, hog-v az idegen

nemzetek kozfil a n6metek vtitak el6szor a Denrvru sz6-

csciveiv6. A franczia szakemberek m6g a szhmtalan angol

tudonr6nyos miikedvel6 egyik6nek tartottl'k DaRwtrv-t, mid6n

n6metiil mdr eg6sz kdnyvt6r ir6dott r6la. Ezek n6lkiil a

magyat irodalomban is aligha jutott volna oly hamar sze-

rephez.
A l)nnwm nagy tekint6ly6nek r6v6n, annak a nagy el-

ismer6snek kovetkezt6ben, amiben a szaklud6sok a DenwIx

elm6let6t rlszesitettbk, de tal6n m1g az1rt is, mert oly vesze-

delmes hir6t kcjlt<itt6k, divattirviit r6la beszllni 6s azt muto-

gatni, hogy a term6szetel' az 5 szellem6ben n6zik' De a

szellem helyett csak az elferditett ielsz6 v6lt koztulajdonn'

6s annak kapcs6n az a ferde fdlfogds, mintha az otok hatcz

volna a termlszet torv6nye, a tok6letesed6s rug6ja'
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Merem 6'llitani, hogy a Denwrw neve kev6sbb6 volna
nfpszerii. 6s kevesebben fogadn6k el az 6 v6lt tanait, ha
k61t6k, jogtud6sok, illlamf&fiak 6s m6sok,. akik ma mind-
frntalan emlegetik, az 5 szellem6t is meg tudnrik val6ban
6rteni, ha t. i. volna ehhez elegend6 term6szetismeretiik.

Sokan nagyon alkalmasnak tattititk a l6t6rt val6 harcz-
nak v6lt termlszeti trirv6ny6t arra, hogy az emberi t6rsa-
dalomban dfl6 oktalan krizdelemre ments6gtil hozz|k fol,
s6t mi t6bb, annak jogostiltsdg6t mutass6k ki. pedig a clolog
ugy ii|, hogy a term6szetben, amennyiben csakugyan folyik
harc, az nem egy6b, mint cinv6delem. Es olyan harcz, mint
az emberekf, togy egyik a mrisiknak klszakarva, egyenesen
a veszt6re tor, a term6szetben fajrokonok kozott vajmi ki-
vdtelesen fordfl e16.

A legtcibben, akik a tudomAny szemiive g6n 6t v6lnek
kcjrcisztiil n6zni 6s igy azt hiszik, hogy helyesen, igazi szin-
ben l6,tjitk a term6,szetet, voltak6pp csak divatos, mert pessi-
mista e161t61ettel tekintenek re6. Erre a hibdra nekiink.
termdszetvizsg6l6knak, kciteless6giink figyelmeztetni a nagy-
kdzrins6get ann6l is ink6bb, mivel a termlszet ily ferde fol_
fogSsdnak kdrhozatos kovetkezmlnyei sok t6ren m6g a Wa_
korlati 6letben is 6rezhet6k.

Amir6l, az 6l6l6nyeknek egymdshoz 6s az llettelen vrI6g_
hoz val6 viszonydt elfogulatlanfl vizsgirlva, meggy6z6dink,
az nem egybb, mint hogy a meg6lhet6s a szerves 6letnek

.nrinden fokhn bizonyos, kisebb-nagyobb, neh6zs6ggel j6r.
Az 6let odaktinn nem dolce far niente; de nem is

itditz tusa.
Az el6bbit hihetn6k, ha l6tjuk a napstitcitte r6tnek tarka

virhgsz6nyeglL, hint|zva fiiszillon a Lepk6t, m6zes galaj virdg-
zatdban brijk6lva a m6het; ha j6rjuk pomp6ja tetjlben az
erd5t, mikor a gerle btig 6s csattog a csalog6ny. Ne higyjiik,
hogy csupa dalban telik sz6mukra az 6let. Nekik is neh6z
munk6ba keriil megszerezni 6lelmiiket s apihen6s or6itb6ven
ki6rdemlik. De 6ppen az6ft vid,hm a pihen6s, 6ppen az&t k6sz-
tet a dalra. 6ker is szdz veszlly krirny6kezi : milli6k pusztul-
nak el naponta bogr4rb6l 6s maddrb6l. De szomorfisilggal az
6ket m6g se tcilti el, mert nem ismerik a jov6 gondjrlt, s a
ielen aggodalmait. Neh6z odaki.inn a meg6lhet6s, de nem
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szomorf az 61eI, a harcz nem egy6b, mint kiizd6s az 6let

neh6zs6geivel.
Es mi6rt neh|z az 6let ott, ahol a mezSk lilioma ingyen

kap b6rsonyos ruh6t, ingyen I6pot a madht?
Neh6z' azbrt, mert 6ri6sl az atinytalansitg az 6l5l6nyek sza'

pprod6 k6pess6ge 6s fcjldrinknek lapl lo k6pess6ge kozott.

F'rjldtink alig milliomod tlszbt tarthatja fonn a kiildn egye-

cleknek, amelyek rajta szi.intelen alakr-ilnak. A term6szetben is

sokkal kevesebb a betcjlthet6 6116s, mint a piiyirzo. Es hel5'-

hez a termlszetben mindig csak azok jutnak, akik a hely

betolt6s6re legalkalmasabbak, - 6ppen :jgy, mint az emberi

pillydzatok alkalm6val. Ebben a versenyben 6ll voltak6ppen a

harcz a l6t6rt. Csak k6pletes 6rtelemben harcz; kcizbenvetetlen
testi m6rk6z6sre fajrokonok, felebarhtok kozdtt csak kiv6tele-

sen kerril a sor.
Mi tort6nik azonban a kev6sbb6 alkalmasokkal, akik a

piiydzaton helyhez nem jutottal<? Az emberek ptiyhznakmhs-
hov6 6s, ha sehol sem boldogrilnak, szaporitjitk az ellgedet-
lems6get 6s a kciznyomort ; 6lnek tov6bb czbl 6s haszon n6l-
kiil, de mennyien ! A term6szetben antely egyed alkalmas
helyhez nem jutott, az mindjhrt meg is sziint krilon l6tezni,

az nem k6nytelen nyomoniltul 6lni, hanem az 5 6lete bele-
olvad a rn6sok6ba, akiknek van hol 6s mi6rt 6lniok.

B6rmely itllat- vagy ntiv6nyfajt vegytink is tekintetbe,
az, ha korl6tlanril szapordhatn6k 6s ivad6ka teljes szrimban
fonmaradna, rcivid id6 alatt egymaga is ben6pesiten6 a fcildet,

elfoglalva annak minden legkisebb zugftt, amel5l a meg6lhe-
t6sre m6dot nyirjt. De minden egyed tov6bbra is tizet vagy

szdzat igyekeznbk a maga helyebe illlitani. Mi kcjvetkezn6k
ebb6l ? Az, hogy minden egyes helyre lizen vagy szLzan
piiyhzndnak Hogy melyik nyern6 el, az nem ftiggne a v6let-
lent6l, hanem att6l, hogy egyedi kiildnbs6geik alapj6n melyik
a legalkalmasabb a hely betcilt6s1re. Az a tobbit kiszoritan6';
de 6 is tiz vagy szhz ut6dot hozna 16tre. Ha ezek koziil

rnindenik alkalmasabb volna, mint tiz vagy szitz szomsz6dnak
ut6dai, akkor azoknak hely6t is mind 6k foglalnflk el, azok
rn6r nem iillthatnhnak ut6dokat. A verseny v6geredm6nye
pedig lassri t6k6letesed6s volna egy bizonyos irinyoan, ha az

adott viszonyokhoz val6 teljes alkalmazkodo{ts6got kiv6njttl<
tok6letess6gnek mondani.
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Ha azonban trjk6letesed6sen az egyszerribb testi alko-
t6st6l a bonyolirltabb, cjsszetettebb alkot6sra 6tmenetelt s
ezzel egyilt minden 6letmiikdd6snek tok6letesebb elv6gez6s6t,
vagyis a sz6 igaz 6rtelm6ben vett fejl6d6st kiv6njuk 6rteni,
ugy erre a most rcividen vAzolt folyamat nenl vezethet.
Denwru azt hitte, hogy tal6n vezethet, s ez volt n6ki is,
Welrecn-nek is a legnagyobb tudomSnyos t6ved6siik. A Denwru
hivei a legfjabb id6ig ezt mint megdonthetetlen bizonyos-
sdgot hirdett6k; s6t n6mely tulzok, mondhatni, teleorditott6k
a vil|gol azzal, hogy a >>harcz a 76t1rt<,. teljesen me€{magya-
r1,zza a fejl6d6st.

De maradjunk egyel6re az alkalnazkoddsn6l I A .term6-
szetben minden egyes hely6ft nem csak egy fajnak egyed:i,
hanem kiilcinbdzS fajok, szhz meg sz|zezren versenyeznek
l<iilonbdz6 m6dokon. A verseny ktilcjnbdz6 m6djainak liiilcin-
boz6 irinyban val6 alkalmazkodls 6s az lesz az eredm6nye,
hogy a termlszet h|,ztartfusilban minden legkisebb zlgnak
akad alkalmas bet6lt6je.

Ismeretes dolog, hogy, amint nincsen eglszen egyforma
l<6t ember a vil6gon, ugy nincsen tcik6letesen egyforma k6t
maddr, k6t hangya, k6t vir|g, k6t mohaszill, habfu egyfajba
tartoz6knak mondjuk, egy n6ven nevezzik is 6ket. Ebben 6ll
a vlltozdkonysrig, helyesebben az, amit ma r\szint folyama-
tos v|ltoz6konysS"gnak, vagy egyedi ingadozdsnak, r1szint
mag6nos vLltozatnak vagy mutati6nak neveznek.

Mihelyt egyszet k6t egyed kcjzritt keny6rtcir6sre kertil a
sor,.hacsak egy hely van 6s 6k ketten, az nyeri el, amelyik
alkalmasabb, k6pesebb az elfoglalfistna. L|tszolag nagyon
jelent6ktelen egyedi tulajdons6gok biztosithalj6k a versenyben
a gySzedelmet.

De tudjuk azt is, hogy a gyermek cirdkli sztil6i tulajdon-
s6gait, az egylni sajrits6gok iltszdrmaznak az uL6dokra: ez
az orokllkenys6g. Koztnk azok, melyek a szillknek a gy6-
zelmet biztositottik volt; de nem egyforma m6rt6kben. Egye-
sekben kev6sbb6, m6sokban fokozottan fejt6dnek ki. Helyhez
csak az ut6bbiak jutnak, csak azok illlithatnak ut6dokat ma-
gr-rknak 6s igy tov6bb, ivad6kr6l ivadlkra, melyekben az adott
viszonyok kozott hasznos tulajdons6gok a Denrvlr,r fciltev6se
szerint mindink6bb fokozodnak. Ez a hdrom egyszer(r 6s
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konnyen 6rthet6, mindeniitt litthat6 kciriilm6ny, melyeket most

tijra.folsorolok, hogy t' i. 1. llteznek egy6ni saj6ts6gok,

2. az egy6ni saj.{ts6gok 6tqrokl6dnek 6s 3. hogy a termlszet-

ben tobb a p6lyhz6, mint a betrjlthet6 hely, 6s e h6rom t6ny-

nek a kcivetkez6se, hogy a versenyben a legalkalmasabb vSlik

gy6ztess6: foglalja ntaghban, amint m6r mondottam, a term6-

szetes kiv6logat6d6s (a natural selection) hires elm6leI6t, a

darwinismust, mely rcivid kifejez6ssel a legalkalmasabb fcin-

marad6s6nak tana. Ugyancsak emlitettem m6r azt is, hogy

k6s6bb elfogadta 6s a term6szetes ktv6logat6d6s gondolat6val

egytitt alkalmazta DaRwrrv a Lenencr elm6let6t, a lamarckis-

must'is, melyet a fajok eredet6rSl irott miiv6nek els6 kiad6'

s5ban, 1859.-ben m6g meglehet6sen elhanyagol' Nagyon igaz-

s6gtalanok 6s logik6tlanok is azok, akik, mint pl' Pr-etn,

HnBcxeL ut6da a lnost megiiriilt jenai tr6nuson, a dar-

winismus fogalma alalL egyesitik a term6szetes l<ivr4loga-

t6d6snak elm6let6t 6s a LnnaRcx tanit6sait csak az6tt,

nrert k6s6bb Denwrx az ut6bbiakat is mag66v5 tette. Hiszen

az 6 f6miiv6nek m6r a czime is kiziltja azt, hogy a lamarck-

ismust is darwinismusnak nevezznk. Ez a czim: >A fajok

eredet6r6l a termlszeles kiv6logat6dSs ritj6n.< Leuancr m6r a

XVil. szdzad v6ge 6ta azt hirdetle, hogy az 6l5l6nyek alko-

t6saegy iknemzed6kr6 lam6s ik ra ,dee l6bbmarmindenadot t
nr*r.d6t b.n is, a szervek haszniiatlnak kiilonbtjz6 foka 6s

a kornyezetnek ktizbenvetetlen hatAsa, vagyis, amint nevezem'

az egyedek cselekv6 6s szenved6 alkalmazkodisa s az alkal-

mazkod6ssal szerzett tulajdons6goknak a t<jliik szdrmaz6

ivadlkra 6torokl6se 6ltal vftltozik meg' Le'ltencr szetinl ez

a v6ltoz6s az alkalmazkod6snak, az egy fajba tartoz6k kiilcjn-

boz6v6 villfusinak s a fejl6d6snek magyarhzata' Ehhez az

elvhez Denwnv-nak csak mint kolcsdnvev6nek van koze' 6s

amelybe elmerftlt.



Q 9

VI.

Littuk, hogy a term6szetes kiv6logat6drisban nem aharcz
6ll el6nk term6szeti tdrv6ny gyan6nt, hanem csal{ a ktizcle-
lem a meg6lhet6s neh6zs6geivel 6s az alkalmazkod6s a vr{l_
tozott viszonyokhoz. Es 6ppen ez az alkalmazkodhs, ha nem
is a t0k6letesed6snek, a fejl6d6snek, cle a tov6bbfejl6d6s els6
fdlt6tel6nek, a fcinmaraddsnak a titka, nem pedig a nyers er6.
Az er6szak a term6szetben v6gtelen sokkal kevesebbet tehet,
mint az emberi t6rsadalomban. A testi er6, amely neki ront
az akad|lyoktak, ugysz6lv6n csak pillanatol<ig segithet gyd-
zelemre, holott az alkalmazkodo k6pess6g, a kornyezethez
simirlni tud6s, meg az akad6lyok kikerril6se, ha pillanatnyi
veres6gehkel j6r is, utoljrira biztositia a diadalt.

De llttuk azt is, hogy a val6di fejl6d6s - frgy az egyed6,
mint a f aj6 tobbnyire lassf 6s mindig fokozatos.
Mindig megtantva a megtarthat6t, 6vatosan l6pkecl a'mirltb6l
a jelenbe s a jelenb6l a jdvend6be. A lltszolagos ugrdsoli is,
amin6 peld6ul a b6b 6s a lepke kozott van, csak onn6t szh.r-
maznali, hogy egyszerre, hirtelen vitlik ldthatovd, ami volta-
l<6pp lassan ment v6gbe a takar6 kiilszin alatt.

Ezeket 6ppen a t6rsadalomtannak s a t6rsaclalmi politik6-
nal<_szabad legker.6sbb6 elfelednie. Az 6lettudom6ny cz6ltalan-
nak 6s a fejl6d6s ellen val6nak tiintet frjt minden erlszakot,
ntinden sz6ls6s6get, minden itgynevezett radicalismust. Akik
azzal dicsekesznek, hogy 5k radicalisok, nem szolg6lj6k.a fejl6-
d6st. 1'al6n rombolhatnak, ha szabad. kezet nyerneli; de nem
6pithetnek. Nlunk6juk keclves lehet a jelennek, mert 6ket
magul<at hatalomra segitheti; mert kiel6githeti a fdlkorbacsolt
gyiildletet; de nem kedves a jcivend6nek, az ut6nul< kovetkez6
nemzed6knek, amelynek csup6n a csal6c16s 6s az ujra 6pII6s
I<citeless6ge juthat. A jcivendd mindent nekiiuk, a mai nemze-
d6knek fog kdszcinhetni; de joggal benntinket ltkozhat minden
baj66rt is. Hib6it 6s er6nyeit t6liink circikli, mi adjuk itt n6l<i
az alapot, a mirltat, amelyen - ha kedves eldtte, ha nem -
tov6bb kell 6pitenie. Valamint mi magunk is csak a munk6t
adhatjuk ahhoz, amit el6deinkt6l rjrcikrjlttinl<. A rombol6k
mttnk6jdt dicsf6nynyel csak az a tcirt6nelem fogja dvezni,
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melyet a kovetkez6 nemzed6k rombol6i irnak. Aki 6rzi felel6s-

s6g6t, melylyel a jdvend6nektartozik, nem fog hozztjuk csatla-

kozni. A mai nemzed6knek m6g az erbnyei is olyan vir6gok,

melyeknek mi magunk tcibbnyire csak illat6t 6s pomp6j6t

6lvezzik, de nem a gyiimdlcseit: a gyiirncilcs a jovend6, t^lan

egy k6s6 nemzed6k6. Ne t6pjtik le teh6t az erbny virhgail,

sem az6rt, hogy s6rba tapossuk, sem az6rI, hogy v61e lakunkat

ekesitsr.ik; m6g azbrt se, hogy - lepr6selve - az imfids(tgos

kcinyvi.inkbe tegYiik el.

A clarwinizmus bir6lat6nak legf6bb tanulshght 6n abban

l5tom, hogy megszinteli a hitet a kills6 korfilm6nyeknek

nindenhat6shghban: a jdvend6t nem a ma adott koriil-

m6nyek szabjhk meg. Ezek a tovihb 6lhet6st teszik lehet6v6

vagy lehetetlenn6, 6s meghatrirozhaliftk azt is, hogy kisebb

vagy nagyobb szhmu ut6dot allilhat-e a mai nemzed1k a maga

hely6be. Meghathrozhatjdk, - 6s ebben tudatosau kozte-

miikodhettink mi is - hogy a jovend6 nemzedbk a tov6bb-

fejl6d6sre alkalmas vagy alkalmatlan egyedekb5l 6lljon-e. De

a tejl6d6stink l6nyeg6t 6s nemzeti saj6toss6gait a mitltunk ha-

tilrozta meg. A mirlton okflva, a jdvend56rt aggodva 6s annak

.lolgozva: csak igy 6lhettink a fejl6d6s tcirv6nyei szerint !

Ha 6rheti is n6mi vdd a term6szettudomilnyokat az6rt,

hogy 6rz6ketlenn6 tesznek a tort6nelem s az ide6l6k irint:

hogy a pillanat haszndt mindenek fcil6be helyezlk: tigy ebbSl

a v6db6l az llettidomhnyt, legal|bb annak rti 6s i5zan it|-

nv6t, semmi r6sz nem illetheti. Elbizakodottakk6 csak a

technika vlvm6nyai tehetnek ; de az 6lettudom6ny kimutatja,

hogy ezek nem dont5k a tov6bbfejl6d6s szempontj6b6l. Kony-

nf itik a meg6lhet6st, de nent biztosftjik a jovend5t. Igaz,

hogy nem 6lhetiink meg csup6n lelkiekb6l; de 6ppen oly

igazi hogy nem csak az 6tt1kes, ami k|zzel foghat6 6s pbnzte

taltoztathat6. Sorsunkat az donti el, ami nem foghat6 k|zzel"

az, amit lelki.inkbe irt 6s testlink minden porczikhjlha bel6'

oltott a mirlt s amit nagy felet6ss6g terhe alatt kell 6tadnunk

a iovend6nek !


