
0 Rtl 0 S-TE RtuI S zET TUD otu[Uyt SZAKoSzI [ly[B ti L.

I R T ' r i s l T 0
AZ ERI)EI,YI MT'ZET'M-EGYI,ET

Ii l. xl.t,szntti ' szAK.

| l | | | | | | | | | ' ' | l ' l l | | | | | | ' | | | l ] | | | l | | | l | | | | | | | l | |

XII'. k6tet. 1892 III. fii,aet.

r .lrirf:roNYs.i(;. MINT TER]IF:szb-.Tl ronvt:xy.

I)r. Apdthy Istxin l6lolt'asdsa.r)

$riimmel engerltem a IIdria I)orottya-F)gylet erd6lyrdszi v6"laszl'

m6nya megtisztelii f,,l*zolit6"dnak. hogy e hel.vtt foltl lvasdst tartsak.
( )riim(lm azonban nagy gonrLlti vii ltozott. mtkor atl 'a kerii lt a sor!

hogy rnrr i i l  is olvassak hdt tu11u[t ipen' Konnvi i  megtaldlnr atargyri , t

annak. a krnek nem *okft l le a montlanrvalt , . ;a !  I l indenekel6tt  azt hatr i-

roztam el, hogy. mint term6szetr,izsgd,l6, fogok sziniik el6 ;6nilni,
igen t i"ztel t  ht i lgyeim 6s urarm ! I)e a termdszetvizsgdld oly sokfdl6-

16l be-zt i lhet.  a mi rrant mrn, lettktnek kel lene 6r, lek16rlnie, s a mit

tudnr  fontos vo lna mtnt le t tk tnek '  Nel t , iz  a  sr lk  k t )z( i l  vd lasztan i ;  de

ki ik)no:en neht;z olvat tal , i lnr.  a t t t t t tek I iel l i i  meg6r' t6*e is 6t6rtdse

hal lgatt im f igyelmti t  t I l " i igo- pl t ibatra ne tegye. lg.az, hogy e rdszben

nagyon sok fugg az eliiarltl uirye*.6gt;ti i l. I)e az, hogy nagyoll is hosz-

szaclalmassd, eliiatld*a nagyon ls las*f menetiivti ne v6l16k, m6gis

k6nytelen bizonyos t lolgoknak 6* igaz*fgoknsk ismeret i t .  mint az

{taldnos miivelts6gnek alkat l t i .zt i t ,  hal lgatt i rban el6re f t i l tenni Flbben

a termdszetvizsgdl6, nemcsak ndlunk, de az egtlsz vi ld.gon. ma tndg.

fdjdakrm. kevesebbet merhet, mlnt akdrkr md,s Az s6|;t'rt 'rl kivii l

616 termdszetnek ismetett lb6l ardnytalanri l  keve-ebiet kir  in meg

miivelt tagjait6l a t,dtsatlalom. mrnt pfkld,ril a tr)rtenetlti i l, az tt 'oda-

lomb6l 6s kultrn0sen az idegen nyelvekb6l. A term6'.zetturlomri,nyok-

1) Tartotta a Mri,na I)orottya-Egylet gavira a kolozsvdn tan:i,cshhz nagy-

term6ben 1892 mdrczrus havdban

0rv..Term. tud. Ertesrtd . 7
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nak ri.llftdlag kevds a neveld hatrisuk. pedig a dolog rigy van, hogy
csak a nevel6k tuclnah kev6ss6 bdnni veliik. Nincs ,.ro-i, a mi annyi
vilrtgot vetue az ember helyzet6re a letezlk cisszes6ge kdzepett, a mi
telrrit annyir:a megismertetn6 veliinlc rendeltet 6s6t,, mint az 616 16-
nyeknek 6s azok 6letviszonyainak a ma lehet6 egys6ges alapon vald
megismer'6se, md,s szdval az iitaliinos 6lettuclomii,ny, a biologia. Ha a
tii,rsadalorn tagjaiban t,ibb volna a biolo,eiai ismeret a hcizkeletii ter-
rn6szettuclornitnyi phrasi,.ok helyett 6s rn6g sok egy6b helyett, akkor,
szent hitern, mindjrirt kevesebb volna a ferclestig magd,ban lr tii,rsa-
dalornban. Mennyivel lidnnyebb vohra akh,ri. a j6tdkony egyletek mun-
kdja is ! S6t talirn attuyira kdnnytlv6 ]enne, hogy friltislege.rA i, vri,ln6k.
A kciznyomorral egyiitt, a rnely 6liet l6trehozta, rnegsziinndnek 6k
maguk is.

Ez a bevezet6s, hcilgyeim ds urairn ! azt az ritat jelkdpezi, a
rnit a miuap, td,rgykeles6s czeljabol frilolvasdsomhoz, a monostori er-
cl6ig tettem. Lehetett volna telui,t rn6g hosszabb is 6s apd,r unalma-
sabb is. Mert, tessdk elhinni, nem volt valarni rnulatsfgos clolog v6gig .
ballagni a sd,ros orszdgriton tjs k6t oldalt kopasz frikat, cle azt se
solrat, 6s szomord visli6kat, de azt sokat, l6tiri. A sz6l is hidegen
fiijt a havasok fel61. Jti volt visszahLiz6clni bels6 vikigornba 6s gon-
rlolatokba lLutkol6clzni, - rn{r' a min6k ily kcirfihn6lyek kcizritt te-
rernhettek. siettem az elct6 fel6 ; ott rem6ltem a td,rgyamat megtal6l-
lratni, a vdletlenre hfzva, mit vet fdl el6ttem. Oda siettem, mert Fz6p
az ertl6 lombtalanril i*, mert hatalmasan liiktet6 6letet rejt mrir a t6l
v6g6nek l6tsz6lag 6lettelen volta is.

Lekanyaroclvd,n az orsziigfitldl. dperra cziginyso.rnak a v6g6re
6rtenr. micl6n egy volgyeldsben, u hol nelrl fijt annyira a sz6l, 6s
melegebben siitott a nap, rnegherttl jelenet tdrrili el6m. Bardtsrigosan
egymd,s mellett. egy tllicir 6s egy sznrnd,r legelni pr.tibri,ltak, bd,r nem
volt mjt. Erdemesnek tartottarn 6liet a behatribb l6lehtani megfigye-
l6sre, ,i*, a rnint a htjvetliezis mutatter, m6ltin. A,z tikrjrnek visz-
ketni kezdett a homloka, 6s 6 hi6ba-r igyehezett valarnih6p megva-
katni. Prdbdlta t6rd,'61rc2 cldrgdlni, cle nern haszndlt;probdlta afolclhciz,
de nem sikeriilt. Volt ott, rlzsit leszfrva, egy kar6clarab, az meg
nem rlllott el6g szilirtlfil, kid6lt. Ndzte minclezt. r6sztyev6 tekintet-
tel, pajt6sa a szamfir. Egyszerre csak fogai kOz6 szorftotta a fift 6s
kezdte vele vakatni az cikrir hornlokdt. Az az 6 inkdbb csak tartotta,
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er6sen megfeszitve a nyakdt, .igy, hogy az tiktir, a kinek immrir gy6-
nyort6l srigrl,rzott az arcza, hozzd dilrgol6d zlrclett a hegy6h ez. - Hogy
mily nagy gyotrelem a viszket6s, mikor nern lehet megvakauni, azt
bizonyitjrik szavukhihet6 utaz6k,, a hik Ceylon sziget6n jrirtak. - mert
nekem magamnak talrin nem hinn6k el. A buddhista szentek, a stili-
tdk oszlopl"hoz t,6masztva, a hol azok mozdulatlanril elm6lkednek a
nirvd,na fdldtt, van mindig .gy piszkafa, 6s ott olva-ohat6 egy czdda-
l6n a k6r6s: ,,0h, viindor, vakarcl meg a hritamatlttEs nem mulasztja
el egy istenf6l6 sem, a ki arra j6r,, hogy meg ne cselekedje. - A
szamdt j6t tett, rintuclatosan tett jot az iikcirrel, pedig az ndki ro-
kona nem lehetett, s6t m6g felebarri,tja sem. Ime, a jdt6konysri,g a
term6szetben. 1)

De krizeledtem az ercl6hciz. M6g nem volt virdg a mez6n egy
sz6"l sem; s6t egy-egy 6rnyas rn6lyed6sben a hdn6l is maratlt muiat6.
Messzir6l barndltalc a td)gyek: rajtuk a tavalyi szdraz lev6l. ZoryoLt
az er6s szdltdl a hegyoldali cserj6s. L6bam alatt nem siippedezett
p|zsiL, cle aszott f(i zizegett. N6mi zcilclet csupdn a moha sz6tt bele
itt-ott. Eleinte megiehet6sen szornordnak l6tszott m6g a vil6g. Vissza-
ndztem a magaslatrtil. Trivoli viztiikrok, meggyiilemelve a h6l6b6l,
mint kdkl6 nefelejcsek, oly sz6pen mosolyogtak fel6m. E. sz6lt a
pacsirta a sz6,nti,"s frilc;tt. N6mi melegs6g, ndmi elevens6g omkitt rit
egyszerre a tdjon. Valami m6s maddr is dalba kezdett. amott a csa-
Iitban. Rrivicl, szertlny dala volt; magrit se tudom, hogy hivjri,k. Nem
is k6rdem. Ugyr.- az 6 ner-e az, a mit mi adunk n6ki. El6g, hogy
r6g6ta ismetem 6s szeretem. Sdrga czitromlepke csapongott arra) 6s
rdkalepke siitkdrezett a levri,gott fa csonkjd,n. Barna p6kok fuLk6"roz-
tak a frildrin, 6s friss vakancltrirds jelezte, hogy a folti alatt is meg-
kezd6dcitt a munka.

Sz6p, szii,las erd6be 6rtem. Iskoldsfirik rnentek fcilfele az irton,
zcild bri,tlogszelencze az oldalukon. Iijjongva futottak nehd,ny ibolya-
szinti kis vir6ghoz, melyek a talajt borit6 sziyaz 1ev61 fril6 mri,r ki-
dugtri,k fejiiket. Nugy tri,vol egy kicsinyke fifr b6gve igyekezett a tribbi
utrin. A frissen vdgoit fa hatalmas hasdbjai hosszri sor oibe voltak

r) Az ok6r 6s a szamdr voltak6p csak eszembe juttatta
let6t (American Naturalist Vol. 21. p. 1129), melyet csupdn az
t6se cz|ljS"bdl tiintettern ftil a magam6 gyandnt.

Edwards 6szle-
el6ad6,s 616nki-

l l
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rakva : mennyi j6les6 meleg a jrivencld tdlre ! Es tri,volabb az fttdl
egy v6n asszony lopva, f6lve szeclegett e. a r6zs6l.

A fdk jdt tesznek a szeg6ny emberekkel. Lehullaijrih el6biik a
szdtaz ri,gat 6s nem tiltjdk rneg n6kik, hogy dsszeszedj6k. Annak az
iiregnek is volt rn6,r: egy j6 nyaLi,bnyi: hicleg lesz m6g az 6jje7, a frili
neki adtri,k. De mi jogon fogaclta el t6liik ? Jdtt az erd6keriil6 ; vti-
rrisk6pii, durva ember. Kfrornkodott, emelte a puskatust, let6tette a
fdt 6s elveLte az asszony kencl6jdt.

fme, az 6rern rlfsili olcla]a. A kiizclelem a ldtdrt; cle nem a
terrnriszeibetr, hanern az ember:eli lirizciit. Voltak6pen csah az egyik
f6l r6sz6r6l ktiztlelem: a rnir,sih6rtjl a hatalorn gyakorlisa olyan m6-
don, a min6re a terrn6szetben nincs p6lc1a. Lz embereh azt mondjdk,
hogy a jog a keriil6 ,-6,sz6n volt, s az asszonyt nem illette meg a
fa. Ez az emberi fcilfogai,s; de hazuclnak, haazt moncljfli, hogy ilyenre
a tetmdszet tanit. A tertndszet i6r'v6nye szerint az asszonyt rnegillette
a fu, mert sziiks6ge volt rezi, ijnfentartd,sa czeljilbol, mert ugyancsak
megfri,radott drette v6n tagjaival, mig cisszeszedegethette, 6s v6gril
rnert az a fa rnd,snak fdlOslege, a minek hi6nya miatt aznem fogott
volna szenvedni. Ha a gazclaember a tolvajoh ellen megv6delmezi
keny6rkeresd j6szdg6,t. az jogos liiizclelern, mert cjnv6delem; de a ke-
fii16, vagyis inkri,bb a gazclija ft,sz6r6l jogtalan kajrinsri,g megfosztani
az rireg asszonyt fdi'ads6ga gyiimdlcs6t6l. Minden r{,llat kiktizdi 6s
6s meg6vja azt, a mi a meg6lhet6s6hez sztiks6ges ; cle nincs olyan
6"llat, a mely a n6ki folr;slegest ne acln{, oda szfvesen md,snak, ha az
meg red, szorril.

Harcz a 16t6r't t, Ezt a jelsz6t hangoztatja szeltesz|t a rnodern
td,rsadalom: 'ij alapon a r6gi bellurtt. ontniuryt cotttra on?nes) a regi
jelszdnak csak fij fogalmaz{sa. Azt rnt\nclja, hogy a termdszet isme-
rete tanitotta rneg red. Hrit csahrlgyan hzucz volna a term6szet tot-
vtinye, az 6l6l6nyek egymirshoz valtl viszonydnak hii kifejezdse ? !
V6rengzds, z(irztxar, az A"Idozat jajveszdkekise, a gy6z6 diadalkiriltrisa !
Szomotf ld,tvd,ny m6g akhor is. ha tucljuli, hogy a trlk6letesed6s z6-
loga. Szornor:fi volua, ha olyan igaz volna a teundszetben is, rnint az
ernberek krizritt. De nem az.

Nleglestem a termdszetet rnunkd,ja krizben: csdndes djszakdkon
figyeltem rilmait 6s vdle imfclkoztam az ercl6vel hajnali imdjdt. Min6l
jobhan megismertem, annfl inkd,bb meggylzricltem fel6le, hogy a
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harcz, emberi 6rtelemben, ritka kiv6tel, 6s szab6"ly a ktilcscincis al-
kalmazkodri,s.

A.z 6l6l6nyek kcilcsrinris alkalmazkocl6sa a term6szetben : ezlesz
frilolvas6som tulajdonk6pi tdrgya. Lzt hiszem, illik e helyre; mert,
mint Ll,tni fogjui<, a j6t6konysrig csak bizonyos alakja amaz alkal-
mazkod6,snak, 6s, mint ilyenr6l, hi fogjuk mutatni, hogy term6szeti
torv6ny.

Mid6n valarlely nagy igazsd,g, rnelyre trjmdrdeh tucldsnak 6s
kutatd,snali alapjfn jutott az, a hi egy bizonyos t6telbe foglalta, koz-
keletrir'6 vilik, a tiibbsdgneli voltali6p csttk a fot:mula, az iires h6j
v6,lik tulajdondvd. Minclen igazsirg puszta phrasis annah az aik6'n, a
ki nem gonclolja i-g hozzd ugyanazt a gonclolatot, rnint a minek ere-
cletileg kitejez6s6re szo\gfrIt. Nye\.utlnknek term6szet6b6\ fo\lik, hogy
gondolatainhat csah k6pekneli segits6g6vel tucljuk k0ztrlni. Minden
gondolatnali a kifejez6s6re erecletileg a kdpelurek eg6sz sora szolgd,lt.
De k6s6bb az eg6sz somali k6pvisel6je gyandnt liivdlasztunk egyet,
azt,, a mely leginllibb litlpes a ttibbit rnincl frilicl6zni lelktinkben 6s
azt tessziili a gonrlolat symbolurnivir. A lii uem isureri a gondolatot,
annak a symbolurn vagy semmit se moud, vagy eg6szen mdst. Nem-
csak egyszerii gonclolatnak, hanem gonclolatok Jrosszrt, lilnczolatii,nak,
tapasztala,tok, t6nyeh bosszri sorinak lidpvisel6je e sz6k: ,,harcz a
l6t6rt.u A lii sz6szeirtt veszi, 6pett nen:l 6r:theti aiatta azl, a mit
6rtett Danvin a ,,struggle fot life" alatt.

A Darrvin-f6le jelszot a n6metek, a mell6kjelent6st forclitva Ie.
a ,,I(arnpf um clas Dasein" sz6khal fejezL6h ki, jobban monclva helyet-
tesftett6lr. 5z6 szerint a struggle Jbr life annyi, mint fdtaclozils az
6let6rt. Magyanil a n6met kifejez6s forclftd,sa terjeclt el harcz al6t6rt,
kiizclelem a l6t6rt. L6nyeg6ben minclegy, alid,rmelyik phrasist hasz-
ndljuk is a Darrvin-f6le gonclolatmenet megjeltil6sdre, illet6leg rtiviclen
frjltrintetni, hogy az 6l6l6nyeknek egymdshoz 6,s az 6lettelen vilighoz
val6 viszonydt a moclern biologia kicleritette m6clon fogjuk ftil; cle
ne akarjuk ,,a harczot a l6t6rt" sz6 szerint 6rtelmezni, mert az rigy
nern felel meg az 6l6l6nyek egymd,shoz vald viszonyd,nak a term6-
szetben. Az angol kifejez6s helyesebb, mert az m6g sz6 szennt sem
nyrijt oly t6ves fogalmat. Sajdtszerfi, hogy minclen eur6pai nyelvben.
a n6met kifejez6s md,saterjecltel,igy plcl. a franczid,k is ,,lutte pour
I'existence(-t vagy .,glrelre pour la vie"-t emlegetnek. A Darwin



- 8 2 -

nagy tekint6lydnek rdv6n, annak a nagy eiismer6snek kdvetkezt6ben,
a miben a szaktucl6soh a Darrvin elmdlet6t rdszesitett6k, divaitr:r, vdit
r6la beszdlni ds azt nuhogatni, hogy a telm6s zetet az 6 szellerndben
n'6zik. De a szellem helyett csak az elferditett jelsz6 v6lt kciziulaj-
donnri, 6s annak kapcsdn az a ferde frilfogris, mintha az drrik harcz
volna a term6szet trirv6nye, a trik6letesed6s nigrija.

Merem riilitani, hogy a Darwin neve kev6sbb6 volna n6pszerii
ds kevesebben fogaclnrlk el az 6 v6lt tanait, ha krilt6k, jogtud6sok,
dllamf6rfiak 6s miisok, a kik ma mindrintalan emlegetik, az 6 tanai
szellem6t is megtudnrlk valdban 6rteni, ha t. i. volna ehhez ele-
gend6 term6szetismeretiik. Sokan nagyon alkalmasnah taldltri,k a l6t6rt
val6 harcznak v6lt term6-*zeti tcirv6ny6t arra, hogy az emberi t6rsa*
dalomban dfil6 oktalan kiizdelemre ments 6gtil hozzdk fcil, s6t mi t6bb,
annak jogosriltsdgrl,t mutassanak ki. Pedig a dolog t'rgy 6ll, hogy a rer-
mdszetben, a mennyiben csahugyan folyik harcz,, az voltak6p nem egy6b,
mint rinr'6delem. Es olyan harcz, rnint az emberekd, hogy egyik a
mdsiknak kdszakarva, egyenesen a veszttire tcir, a termdszetben faj-
rokonok kozcitt vajmi kiv6telesen fordril el6. A legtcibben, a kik
a tudomii,ny szeuriivegen 6,t vdlnek kcir.cisztiil n6zni 6s fgy azt hi-
szik, hogy helyesen, igazi szinben ldtjdk a termds zetet, csak a di-
vatos, mert pessimista, el6it6lettei tekinteneh red,. Erre a hibd,ra ne-
k[nk, termdszetvizsgri,l6knak hdtelessdgiink figyelmeztetni a nagy kri-
zcins6get annri,l is inkdbb, mivel a termtiszet ily fercle folfogrisrinak
kdrhozatos kcivetkezm6nyei sok t6ren mdg a gyakorlati 6letben is
&ezhet6k.

A mir6l, az 6l6l6nyeknek egymil,shoz tis az 6lettelen vilrighoz
val6 viszonyiii elfogrilatlanrhl vizsgiilva, rneggy6z6cliink, az \em egy6b,
mint hogy a meg6lhetds a szerves dletnek minden fokrl,n bizonyos, kis-
sebb-nagyobb, nehdzs6ggel jdr. Az dlet odaktnn nem clolce far niente ;
de nem is 6'd6"2 tusa. Az el6bbit hihetn6k, ha ldtjuk a napsiitritte
rdtnek tarka virdgszlnyegel, hinLlzva ftiszrllon a lepkdt, m6zes galaj
vndgzaLi"ban bujkrilva a m6het; ha j6rjuk, pompri,ja telj6ben. az erd,6t,
mikor a gerle brig 6s csattog a csalogri,ny. Ne higyjtik, hogy csupa
dalban telik szdmakra az 6let. Nekik is neh6z munkd,ba keriil meg-
szerezni 6lelmiiket, s a pihen6s 6rd,it b6ven ki6rclemlik. De 6pen az&t
viddm a pihen6s, 6pen azdrt kdsztet a clalra. 6ket is szd"z vesz6ly
ktirny6kezi; millidh pusztflnak el naponta bog6rb6l 6s macldrbd,l. De

{
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szumorfsi,ggal az 6ket m6g se tijlti el, mert nem ismer.ik a jriv6
gondjdt s a jelen aggodalmait. Neh6z oclakiinn a meg6lhet6s, de nem
szomord az 6let; a harcz ne,m. egy6b, mint kuzdls az 6let neh6zs6-
geivel. E* mi{rt neh6z az 6let ott, a hol a mez6k lilioma ingyen
kap bri,rson)'os ruhrtt. ingyen tdpot a rnaclitr ?

Neh6z az&t. mert dritisi az ar:dnytalansd,g az 6l6\6nyek szapo-
rod6 k6pess6ge 6s fOldtinkueli tripl6l6 li6pess6ge krizritt. Friltliinkalig
milliomodr6sz6t tarthatja ftinn a kiiliin egy6nis6geknek. a melyek rajta
sziintelen alahrilnali. A teun6szetben is soklial kevesebb a betcilthet6
6116s, mint a p61y6,26. l.' ls helyhez a telm6szetben rnindig csak azok jut-
nak, a liik l:etcilt6s6re legalkalmasahbali, - 6pen rlgy, rnint az em-
beli pilly{,zatolindl. Ebb, n a versenyben 6ll voltak6pen a hat'cz a
l6tdrt. Csah k6pletes 6rtelemben l,nryc,z: krjzvetetlen physihai m6rkci-
z6sre fajlolionoli, felebar'dtoli liozritt csak liivdtelesen kerril a sor. Mi
ttirt6nik azottban a liev6sbb6 alkahnasolihal, a liih a pfiyi,"zaton hely-
hez uem jutottali' l Az erlbereli piilyfznali rn6shovii 6s, ha sehol sem
boldogrilnak, szaporftjiiTr az eldgerletlens6-9et 6s a liiiznyomort; 6lnek
tovribb cz6l ris haszon n6lliiil, cle mennyien ! A term6szetben, a mely
individuum alkalmas helyhez nem jutott, az mindjdlt meg is sztin!,
ktilOn l6tezni; az nem k6nytelen nyornor'filtul 6lni. hanem az 6 6lete
beleolvad a rndsokdba, a kihnek van hol 6s mi6r:t 6lnirjk.

Bdrmely 6llat- vagy ncivdnyfajt vegyiink is tekintetbe, &2, ha
korlitlanril szapolorlhatn6li tis ivacl6lia teljes szfmban frinmaradna, rri-
vicl ic16 alatt egymaga is ben6pesiten6 a foldet, elfoglalva annak min-
clen legkisebb zag'it, a rnely a rneg6lhet6sre m6dot nyfjt. De minden
individuum tovdbbra is Lizet,, vagy szizat igyekezndk maga helydbe
rillitani. Mi kcivetkezn6k ebb6l ? A.z, hogy minclen egycs helyre Lizen,
vagy szizan pir,lyizrinak. Hogy melyik nyernd el, ^z nem fiiggne a
v6letlent6l. hanem attdl, hogy inclivitlualis ktildnbsdgeik alapjdn me-
lyik a legalkalmasabb a hely betrjlt6s6r'e. Lz a tcibbit kiszoritand; cle
6 rs tiz, vagy szdz utldot hozna l6tre. Ha ezek kOztil minclenik al-
kalmasabb volna, mint tiz, vagy szdz szomsz6dnak ut6dai, akkor azok-
nak hely6t is mincl 6k foglalndk el, azok md,r nem r{llfthatndnak ut6-
dokat. A verseny v6geredm6nye peclig lassri trjk6letesecl6s volna egy
bizonyos irdnyban.

De a termdszetben minclen egyes hely6rt nem csak egy fajnak
inclivicltrumai, hanem ktilonbozd f{ok sz6,z meg szazezten versenyez-

I

I

i
I
I
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nek kiildnbozl m6clokon. A verseny ktildnboz6 m6djainak kiikinbiiz6
irri,nyban vaid tohdletesed6s, fejl6d6s lesz az eredmdnye.

Ismeretes t6ny, hogy, a mint nincsen eg6szen egyforma kdt em-
ber a vil6gon, rigy nincsen trik6letesen egyforma k6t maddr, k6t hangya,
k6t virdg, kdt mohaszil,l, habdr egy fajba tartoz6knak mondjuk, egy
n6r'en nevezziik is 6ket. Ebben 6,lI a udltozdkonysrig. Mihelyt egyszer
k6t inclividuum ktizott keny6rtcirtisre keriii a sor, ha csak egy hely
van 6s 6k ketten, az nyeri el, a melyik alkalmasabb, k6pesebb az
elfoglalrisri,ra. L'Shszolag nagyon jelent6ktelen egydni tulajdonsdgok biz-
tosithatjrik a versenyben a gylzedelmet.

De tudjuk azt is. hogy a gyermek orctkli sziil6i tulajdonshgait.;
az egy6ni sajdtsri,gok iitszii,rmaznak az ah6dokla: ez az iiriikldhenysdg.
Ktiztiik azok, melyek a sziil6knek a gy6zelmet biztosftottdk volt; de
nem egyforma m6rt6kben. Egyesekben kev6sbb6, mdsokban fokozato-
san fejl6dnek ki. Helyhez csak az utdbbiak jutnak, csak azok 6llit-
hatnak ut6dokat maguknak, 6s igy tovdbb ivad6kr6l-ivad6kra: n€-
lyekben az el6nycis tulajclonsdgoh mindinkribb fokozdclnak. Ez a h6,-
Iom egyszerti 6s kdnnyen 6rthet6, mindeniitt ldthatd t6ny, hogy t. i.
1. l6teznek egydni sajdtsri,gok, 2. az egydni sajritsdgok dtrjrciki6dnek
ds 3. hogy a termdszetben tcibb a pitly6"z5, mint a betolthet6 hely,
6s e hd,rom t6nynek a kovetkez6se, hogy a yelsenyben a legalkalma-
sabb vri,lik gy6ztess6 : foglalja magd,ban a te.rntdszeti, kittdlasztos hires
elm6let6t, a Darwinismust, mely rtivid kifejez6ssel a legulkultnasabb
fdn mar a dris cino lt Lana.

[.,d,tni val6, hogy benne nem a harcz ri,l] el6nk term6szeti tcir-
v6ny gyandnt, hanem csak a ktizdelem a meg6ihet6s neh6zsdgeivel 6s
az alkalmazkodris a vfitozott viszonyokhoz. Er 6pen ez az alkalmaz-
kodri,s a tcik6letesed6snek, a fejl6ildsnek ds vele egyiitt a fcjnmara-
dri,srrak is a titka, nem pedig a nyers er6. Az erlszak a termdszet-
ben v6gtelen sokkal kevesebbet tehet, mint az emberi tdrsaclalomban.
A testi er'6) a mely neki ront az akacli,lyoknak, rigyszdlvdn csak pil-
lanatokig segfthet gydzelemre, mig az aikalmazkocl6 k6pess6g, a kcir-
nyezethez simrilni tucld,s meg az akaddlyok kikeriil6se, ha pillanatnyi
vercs6gekhel jd,r is, utoljdra biztositja a diadalt. Szrimtalan pdlt{6i
lehetne tdizni arra, hogy mikdnt szorftottdk ki testileg gyonge 6llat-
tis ncivtinyfajok a ndluk sokkal er6sebbeket egdsz frildr6szek teriile-
t6r6l. M,6g azt sem lehet minclig d,llitani, hogy gy6zelmtiket szapord,bb
voltuknak kriszrinhetndk az illet6k.
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Igen kev6ss6 $zapota fajok individuumai driri,si szimot 6rhetnek

el testiiknek gyongyes6ge, v6dtelens69iih 6s szellemi gyri,moltalan-

sri,guk claczSra is; mert alkalnazkodhattak ,igy a kciriilm6nyekhez,

hogy ar;"nylag kevds d,rtalomnak vannak kit6ve . Lz 6szaksarki F ul-

mar.r6l1) ismeretes, hogy csupdn egy tojrist tojik 6s m6gis egyike a

legkrizdns6gesebb viharmadaraknak, Bel6le csak az emberek -cz6,z meg

szizezeret pusztitanak el, t6li tripl6l6kfl s6zva be 6ket' M6g b6mu-

Iatosabb ehben a r6szben az amerikai vdndorgalamb, 2) a mely csak

keit6t tojik, d,e az6rt nem 169 m6g az Egyestilt-Allamok keleti 16-

sz6ben oly mes6s szdmmal fordrilt e16, hogy 6szi 6s tavaszi vdndor-

lri,sai alkalm6,val az eget hosszri 6r6kon rit te)jesen elhomdlyositotta.

Wilson csak eyy kolt6-ielep madarainak szdmit, rnelyeknek elvonri-

1l,sdt megfigyelte, 2000 milli6ra teszi. KOlt6stik alkalmdval sok n6gy-

szogm6rtfolclnyi teriiietek en az eg6,sz erd6t elfoglaltrik. Mindenik ffn

sz6z6,val voltak a f6szkek, belepve minden d,gat. A siirgtil6d6 galam-

boknak szd,rnycsapdsai a menydcirg6shez hasonl6, ffllsiketit6 robajt

okoztak. A fatet6k fdltitt ezr|vel kdvrl,lyogtak az olyvek 6s ak6ny6k;

alant a krizeli falvak lak6i hetekig sdtoroztak 6s egyebet se tettek,

mint hogy a fiatal galambokat szedt6k tissze. Hogy gyorsabban men-

jen a dolog, egymd,sra dontott6k ki a fri,kat; 6s a mit a zsir:trjmeggd

hizcttfiatal 6,llatokb6l 6k maguk nem gy'izLekfcilszedni, azokon diszn6-

csordri,k lakmd'roztak.
Nffisr6szr6l a G6bicsek, a czink6h, a Bribos-bankrik 6s sok m6s

macldt n6gyet, hatot, s6t hetet is tojnak 6s m6g sem szaporotlnak

annyira el.Igy van ez a novdnyek kOzcitt is. Kev6smagri fajok. mint pdldrifrl

a pri,zsitf6lilr, rendhiviil bujd,n teny6szhetnek, holott nagyon sok magrSak,

peiaa,it a harangvirii,gok, a gentiri,nrik 6s miisok Litkribbak maladnak.

Minclen csak att6l ftigg, mennyi drtalomrrak yan az illet6 faj kitdve

6s rnennyire tud veiiik daczolni. Legfontosabbak e l6nyez6k kazltt az

6ghajlati 6s talajviszonyok, tovri,bb 6, az illetd fajnak viszonya egy6b

fujot hor. Mindeniknek meg vannak a maga versenytirsai, a melyek-

nek ugyanarra van sziiksdgiik, hogy meg6lhessenek, mint neki. De

meg vannak mindeniknek a maga baritjai is, a melyeknek segitsdge

n6lkiil nem 6lhetne meg. A versenynyel, a torekvtissel mri,sokat ki-

szorftani, egyiitt folyik a j6t6konYs6g, a torekr'ds misokon segiteni'

t) Fu,lmccru,s glaci,alis Steph.
z) Ectop'istes mi.gratoriam Swains.
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Kcizelebbrll ellszcir is a versenyt, azat6.n a jdt6konysrigot te-
kintsiik a term6szetben: ellszor az risszeiitkozd.st, a harczot, azathn
a b6k6s alkalmazkodrist.

Az ijsszeiitkcizds sem rninclig vezet az egyik f6lnek pusztul:i,-
sfra, hanem igen gyakran a kcilcscincis megeg yez6sre, alkalmazkodrisra.
Nagyon 6rdehes ds a kririilm6nyekhez kdpest majcl az egyik, majcl a
rnd'sik m6don v6gz6dik p6lcl6ril a kiizclelem, rnelyet valamely ercl6ben,
a hol magukra vannak hagyatva, a fdk 6s bokroh folytatnah egym6s-
sal' Min6l keclvez6bbek a talaj- 6s 6ghajlati uirronylk az erd6k6p-
z6d6s'e egydtaldban 6s minclen irdnyban, annf,l tiibbf6le fa tal6lha16
egytitt, s azok a ftildtin 6s leveg6n b6k6ben osztoznali: biikk 6s trjlgy,
nyir 6s szilfa vdltakozik a nydrral 6s a feny6vel. Ile a lol mosto-
h6"bb az egalj, sov6nyabb a talaj, ott csak bizonyos fdk maradnak
fre8, azok, a melyek az adott viszottyolihoz 6ppen leginliri,bb illenek;
lehet az oly erd6 hatalmas, de nagyon .gyhurgn. H; icr6vel vri,ltozik
az 6galj, vii,ltoznah az erd6 f61 ir; a r6gieli mdsoknak aclnak helyet.
Tanflsdgos pdldri,jrit 6szlelt6k ennek Ddnidban. Ma D6ni6nak f6 errlei
fdja a biikk. a,z volt md,r a rdmaiak kordban ; cle a bronz korszak-
ban, a mint a tlzegtelepek tanrilmilnyozilsa bebizonyftotta, m6g nem
l'tezett ott a btikk, hanem urallioclott, drirl,si ercl6ket alkotva, a trilgy.
A m6g kord,bbi k6korszakban ellenben a jegenyefeny6 volt a leggya-
koribb. A zordon jdgkorszah v6g6n azonban m6g az sem, hanem a
nyfrfa 6s a nydr, melyeknek hatdrvonala ma is sokkal messzebb ter-
j.d az lszaki sarok fel6; kev6sbb6 nyflik fcilfel6 a jegenyefenyd, m6g
kev6sbb6 a trilgy 6s legkev6sbb6 a biikk. Hogy teh.it az atdbbi meg-
honosrilhatott Drtnidban , &z biztos jele az ottani 6galj megszelidiil6-
s6nek az rijabb geologiai korszakban. De hogy nemcsak meghonosrilt,
hanem a nyflfdt , feny6t, s6t a tdlgyet is kiszor itot,ta, annak mds oka
vat. A nyirrel legkrinnyebb volt elbdnnia. A hol a nyfr a btikknek
Iombjri,hoz 6r', ott az 6 atgai elsatnyrilnak, mert a btikknek siirtibb,
hatalmasablr lev6lzete elfogja el6le a ieveg6t 6s a napf6nyt; cle a
nyir magasabbra tucl n6ni a biikkn6l ; folnyfrlik teh6t annak koro-
ndja fcil6 6s ott m6g ki tuclja fejteni lornbjrit. Igy 6 maga meg6l :
cle rcividebb dletii a btikkndl, 6s fiatal csemetdi nem k6pr..L az ut6b-
binak siitii lombsftra alatt meger:6sciclni, holott a biikk csemet6it a
nyirfdnak gy6r lombja nem akacldlyozhatjaanrjv6sben,haaz 6 6rny6-
kri,ba lrtrllottak is. vdgril a biikk rnaracr a gy6ztes, 6s a nyir mirrcl
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6szakabbra, vagy a soviny homokteriiletekre 6s a mocsarak partjdra
szorfil az 6gerrel 6s a nyetrral egyiltt, a hol a biikk nem k6pes te-
ny6szni. A kulcinben hatalmasabb ds hosszabb 6letii tOlgy t'dl6tt is

az az el6nye a biikkneli, hogy az 6 csemetdi rnegn6neh a itilgy 6r-
ny6kri,ban, cle a tolgy6i a biil<h lombs6tra alatt nem. A feln6tt tcilgy-
gyel nem bir a biikk, hanern, mivel a szaporocliisiit, elvdniil6 fr{,knak
fijakkal pdtlddrisrlt neheziti, lassankint m6gis legylzi az erdei frik ki-
rdlydt.

L6nyeg6ben hasonl6 a nciv6nyek harcza egymdssal mindeniitt.
Kicsiben agyanezt ld,tjuk egy n6gyszdgrndternyi prizsitdarabon is, Hogy
r6teinken ter:emnek gyong6d virdgoh, melyek minden tavaszszal tar-
krira kihimezik, azt a kaszdl6snak koszrinhetjtik. Kit ne 6rintett volna
md,r szomorfian a letarolt r6t, a hol el6ite val6 nap m6g annyi pompa
volt eleven ? ! Vigasztaljuk magunkat azza|, hogy, ha az er6sebb ffi-
szillakat korkitlanfl hagynri,k n6ni, mind megfojtaniik, mert nem en-
gedndk leveg6hciz 6s vil6gossdghoz jutni, a toviikben teny6sz6 gyon-
g6clebb virii,gokat, 6s nehdny 6v alatt r'6ge volna a tarkasd,gnak. P6-
zsitaink teny6szet6ben a kasza tartja fonn az egyensflyt 6s ar ntj-
v6nyfajoknak szinte csoddlatos nagy sz6,mit.

Darwin egy n6gyszog m6ternyi r6gi pd,zsitkran 20 fajta nd-
v6nyt talilt, melyek 18 ktikinbciz6 nembe 6s 8 ktilOnbdz6 term6-
szetes rendbe tartoztak. Minclen tehintetben alkalmazkodva az egy-
mds ig6nyeihez,, minclenik md,s-mds ir{,nyban hasznri,lta ki a krizris
teny6sz6 helyet. Bizonyos iekintetben kiizdcjtteh egymd,ssal, de m6g
inkri,bb cinmagukkal, hogy egymdsnak sziiks69leteihez mriclosfrlhassa-
nak, hogy ne legyenek h6nytelenek harczla lielni egymdssal. A tr6-
pusok ercl6iben az&t van oly bimulatos soktdle fa egytitt, mert kez-
deti6l fogva arra tcirekedett minclenik faj, hogy elljen ugyan, de :rz6rt
hagyjon dlni mrisokat is ; csupein arra tdrekeclett, hogy 6 maga 6pen
csak a fcinmaraddshoz elegend6 sz6"mban rillitson ui6dokat, hogy ne
legyen k6nytelen a sajrit tcinmaradd,sa riltal a urdsok6t tenni lehetet-
lenn6. Hogy egy-egy familia minden helyet a sajrit nemzed6kdnek
akarjon lefoglalni, azt az ember nem a termdszehtll tanrilta. A trd-
pnsok erddiben oly egyenletesen vannak eloszolva a ktikinb oz6 fane-
nrek. hogy az embernel{ ngyancsah keresnie kell n6ha, rnig egyrnds-
hoz hasonld kett6t talrtl. Nfti,sk6pen a{,ll persze a tl,-rlog a teny6szetnek
sanyarfibb krirtllm6nyei krjzritt I mert ott, hogy egy-egy faj 6,tal6,ban
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ftinmaradhasson, individuumainak lehet6 legnagyobb szdrnrival kell h".
lyet foglalnia.

Brirhol pillantunk is bele a term6szet h6,ztafidsd,ba, ^ hurgzr,tt
csak az tinv6delem legv6gs6 eszkozdnek latjuli. Bosszri, hirisrig, kop-
zsis6g 6s utalomvdgy sehol senr id6zi el6. A telmtiszetben minclen
csak ftinmatadni vdgyik ; ha kizit"r6lagos uralomra jat, az versenytdr.-
sainak 6lhetetlens6ge-, a miatt van, hogy azok nem tudnak alkafmaz-
kodni hozz6,, mig 6 tud amazokhoz. Mert a tdlgy hatalmas 6s szild,rd 6s
szdzadokig tatt6, ttiv6ben a ffisziI pedig tdr'6keny 6s nri,tdl holnapig
6l : ne higyjiik az6tt, hogy a f'6sz6"I alkalmazkodik csupd,n a tolgyhdz.
Ttimegiiknek s a benniik rnozgti dletenergid,nak ar6nyriban minclkett6
megteszi egymds irdnt. Ha krjvet ejiiinli a fcildre, nern csak a k6 halad
a frild fel6, hanem a ftilrl is krizeledik a h6 fel6, -- bdr e kimozchi-
Iri,srib6l fdldreng6s mdg neln is szirmazili. Atenndszet th'rdnye szerint
csak a iogos, ct nti, hdlcstiniissd.gen alctpts ih: cr, kirdlynoh, lit:atdsa ard-
nydbun, dpen tltgy htll, e,l,l; tt,nr,r,zkorlnict u l,egu,tols faurigdhoz, trtint ennek
6 hozzri. A gazdag ctcljon a szegdnynelt, s o szegdny d.p ti,gy acljon cc qa?-
tlagnalt: tnindenik abbril u mi,je tdbb ucttl, meq/elelli urcintt szerint.

Nagyon foliiletesen ismerili a terrn6szetet, a kik azt dllftjdk, hogy
ott az er6sebb nincs tehintettel a gyring6bb irr:rnt. Soha sern bd,ntotta
a s6lyom a fiiluril6t, ha 6hs6g nern k6nyszerfteite re6". Csak akkor
vdgja bele karmdt, hogy folfalhassa - tjnvdclelemb6l. Bosszrib6l vagy
kegyetlens6gb6l 6p oly kevdssd rili meg, mint a hogy az ember nem
gyiilciletb6l r'dgja le az okrrit, hanem csak akkor, ha red szon'rl, s csak
annyit, a mennyire sztiks6ge van. A lagaclozd dllatok a n6kik thpli-
16kfi1 szolgri,ld l6nyekliel 6p oly kev6ss6 folytatnak harczot, mint a hogy
mi nem harczolunk a birkdkkal, a melyeket lem6szd,rolunk. Es viszont,
valamikdp a bilka nenr harczol veliink, figy nem harczol a gazella sem
az oroszldnnal. Mincleniket vri,ratlanfil, 6lettik ciromei krizepett 6ri a
hali,l 6s fitjdalmat rlenl okoz n6kik. Arra, a hogy az ember pusztitja
az embert bossztibril, gyiilclletb6l, vagy ulalomvdgyb6l, nincs pdlcla a
termrjszetben. Farkasev6 farkasok nincsenek 6s nern is voltak soha,
se tigr:isev6 tigrisek ; de emberev6 emberek vannak. Ebben a rdszben
tal6n csak a patkri,ny, ez a legvdrengzlbb 6llat, md,sa az enthernek. t)

t1 L h6"zi cliszn6 (a vatl nem l) csak az6,*t, kezcli ki n6ha a rralaczot,
merl az ember cz6ljaira van nevelve : tenn6szetellenes faliinksi{gra. Oszttinei
pedig, mondhatni szellemi k6pess6gei, zsirba vannak fojtva.

hozzri.
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De hri,t mit sz{ljunk pdlctri,frl ahho z, hogy a clolgoz6-m6hek \szszel

kidobjfk a her6ket a kasb6l, s6t meg is dlik 6kei ? Megtilik fajt6r-

saikat, tri,rsasdguk tagjdt, hogy t6len 6t a gytijtott m6z s a virfgpor

rnincl ndkik mar:acljon ! Csak Li,tsz6lag kegyetlensdg ; voltah6p a' leg-

jogosabb onv6delem. Nyiron 5t,, mig tartott a b6s6g odakiinn, mig

lehetett gy(ijteni, a clolgoztih a her6kt6l sem sajnd,ltdk a td'pot ; en-

geclt6k, hogy az 6 fri,radozdsuk 6r6"n hizzanak a t6tlenek' De mikor

nem lehet ttjbbet gyiijteni, mikor a dolgoz6k maguk is a k6szletre

szorrilnak, term6szetes, hogy kiritasitjrik azokat., a kik nem jdniltak

megszetz6s|hez, inkri,bb, mintsem maguh szenvedjenek utdbb szilks6get.

A her6k 1em akarnak sz6p szer6vel l'ivozni. Testileg er6sebbe}: is a

dolgoz6kndl, a rnelyeknek csak egy fegyvertik van, de az azt6"n ha'

1i,los. A dolgoz6k onmagukat v6delmezik a kiritasitott, de tii,vozni nem

akar6 6s valdszinrileg er6szakoskod6 her6k ellen, mid6n 6ket fulldnk'

jokkal leszrirjrik. 1) Vajjon elit6ln6k-e azl a csal6clot, a mely szivesen

l6tta, eteite-itatta a vencl6get, mig magiinak is volt b6ven, cle t6vo-

z/asya szoliija a sajri,t j6sz6"nL6,h6l menni nem akardt akkor, micl6n sz(i-

lrebb id6k kovethezneli ? A vend6g szercLellrdl hires arab is azt Laftja,

hogy a vencl6g els6 nap rjrom, mdsoclik nap teher, a hatmadikon mirigy'

A legid,|zabbnak 6s legkev6sbb6 az cinv6delem v6gs6 eszkoz6nek

tetszik a harcz - a n66rt. A term6szet csak a n66rt val6 har czban

mltat p6lcl6kat arra) hogy fajrokonok egyenesen riitfmadnak egymdsra

6s dulakodnak a legnagyobb elkesered6ssel. Csattognak a szarvasagan-

csok, csapkoclnak a sz{rnyak, vd,gnak a karmok a n6 szine el6tt v6gs6

kimeriil6sig. Hiszen ez nem onvidelem, mert az egyik gimet nem bd,n-

tanfi, tttbbet a m6sik, csak hagyn6, ott a ktizd6teret ! Nagyon t6vecl-

n6nk, ha igy gondolho zn6,n\<. A propagatio nem egy6b, mint a fuj

fonmaradisa az egy6ni 6leten tril. A him iehri,t a hal6lt6l v6di meg

onmagdt, micl6n minclent elkovet. hogy mticlja legyen ut6djd'r6l gon-

closkoclnia. Csak rigy rrem hal meg egdszen, ha tulajdonsrigai abban

fonmaraclnak. A ktizdelem a csaldd alapithatdsd6rt 6s a csaldcldrt a

legtiszteletrem6lt6bb, rnert a legjogosabb tinv6clelem. K6t hfm nem sze-

sz6lyb6l uclvarol ugyanannak a n6nek, hanem mert tdbb nincs el6r-

het6 krizelben, mert azt a n6t elnyerni egyedttli m6dja a csalf,cl ala-

) Ujabb Oszleletek szerint

6ket, mert nincsenek tdbb6 abban

nem is szirrjtlk le, hanern csak 6hen halatjrik

a helyzetben, hogy vend6get ld,thassanak'

lr
r
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pithatdsri,nak. A hol van annyi n6, mint him, nem dcl risszetiizdsre
okot a Tnegoszhozds. Ha az embereket is ilyen szempontok vezetndli
a n66rt val6 har:czaikban, akkor - az voltak6p meg is sziinn6lr, avagy
kriztiink soha sem is lltezett volna, Flur6pri,ban legalibb, a hol tdbb
a n6, mint a f6rfi. A Helenri,drt val6 harcz oktalan v6rengz6s, cle a
sabin n6k eltablisa jogos tinv6delem volt. Es nem oh'astam a tor-
t6nelemben, hogy a r6maiak egymits krizott is hajba kaptak volna
miattulr. Ha tri,rsaclahnunk fdrfitagjait is az a szempont inditan6" harczra
a n6&t'. mint a mely azt,a ier:m6szetben kikeriilhetetlenn6 teszi, akkor
mindjdrt kevesebb lenne a fclldrin az tinz6s 6s az aggleg6ny, a kese-
rits6g 6s a - hervadt rozmaring.

Es bri,rhol n6zn6k is a kiizclelmet a termhszetben, mindeniitt csak
tinv6delemnek Li,tn6k, avagy csak a meg6lhet6s neh6zs6geit fejezhet-
n6k ki e sz6val. De a termriszet az6ft semmikdp sem nyrijtana oly
szomorf, oly lehangold li6pet, ha nem n6zn6k bele onmagunknak ma-
gunk-alkotta kesertis6geit. Igaz, hogy sokkalta ttjbb a sziiletd, mint
a meg6lheL6; de ha ez nem volna igy, 6let sem l6tezhetndk egyrita-
l6ban, mefi, az fj 6let s a megl6vdnek folytatdsa egyarrint csak 6let-
neli 6talakfil6sa. Igaz, hogy az 6letnek 6ra mdsok hahila. Amde a hall,l
borzalmai a term6szetben nincseneli meg. Nem lr5tezih a hal6l sej-
telme, aggodalorn ds retteg6s.

A szitakot6, a mely LS,nczol a vfztilkcir felett, nem tudja, hogy
6 lrolnap md,r nem lesz 1 rigy 61, mint ha rirdkk6 fogna 6lni, 6s a nap
sugald,nak, szdrnya erejdnek, hogy szabadon csaponghat, vdgtelenttl
orvencl. Es mid6n frilvet6ctik a vizb6l a hal, a mely bekapja, vagy reii,
csap a fecske, 6lete pillanat alatt megszakad, 6s miatta nem ismeri
meg a kfnt. Nehdny 6rai zavartalan circim, ds aztdn a megsem-
misiil6s : hr{,t nem ugyanannyit 6lt-e a szitakrjt6, mint a szd.z6ves agg ?
Hiszen a vdgtelens6gben mindenik csak pillanatot 6lt. E. n.- jobban
6lt-e a szitakcitd, mint az aggastyiin, a ki tal6n 6velc 6ta hiizd a h6rral
ds tudja, rettegve v6rja a haldlt ?

A madd,r, a mely csicserg az 6gon,I,avaszszal, a legnagyobb b6s6g
idej6hen jott a vildgra I 6s, ha frirad dlehne6rt, nem circjm-e maga a
fiiradiis is, mely az izmoh gyakorlatdval, az erdnek 6rzet6vel jfu ?
Dalolhaf 6s tiriilhet lombnak 6s virdgnak. Ha ilyen pillanatban ragacljri,k
meg a sdlyomi lialmok, tis 6ri 6ltaluk rogton, szenvecltisteleniil a ha-
Lil : nem-e csak a grirdg brilcsnek vri,gya teljestilt be rajta ? Meghalni

I
I
t

a
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az 61et legboltlogabb pillanatii,han ! Azutri'n ileg, ha jcin is az 6hs6g

icl6szaka, a t6l, a termtiszetben nem olyan az 6hs6g, mint az iites

kunyh6k n6gy fala kcizritt. A,z 6lelem utd,n jri,rni, rtiptilni vagy futni,

annyira ig6nybe veszi az 6hez6 allatnak tisszes szellemi miikod6s6t'

hogy onmagriban a lassri gyongrii6st 6szre is alig veszi. Lassankirlt el-

,.ty*cl 6s, miel6tt 6hen halna' megeszi egy mri,s d'llat' Et a hiclegneli

kfnjait sem engedi lteznt a folytonos mozg6s, 6s, ha az 6llat meg is

fugy, 6jszaka,6lomban, fdjclalom n6lkiil 6ri a halri,l' V6gtii, a meny-

nyiben szenvecln ek az .{,llatok, mr az ov6k a rni6nkhez? | A mi szen-

ved6seinket csali iclegrenclszeriiuknek nagyobb fejletts6ge teszi oly na-

gyokkri. Amennyivel magasabb fokdn d,llunk a fejletts6gnek, mint az

6llatok, annyival ttibbet is szenre.d,iinh Tdbb gydnydrben azonhan csak

akkor r6szesiten e az 6let, ha oly term6szetesen 6ln6nk, min+" 6k,

ne 6rtseneh f6|.e ! 1em .{,llatiasan, }ranem emberi voltunkhoz m6lL6n,

de term6szetesen, Ne szomoritson Lehdt benntinket a tetm6szetharcza

a l6t6rt, 6s ne azt Laniljuk meg t6le, hanem a kolcsoncis alkalmaz-

kod6st, a mi a term6szetnek orok harmonidj 5t, sziilt.

Mily bdmulatos p6ldriril a kglcs6ntis megegyez6s, a hogy a kti-

liinbdz6 fdk, bokrok 6s virdgok nyfldsuk idej6re n6zve egymtts koztitt

rneg6llapocltak ! Nem k6rclezte m6g senki tin<ik kdziil, hcilgyeim, il&-

gii,ban, hogy vajjon midrt siet annyira a h6virdg, mi6rt nyilik a mandula-

fa m6r akkor, mikor m6g oly kietlen a vid6k ; mi6rt engecli a ftiz 6s

a mogyor6, hogy a m/arcztasi sz6l oly clurv6n zill,lia gyong6d barkri,ikat ?

Es mi6rt vri,r oly k6s6 6szig a kikircs, mikor m6,r elkoltozcitt az 6nekl6

macld,r, 6s 6jjelenkint c16r lepi el a mez6!,? Ha a virdg csak arra val6

volna a ntiv6nyneli, hogy k6tkeclj6k vele ; ha ott is csak az6tt 6kes-

ketln6k ragyogir szinnel 6s messze hat6 illattal a vird,g, hogy md,sok-

nak legyen t6le mit irigyelnicik, akkor nem nyiln6k olyan id6ben,

mikor m6g rajta kivtil nincsen m6s a tri,jon. Az&t Yan meg minclen

6vadnak a maga vir6ga, mert n6kik 6letk6r'd6s a bogarak, m6hek 6s

pillangirk lri,togatdsa. I(elyhiikbe m6ze.t az 6 szd,mukra gyiijtenek. A

ld,togat6k viszont testiikcin a himpori viszik 6i egyik virrigrdl a mdsikra.

A liljom rlem az6tt csalogatj a magdhoz a lepk6t, hogy az n6la ma-

radjon, hanem hogy tovrtbb menjen ; egy vir6g se kivdnja udvarl6i

szerelm6t csak magdnak, haneur azt akarja, hogy abban min6l tdbb

td,rsa r6szesttljdn. A virdg voltakdp nem is a mdhbe szetelmes, ha-

nem a szomsz6cl virdgba, vagy talin egy messze' messze lakdba' A
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m6he csak postillon d'amor.rrja a virdgoknak; t6le kiildik egymds'ak
szerelmiik 6s fajuk frinmarar}isrinak z67ogdt, az aranyszinti vir6gport.
Et e szolgdlatri,6rt kap mlzetjutalmril a kozvet it6. Hamd,r most minden
virdg egyszelre nyfln6k, a bogarak nem gy6zn6k minclnek elintdzni
a' rnegbfzisait I sok, sok vir6g epedne hiriba szerelme t6rgyrit6l aze-
netdrt. Es viszont a tavasznak 6s nydrnak tdbbi r6sz6nd.t, nem l6v6n
ki'nek szolgdlni, a bogarak maradnii,nak munka ds kereset ndlkiil. Mikor
azonban messze krirnyezetben nincs m6g m6s vir6"gz6, mint a man_
dulafa, hozzd, siet mindenik mdhe 6s dongd, repke 6s bog6r, hogy ndki
szolgri'ljon. A mandulafrinak sokra is van sztiksige kozulok 1 azert nyit
oly sz6p vi'rigokat, melyek a tavaszi 6gnek h6tter6t6r a m6g romb-
taian 6gon oly kedvesen iitnek el, areit fejleszt oly messze hat6 illa-
tot, hogy min6l ttibben 6szre vegy6k. A legkcizeleLbi manclulafa is
tri,vol van tald,n, 6s alig mincren szlzadik bog6r jot el t6le odriig a
hfmpor.ral.

sok nriv6ny, nevezctesen erdei f6ink mincl, nem akar'ak a bo_
garakra ̂ szonilni, hanem inkfbb a szdrre bizz,ik izenetiiliet, a him-
port. Az&t fejlesztenek ber6re oly sokat ; oly rrora t,avaszszar, rndg a
lombfakaclds el6tt peclig az6rt, hogy a szd,ilongd hfmpornak ne dlrjon
ftjdban a lev6l. Szdp. fijltiind viltigra. a\ra-qy illatra nincs sziiks6g6k ;a csip6s dszali i  szel I lettt i i l lna rneg szei-uuldti iban. hogy brtmfrl ja sz6p-
s6giiket' De a melyek a bogalak figyelmdre szor.rilnak. azoknak van is
ragyogd szirmuk, 6des illatuk, hogy azt fcilkeltsdk, m6ziik, hogy meg-
jaLalmazzitk. Szii,mtalan, csoddlatosndl csoddlatosabb mddja van a bo-
garak 6s virdgok egymrish oz val6 alkalmazkocld,sd,nak. A vlgeredmdny,
a teljes harmonia pedig abban ri,ll, hogy minden 'ird,gnak j.,t neki
val6 bogd,r 6s minden bogrir.nak n6ki valo vir6g.

lvlert nem minden bogrirban bizik meg a virri,g ; soliat r-i-.sza-
utasit' Viszont a bogdrnak sincs kedve bdrmely viriignak -szolgiilatdba
ri,llni. Dfl6 ha,,-cz azonban ebb6l nem keletkezik ; megegyeznek b6k6s
alkaimazkocl6ssal. A term6szetben az egymirs ellen outO ug)urkodrisnril
nagyobb szerepet jri,tszik az egymil,snak nyrijtott segftsdg, n .iy az illet6k

az&t nincs sztiks4g hozzi az 6
hogy rigy legyen. Nagyon sokat

, hogy a macs;kdk a vrircisvir.iisu
$obb barri, tai. A ki nem hall, , : :

m6g err6l, bizonyfua megiitkrizve kdrdi, hogy ugyan mi kciztik l*rir::
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a macskri,knak az drvdcskri,hoz ? Pedig nagyon sok van. Az 6mdcs-

kri,nak 6s a vciros l6her6nek virdga f6leg a dong6m6hek l6togat6sai

szim.iravan berendezve, mert kelyhtik, a melynek aljdban a m6,z rejlik,

olyan m6ly 6s olyan sziik, hogy csak a dong6m6heknek hosszri 6s v6-

kony nyelve tud beldhatolni. A dong6m6hek meg is szoktdk, hpgy

kiiftincisen az rirvdcskri,t 6s a voros l6her6t keress6k fol, me$ biztosak

Iehetnek benne, hogy azoktdl m6s nem tudta el6ttiik elcsenni a m6,zel,.

Min6l tobb a d.ongdrn6h, anndl jobban teny6sznek a mondott virri,gok.

De a dongdm6heknek a mezei egerek a legnagyobb ellens6geik, me-

Iyek a foldben dpitett f6szktiket kiraboljr{,k 6s fiataljaikat ttinkre teszik.

Lz eg6rnek pedig tudvalev6leg a macska a legnagyobb pusztit6ja. A

hol teh:it sok a macska, ott kev6 s az eg6r, sok a clong6m6h, sok az

d,rvii,cska 6s a l6her. A26,fi diszlenek az ut6bbiak legjobban a falvak

kcizel6ben. Ha a Czenczi ndnik valami okbtil meggyiiloln6k 6s elpusz-

titanrik a macskirkat, az nagy csap6s volna az ilwdcskdkra. Minthogy

azonban nem gyiiliilik, s6t nagyon kedvelik a macsk6kat, az d,rvd,cs-

k6,kat h1"lfua kdtelezt6k ; cle hdki,ra a mezei gazd6,t is, a kinek r6tjein

a piros loher egyik legbecsesebb szdnaalkatr6sz.

Igy szi,mtalan mds p6ldri,jrit is fol lehetne hozni az okok 6s oko-

zatok hosszfr lhnczolatri,nak a kolcscintis alkalmazkoddsban. De mi

most inkdbb ama ktizvetetlen j6i6tem6nyekre vessiink m6g egy pil-

lantist, a mikben ri,llatok egymrist r6szesitik. Igen sok ri,llat 61 hlaz-

krizoss6gben, folytat kcizos h6,ztaft6st nrila gycing6bbekkel, a kiket

v6delmez 6s tripl6l6kkal l6t el a maga fcllosleg6b6l, avagv egy6bk6nt

segit. N6ha kimutathatdk az apr6 szolgdlatok, a mikben 6k is r6sze-

siilnek szeg6nyeikt6l, mdskor azonban nem vagyunk k6pesek bizton

meg6llapitani a hasznukat. csak dpen k6ruk nincs'bel6le; de hri,t

azt nem is hivdnhatjuli senkit6l, hogy magri,t jdt6konysii,grival tonkre

tegye. Ismeretes a jdinclulatri eln6z6s, a miben a g6lyrik a fdszkiik

alj6ban tany6z6 verebek henczeg6s6t r6szesitik; persze ha, p6ld6ul,

brintanri,k a g6lyafi6k 6kat, akkor az tiregek ugyan rendreutasitanrik

6ket 6s j6l is tenn6k.
Kiilonboz6 ri,llatok h6ztart6sa krizoss 6gdt, egymris iavfua irdny-

zott cselekedeteiknek kolcsonoss6g 61. mutualismusnctlc nevezziik, Nem

sziiks6ges, hogy a kolcsonrissdgben a haszon mindk6t r6szen egyenld

nagy legyen ; lehet az egyiken elenydszfileg csek6ly, ki is alig

tathat6. Kri,r azonban egyiken se; mert akkor mdr 6l6sdis6gr6l,

Orv.-tcm.-tutl. Ertositd

mu-
pa-
8
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rasitismusr6l sz6lunk, nem kolcstinossdgr6l. Sajnos, hog)' ;t7. 6l6sdi-

s6get jobban eltanrilta sok ember a tetmdszett6l, mint a liii lt '=,i11;i5-'.{gsl.

fsmeretes, a mutualismus p6lcl6ja gyanfnt, mily megn\.trgv{ssal

czipelik a Remeterdliok a hri,zukr:a telepeclett ot-hat nagy vir.ig:illat-

nak bizony nerrr kis terh6t. N6ha alig tuclnak rniattuk vein-2,r1',stri.1

De nem oly dtalrtriosan ismeretes, rnert csak legrijabban fetlezt.:i t;ll.

az a viszony, a melyben 6l egy kis hal a bataviai tibolben e.g.v l.lgv

virdgri,llaLtal. Itt az egyik f6l, a, halacska (Tr:achichthys), a -<2i; -7' '1'"'

6rtelm6ben nyolnorrilt liolclfis, holott a m6sik, a virrigri,llat (.At':in:.'

hatalmas 6s rettegett valalii. Ott 6l a liolallriff'eken, mint :zik..i-

hegyoldalon valami drifsi lerinykciktircsin, melytrek szirntait 6s sziitr:-

talan porsz6,,l6,t a vir{girllat ftig6 karjai, tentaculumai }relyettesitik. Keriiii

m6g a leger6sebb d,llat is, mer:t f.6l az (rgetd csald,nszetvekt6l, a nrik

egdsz test6t, kiikintjsen kar;jait boritjdk. De ama gytinge kis halak, htilonr

vagy n6gy egyszel're ) az 6 rjl6bc,n takilnak menecl6ket, azokat nenl

bri,ntja. Olyan iigyesen fszkellnak a tapogat6k liciztitt, hogy alig 6rin-

tik 6ket s igy gazdrijuknak nem okoznak alhalmatlansrlgot. N6ha el-

elhagyjri,k; cle nem td,voznak messzit'e 6s a legkisebb fenyeget6 jelte

visszamenekiilnek. Ha olyan aquariumban tartjrlk 6ket nagyobb ha-

lakkal egyiitt, a hol nincs Actinia. ott a liis Trachichthysek, nem 16-

v6n hova menekitlniiil i, rnintljii lt zsiilintiilvt'rl estiek ir rtagyoknali. I'ls

annyira meg vannak gy6z6clve a piirtfogrijulinali vdrlci hatalrnir:tlI, hogr-

akkor sem tdvoznak iil6b6l, mikor azt a vizbll kiemeii valaki. A mi

tdplri,l6k az Actinid,nak liarjai kOz6 vet6dik, abba bele szabad k6stolniok

a Trachichthyselinek it ; a rnit pedig amaz nern bir: megem6sztent

6s liivet magiib6l, az ezeknek m6g 6pen j6, az eglszen az dv6k. Igy

a lris halali v6clelmiiliet 6s t{,plril6liukat eg6,szw'priLtfbg6juknak kO-

szcinhetik. De mi ltaszna van bel6liik antrak? Legt'dljebb az, hog) it

halak ficzkd,nclozisailil<a,l gyolsitjirk a vizneh megrijuhisrtt a virdgiillat

kelyh6ben s igy annak lrilekztisdt urozclitjfk n6mileg el6. Ardnl'lag

csek6ly haszon; de azdrt az Actinia rigy szer:eti vendrSgeit, fgy rlleg-

szokta 6ket, hogy hiirnyukat nagyon riregsinyli, s6t ii,llit6lag el is

pusztril bele. Egy-.gy t6kep6nzes Actinidnak konyhahullad6kain. n6l-

kiiftizhet6 f6kisleg6n hf,ny szeg6ny Tlachichthys talei,lhatna az 6hs6g-

t6l menekiil6st az emberek ktizcitt is !
Azt nem akarour dllitani, hogy az rjnfeldldozd,snak lehet nagy

szerepe a termdszetben I a term 6szet ugyanis rneggdtol minclent, a mit
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az indivicluum a sajdt tircleke ellen6re cselekedhetne I de viszont, moncl-

hatni, el6 is mozdit mindent, a mit onmagfnak egyenes kdra n6l-

ktil, a mfsoh 6rdelc6ben tehet. Ez is az alkalmazkocld,s ttirv6ny6

b6l fotyik; a kciznek jr5ll6te ugyanis a term6szetben is haszna minclen

egyesnek. A mint hiba tehft a harczot dllitani el6nk az 6let f6 ttir-

v6nye gyanint, ,igy hiba nz inrlividuumok cselekv6seinek egyectiili

rrigdja gyandrft az egoisrnust aharni fOltitntetni. Ellenkezlleg ! Egois'

must, a mi az egyensfrly rnegbontiis6ra vezetne, a hatm6ni6t meg- \
zavatnla, votali6p ltem is tiil a term6szet.

Er mennyivel nagyobb hiba az emberi tfrsaclalomtrak egyeclitli

ternr6szetes vezehlje, s6t liulturiinli egyetliili l6trehoz6ja gyanint hir-

detni az egoismust 6s a tdlsaclalmi, a socialis szeretetnek, a moralis

6rztiletnek minden hatalmd,t, tehdt haszn{t is, tagaclni !

Mintlenelieliitt liiiliinbs6.qet liell tennt az tintissdg, vagyis egois-

lrus ds a magunli jrivoltrinali, az iin6rclekneli szemmel tartiisa koztitt,

a rrri csupiin 6letleval6srlr,g. Ha cselekvdseink rfrg6ja, hajt6 ereje nem

is md,s, ri,tal6ban. rnint sajrit 6rdekiinli: ok'e ez arra, hogy a socialis

szeretetnek befolyrisit cselekv6seinkneJi, ha rtem is irri,nyitri,sdra, cle

legal{bb szab|,lyozhsan tagadjuh ? A socialis szeretet nem egy6b, mint

az ember t6rsril6si oszton6neli tisztriltabb kifejez6se, voltakdp csak az

a j6inchilat, a rnely \ratl ugytttrazolt hangya- \'agy m6htri,rsas6g tagjai

kcizrjtt egynrds ir'6nyir,ban. Ha liicsiben 'Lrz emberi inclividuum, nagy-

ban a tdrsadalom halarltisrit a locornotiv i'rt,jfihoz hasonlitjuk, ,igy a

hajtder6t , a g6zL, szolgd,ltatja az tjn6r'clek ; ilz 6tat, 6pen 6gy, mint

a sinpii,rok a vonatdt, rnegszabjfk term6szetiinkneh 6s td,rsadalmunk-

nak korkitai; cle a, locomotiv vezellje, halacldsrinak szab6'lyoz6ia a

socialis szeretet. F"z a socialis szet'etet iigyeltet arra, hogy p6lyri,nk.

a mennyire egy6tal6ban kikeriilhet6, ne ilrtkiizz6kbeile felebarri,tunk6ba,

hogy ritunkban 616 l6nyeket ne gaizoljunk el. igy halaclni nem ego-

ismus, csak term6szeti helyzetiinknek folyomfnya; ellenben, tekintet

n6lkiil nrindenre, legizolni, a mi ritunkba akacl, nem trjr6clni feleba-

rdtunk jajszavdval: ez az egoismus . i\z rintiss6g ellenkezik term6sze-

ttinkkel, cle az on6rclek -*zemmel tartdsa termdszeti torvdny, mert az

rinfentartdsra val6 tcjrekv6sb6l folyik. Iis 6pen frgy tetmlszehi ttirv6ny

az alkalmazkoclds a veliink egytitt 6l6khi)2, minclenhezl a mivel 6rintke-
z t ink .Aharcza l6 t6 r t
kalmazkoddsban ri,ll;

a rnint kifejtettiik, els6 sorban 6pen ebben az al-
kiizclelem onmagunk ellen6ben, hogy cselekv6-

g*
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-.eink 6s fejl6d6siink harmoni6ba jussanak mindazzal, a mivel tis a

kikket a fcildon, koriinkben egytitt 6ltink. Minden testi alkalmazko-

dds, md,s szdval 6letiani alkalmazkodds, ktzdelme szervezetiinknek

onmagdval szemben, hogy a kortilmdnyeknek megfelel6bb6 alakriljon
6L; viszont a rdnk n6zve t6"n m6g fontosabb szellemi alkalmazkodri,s
kiizdelem sajri,t lelki 6ntinkkel, hogy a rajtunk kivtil l'6tez6k, els6
sorban embertdrsaink ig6nyeihez alkalmazhassuk. Az onciss6g nem

egy6b, mint valamely szellemi 6s testi (anyagi) status quo-nak min-

den 6ron val6 fcintar:tiisa, tekintei n6lkftl a v6ltoz6 viszonyokra, em-

bert6rsaink ig6nyeire I mivel peclig az alkalmazkodri,s term6szeti ttir-
v6ny: szabadakaratunkat arra forditani , hogy ez alkalmazkodd,st ma-
gunkban meggri,toljuk, term6szettellenes tcirekvds. Az egoismus tehdt,

dpen a biologia szempontjri,b6l, ktilcintisen elit6lend6.
E*, ily szempontbdl haLdrozva meg, a j6t6konys6g sem egv6b,

mint az alkalmazkodri,snak bizonyos neme embertd,rsaink ig6nyeihez,
a mi mellett a saj6t javunkat sem sziiksdg szem el6l tdveszteni: fti-
lcislegtinkb6l juttatunk azoknak, a kik vagy egydtaldban nem bfrjdk
az 6ket, mint embeleket 6s tdrsadalmunk tagjait, mdltri,nyosan meg-
illei6t megszerezni, \'agy csak ideiglenesen vannak oly kedvezdllen
helyzetben.

A jdt6konysrig nem kivdnja meg annak foldlclozdsrit, a mire,
testi 6s szellemi m6ltdnyos ig6nyeinkhez k6pest, magunknak is sziik-
s6giink van; csak abb6l juttassunk mdsoknak, a mi azon fdlfil meg-
marad. Lz eldbbi md,r nem jdt6konys6g, hanem tinfeli,ltlozi,s: maga-
sabbfokri er6ny, a mit anndl inkdbb kell tisztelniink egyesekben, meri
itald,nosan koveielni esztelensdg volna, ellenkezvdn az az cinfentartris
jogdval 6s kriteless6g6vel. Ha mindenki a sziikolkotl6knek juttatnd

azt a fokisleget - nem mondorn, a mi magii,nak 6s hozzdtartoz6inak
szellemi 6s testi m6ltdnyos ig6nyei kiel6gft6se ut6n m6g fonn marad,
hanem csak azt,, a mii a testi 6s lelki teljes jdllakottsri,g utd,n, mint
a ftjltislegnek is frilcisleg6t, 6lvezni egy6,tal6ban nem is bfr' a mi
voltakdpen mdr c."ak undoritja: akkor mincljri,rt meg volna oltlva a
socialis k6rd6s. E. *.g is lesz oldva a socialis k6rd6s, mihelyt min-
denki beli,tja, hogy a jdtdkonysdg term6szeti kcitelessdg.

Ma a krizj6t6konysdg terhe mdg nagyon ardnytalanfil oszlik el.
Sokan, akii,r jdsziviikndi fogva, akd,r a gyakorta vak kozvdlem6ny nyo-
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mii,sdnak engedve, nemcsak a frikislegest adjrik oda, mert olyannal
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talri,n nem is rendelke znek, hanem a sziiksdgesb6l is vonnak el lna-

gukt6l. Ha valamely j6t6kony cz|lru A egy forintot ad, az md,r a
jftdkonysdgndl tdbb is lehet, mert a sziiksdgesb6l van elvonYa ; mig

ellenben, ha B szit, forintot adott, esetleg sokkal kevesebbet tett,

rnert folcislegdnek csak kis r6sz6t nyrijtotta. Tudja ezt mindenki, fgy-e

brir ? Es azt is, hri,ny olyan van, a ki folosleg6nek m6g csak ezred-

r'6sz6vel sem segit sziikcilktid6 embertdtsain ! Hri,ny van olyan, a ki.

mint Dickens rnonclja Kard,csonyi 6nek6ben, herny6 mdtlra jdllakvri,n

a gazdag lombri fd,n, porban sfnyl6tl6 tri,rsai 6let6t sokalja ! Lrim, az

oroszl6n, ha elejtette az antil6pot, Iecsillapitja dhs6g6t 6s azutd,n nem

tiltja el lakomdja marad6kaitdl a koldris sahdlokat 6s keselyttket. Ha

igy tenn6nek a gazdagok, bizonydra nem hallan:i,nk annyi pa,naszt a

vagyon ard,nytalan eloszl6sa miatt. A folcislegest a sziikebb id6kre

meggyiijteni csak bizonyos fokig kdsztet a hangyaer6ny, a takardkos-
sdg; azon ifil csak az uralkodni vrigy6s embertdrsaink fdldtt. Melyik

ri,llat teszi fajtdrsai koztil szdzaknak meg6lhet6s6t az 6 kegy6t6l fiig-
g6v6,, melyik gyrijt fajtdrsaibdl szolgahaclat maga ktir6 ?

Alkalmazkodni embertdrsaink sziiks6gleteihez, a mennyire cin-
fentartdsunk kritelessdge engedi: etre tanit benntinket a ldt6rt val6
kiizdelemnek kozelebbi vizsgd,lata, erre int a term6szet. Kajrin irigy-
s6get, kapzsi fcisv6nys6get a termdszetben sehol sem taldlunk : azok
tisztrin emberi biincik. Ha van valami, a mi Wallace-szel arra enged
kovetkeztetni, hogy az embernek csak testi tulajdonshgai kozosek az
dllatokdival, a lelkiek ellenben sajdtsd,gai: rigy inkdbb a bffntik, mint
az er6nyek azok. Az emberi er6nyek mjnd az dllatokban is mcgl6v6
risztcinrik m6closflatai, azokra a term6szeL hlzlartdsa is megtanithat. A
j6szfvris6gre, a kciteless6g- 6s becsillet6rz6sre, a hdlaclatossdgra, rosz
cselekedetek megb6n6s6ta az dllatok kozt is szdmos p6ldri,t lehetne
id,6zni,, mint a socialis dsztrinnek nyilvdnrilatait 6s kovetkezm6nyeit.
Amcle a biinrik legnagyobbr6szt emberi sajri,tsdgok 6s nem egyebek,
mint a szabadakaratnak term6szetellenes drv6nyesftdse, a mi azlnl'i,,n
szokdssii,, emberi osztrinn6 r0gz6cltitt.

Epen a leggyringddebb 6rzelmek, mint a krinyrirfiletess6g, a
szd,nalom, &z6k a term6szet sz6ps6gei irri,nt stb. 6llit6lag csak igen
k6s6 ttirt6neti id6szakban fejl6dtek ki. Az 6sn6pekben ezek 6s egyl,t,a-
Li,ban mai legftibb erkcilcsi 6rzelmeink hirinyoztak. Ndzctent szerint csak
nem. mutatkoatak; nem mintha term6szetadta. dsztcinbeli csirriik nem
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Ieitek volna rneg mdr akkor, rnert rneg voltak rn6g az d,llatliorban
6s akkor tin inkri,bb is nyilvdnriltak; hanem az6rt, rnivel az em-
bet az d magasabb fejletts6gre jutott szellemi k6pess6geit m6r akkor
term6szetellenesen hasznd.lta frjl ; nem mutatkoztak, mert nem voltak
clivatban. Hdt nem kitjuk-e azL ma is, hogy bizonyos sz6p er6nyek
mdr-m6r kivesznek, mert liimentek a divatb6l? Az ember szabadaka-
rata 6pen abban nyilatliozik, hogy bizonyos fokig term6szete ellen
cselekedhetik, hogy legy6zheti, eititkolhatja term6szetes hajlanddsrigait.

S6t az ember biiszkes6gdt is helyezi abba, hogy specialis ern-
beri tcirvdnyeket szabogat magdnali, nrelyeh, mic16n, a term6szet su-
gallatri,ra nem hallgatva, til akerrnak rajta ernelherlni, csak term6-
szetellenesekk6 vdlnak, clisharrnoniilt hoznak l6tre az ernber term6-
szetszeri k6pess6gei 6s hajlamai, azaz a term6szeti torv6nyek klzt
egyr'6szr6l 6s az enrber tdrekr'6sei, n6zetei, vrigyai kiizt misr6szr6l.
Ezhltal vdlih azt6',n az etnber legfdk6pen bolclogtalannri, Ez a szabad-
akarata csak annyit 6r nelii, mint madri,rnizli lialitban a szdrnya: mi-
n6l jobban csapkod vele, ann6l inkdbb osszezrt.zza magat. Olyan az
ember, mint a csiga, mely le akarnri clobni a hiz6,"L,, hogy majd fgy
f'rilugorhatik a fa teiej6be. Iliri,ba vonaglik, nem tud megszabadrilni
t6le. S a mig mi vonaglunl.-, hosv levetliiizzi.ili term6szettinket, bol-
dogtalanokkri vdlnah hosszfi solaia nernzeririliekneli. .imcle v6giil majd
be fogjri,k l6tni, hogy, ha b6li6n czipeljiik magunkliarl term6szetaclta ter-
heinket, a term6szetes tulajdonsdgaink dsszeg6t, ezt a v6d6 csigahri-
zat, egyeditli meneddkiinket: ttirelemmel 6s liitartdssal foljuthatunk
a fatet6re. Nem, hogy tal6n majd onnrit a 169 lakdivri legyiink, hanem
hogy ott frissebb zolclet tald,ljunk 6s mindnydjan eleget a - Iegel6sre.

Nem akalnd,m, hogy f6lre6rtsenek. Nem siil'getem 6n az 6s6,lla-
pothoz valtl visszat6r:6st, mert nem tartom Rousseau-val azt, hogy
az ember: term6szettdl fogva j6. De L,,e Play-vel 6s a munkir iskolzi-
j6,val azl sem monclom, hogy az embet termlszettll fogva rosz? 6s
j6vri, csak a civilisatio" csak az ontuclatos ruunka teheti. Az ember
ter r6szeti 6saillapotd,batr, mint d,llat, se nern j6, se nem rosz ; ha va-
lami, frgy rn6gis inkdbb j6, mert a terrn6szet tdrvtinye, a harmonia,
kdnyszerfti r'6. imcle mdr trirt6neti korszakaink r6gi etnbere, valamint
a jelenleg 616 vaclember hatdrozottan roszabb, mint a civilisri,lt. Csak-
hogy nem az6rt roszabb, mert m6g kcizelebb van az hllathoz. hanem
azdrL, mert m6r ember', cle olyan etnber, a kin 6vezredek el6it6letei,
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term6szetellenes tor:eliv6sei uralkodnak. Az dsember 6s a mai vacl-
ernber nem isrneri a tei'm6szetet sem rinnrin magdban, sem cinmagdn
kivril ; az$t 6rv6nyesiti term6szete ellendben szabadakaratri,t. Merem
illftani, hogy rajtunk nem uralkodik annyi el6it6let, mi eurdpaiak
termtiszetesebben 6liink, mint a clahomeyi n6gerek. De m6g korfnt-
sem eldg telm6szrtesen; mert a nagy tribbs6g 6pen abban a legtu-
clatlanabb, a mi a helyes 6letre k6pesiten6: nem ismeri az 615 em-
bernek sem bels6 alkotris6t, sern - a rni m6g fontosabb a nagy kd-
zcinsdgre a vakidi miivelts6g 6rdek6ben - a term6szetadta helyzetlt;
nem lsmen viszonydt sem rinmag6hoz, sem a kiilvildghoz. Erre pedig
se mathematika, se physiha, se philosophia nem tanitja rneg, sem
pedig az emberi 6let jelen alakirlatrinak. a td,r'sadalomnak ismerete:
jog ds politika. Arra csupdn egy tanithatja meg az embert: az 6,ta-
ld,nos biologia, a legtrigabb dr:telemben vett 6lettudomri,ny: ismerete
a szerves dletnek dnmagunkban 6s tinmagunkon kiviil. ismerete z, szet-
ves 6let ldtrejdtte ds frinrilldsa tdrvdnyeinek. Elsd sorban ezeknek
kellene a moilern ember dtalri,nos miivelt,s6ge t6ryez6inek lenni.

Szakemberek hiri,ba igyekeznek ma m6g a biologiri,t n6pszerii-
sfteni a feln6ttelr krizcitt. Azok soha sem fogjrik jdl meg6rthetni 6ket,
:r mig hidnyzik i,skolai neueldsiikhdl a telm6s zehnek alapos ismerete.
A modern biologia legf6bb t6telei c\supa meg nem 6rtett, vagy f6lre
6rtett phrasissii, satnyrilnak a koz6let mai vezet6inek, krilt6knek, iu-
cl6sohnak 6s fllamf6rfiaknah az ajkdn. Azoknak sincs meg hozz6,jak
a kell6 ismeretiik, mert nem kaptrik alapjdt,6l kezclve, hozz6"&16 ve-
zet6kt6l az isholdban. Ha az iskola positiv tananyagri,ban a biologia
fogJalnri, el az 6t r6gen megilletd fdhelyet, ha a mrivelt emberek nagy
tcibbs6ge, a td.rsadalom vezet6t, rndr gyer.mekkorukt6l kezdve, jobban
tanrilnrik ismerni a term6szetet s az embernek term6szeti helyzetlt:
Iassankint helyesebb(r, rrrert termdszetesebb6 vrilndk a tdrsadalom 6lete,
termdszetszertibbekk6 a tdrekv6sei, 6s boldogabbd lenne az emberis6g.

De nem folytatom. Nagyon is messzire vezetne 6s m6g tovri,bb
nyrijtand talf,n rndr rigyis hosszf fcilolvasrisomat. Inkribh rcividen rjsz-
szefoglalom vlgezettil az el6adottak l6nyeg6t.

A ktiztlelem a l6t6Lt kett6s: az indivicluum kiizclelme a kiilvi-
Idggal 6s ktizdelme dnrnagd,val. Az el6bbi a szd szorosahb 6rtelm6-
ben vett harcz a ldt6r't, Lrz ut6bbi az alkalmazkodd,s. A har :z al6t&t.
csak rinv6delem; de az alkalmazkodris t6gabb drtelemben ve tt jdt6-
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konysri,g. A harcz az rinv6delem jogd,b6l, a j6t6konys6g az alkal maz-

koclds koteless6g6b6l folYik.

Lz 6let nem szakatlatlan ortimmd,mor a term6szetben sem, j6l-

lehet ott tobb benne az drtim, mint az ember6ben, a ki-tutl5sa 6s

bel6trisa nem ri,llvrin egyenr6 fokon szabadakaratd,nak hatalmd,val, 6s

m6sr6szr6l osztondt, mely a helyes riton megtarth atn6", rdgesr6g el-

tnmpitvd n az 6rtelem, - legnagyobbr6szt tinmaga keseriti el az 6let6t'

.F,z 6let gyakorta neh6z munka, er6s kiizdelem, de a term6szetben

nem keserii gytitr6il6s m6g sem. A kiizdelem a l6t6rt, a rneg6lhet6s6rt'

magSban foglalhatja ugyan a harczot is; de a harcz, ktiznapi, ktiz-

keletit 6delm6ben, csak igen all,rentlelt m6dja a sokalakri kiiztle-

Iemnek.
Logikai hiba teh6t igazsdgokat 6s 6letszabrilyokat akarni leve-

zelni abbdl a t6telb6l, hogy az dlet har,:2. Mert a ki annak nevezi,

tuclnia kell, hogy a r6szl teszi az eg6sz hely6be 6s csak ttopust hasz-

nd,l, melyet nem szabad, sz6 szerint venni. a'z 6letet lehet mondani

tirtim- vagy rircimpohii,rnak is, a mint kinek-kinek kedve tartja ; az

6letet ellens6geskeddsnek 6p rigy lehet mondani, mint bar6'tkozd'snak,

gytiloletnek 6p rigy, mint szeretetnek. Minclenik igaz, 6s egyik sern

az. De az alkalmazkodas Ltz dlettelen 6s az 616 ktitnyezethez nem

tr:opus, hanern megclonthetetlen,t6ny, az 6letnek legfdbb torvr5nye, a

*.getnrt6snek legf6bb z'a,loga. Es mivel a j6t6konysd'g csak az alkal'

mazkoddsnak ,gy- n.rnr, a j6t6konys6g egyszetsmind az 6let legfon-

tosabb t.*rnorr.ti torv6ny6nek egyik kifejez6se. Roviclen : a idtdkony'

sdg termdszeti tdrudny
sokat megtanul a term6sze Lt6! az, a ki ismeri 6s 6rti' Az utol-

j,fua megtanril -.gnyogodni, tal6n boldognak lenni is. Ime, megta-

nriltuk mi is t6le, hogy az a magasztos cz6!rt, egyesiilet, melynek javara

itt megjelentiink, az-"ember:nek term6sze Le kittizle egyik legf6bb fel-

ada,t6t segit megvaldsitani. Ilrjen el min6l nagyobb sikert: szivemh6l

kivrinom !
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