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A politikai történelem főbb eseményeinek 

áttekintése 1850—1880. 

Az emberiség történelme részint a szabad-
akaratból folyó, részint a szükségszerű tények lán-
colata. Amint az egyes ember életében vannak az 
akarattól függetlenül végbemenő, gépies, szükség-
szerű életműködések, úgy a történelmi fejlődésben 
is. Mindazáltal a vezérszerep nem az öntudatlané, 
hanem a vezető szellemé, amelynek nyilvánulása 
hol szembetűnő, hol burkolt. Az eszme, a gondo-
lat az egyesek és tömegek lelkében eleinte csak 
sejtés, a mely lassankint testet ölt a reális világ 
számára; testet ölt, akár nemes, akár nemtelen 
legyen, a népek tudományos irodalmában, művé-
szetében, világnézetében és jó vagy rossz hatását 
szükségképen érezteti a kortársakkal. 

Azonban a főszerep mégis az öntudaté. Ez 
az öntudat nem a tömegben keresendő, a mely 
önző célok után törekedve, ritkán emelkedik ma-
gasztos gondolatra, hanem az erős akaratú, szilárd 
jellemű nagy férfiakban, akik szellemi erejök által 
kortársaik művelődésének és haladásának vezérei. 
Sajnos, e nagy férfiak ugyanoly lelkierővel képe-
sek az emberi természet ösztöneit önző céljaikra 
is fölhasználni és ez által egész korszakok gondolat-
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világát és a vele szorosan összefüggő gyakorlati 
életet is megmételyezni. 

Az 1850—1880-ig terjedő korszak egyike a 
század legmozgalmasabbjainak. A társadalom kép-
viseli azt a hatalmat, amely az emberiség haladá-
sának érdekében nem kímélte a századok által 
szentnek és sérthetetlennek nyilvánított trónokat, 
amelyeknek koronás képviselői a haladással szem-
ben a konzervativismusban véltek oltalmat talál-
hatni. A haladás érdekében buktatta meg a francia 
társadalom Lajos Fülöp királyságát és kiáltotta 
ki a második köztársaságot, a melynek legfőbb 
tényezője a szabad választások ütján megalakult 
nemzetgyűlés volt. Az 1848. február 24-én Páris-
ban kitört eme forradalom hatása alatt Európa-
szerte megindultak az alkotmányos küzdelmek, a 
melyek oly szép reményekkel töltötték el az 
emberek keblét. Poroszországban utcai forradalom 
dúlta Berlint és a nép arra kényszerítette királyát, 
IV. Frigyes Vilmost, hogy az elesettek tetemeinek 
jelenlétében palotájának erkélyéről kérjen bocsá-
natot a kiontott vérért és felelős, alkotmányos 
minisztériumot nevezzen ki. Bécsben március 13-án 
tört ki a forradalom, mely elöl a hatalmas Metter-
nich Angliába menekült. V. Ferdinánd összehívta 
a birodalmi gyűlést és alkotmányos minisztériumot 
nevezett ki. Münchenben I. Lajos kénytelen volt 
lemondani fia, Miksa javára; Badenben pedig ki-
kiáltották a köztársaságot. Magyarország már 
évekkel előbb lépett a nagy átalakulás útjára. A 
rég táplált óhaj megvalósítását nagyban elősegítette 
a bécsi mozgalom, amely elűzte Metternichet és 
arra kényszerítette a bécsi kormányt, hogy Irinyi 



vlózsefnek az „Ellenzéki Kör" termeiben szerkesz-
tett 12 pontját szentesítse. Az olaszok is fegyvert 
ragadtak, hogy idegen zsarnokaiktól szabaduljanak 
és a költőik (Leopardi, Manzoni, Carducci) által 
hirdetett egységet megalkossák. A mozgalom élére 
maga az új pápa, IX. Pius állott, a ki alkotmányt 
adott népének. A hadi szerencse eleinte kedvezett 
nekik, de Radetzki tábornok rendbe szedett hadá-
val Piemont fejedelmét, Károly Albertet Santa 
Lucia, Goito és végre Custozza mellett döntően 
legyőzte. 

A szabadelvű eszmék diadala nem volt tartós. 
A kormányok a reakció terére léptek és szurony-
nyal verték le a mozgalmat. Itáliában IX. Piust 
megrémítette az osztrákok diadala és Rossi minisz-
terének megöletése óta Rómában nem érezvén 
magát biztonságban, Gaetába menekült. A gazdát-
lan városban Mazzini és Garibaldi szélső vezérek 
parancsoltak, de a Napoleon elnöktől küldött föl-
szabadító csapatok oltalma alatt IX. Pius 1850-ben 
visszatérhetett Rómába, ahol ezután konzervatív 
szellemben uraikodott. Károly Albert fiának, Viktor 
Emánuelnek adta át Piemont uralmát, aki Ausztriá-
val békét kötött. Egyes városok folytatták a küz-
delmet, de legyőzve keservesen bűnhődtek, külö-
nösen Brescia, mely Haynau (bresciai hiéna) dühé-
nek esett áldozatul. Sardinia (Piemont) kivételével 
Olaszországban az alkotmányt mindenütt felfüg-
gesztették. Berlinben a dolgok hasonlóan alakultak. 
Miután Wrangel tábornok Berlint megszállotta, a 
király visszavonta engedményeit és a Manteuffel-
miniszteriumot nevezte ki, a mely a porosz ország-
gyűlést föloszlatta és kétkamrás, csekély jogkörrel 



biró alkotmányt erőszakolt Poroszországra. Meg-
ható alakot öltött a magyar szabadságharc. Mikor 
a magyar kormány működését megkezdte, Bécsben 
ismét a reakció pártja jutott uralomra, a mely 
Magyarországnak csak az imént adott alkotmányát 
elkobozta. E párt szövetségesei a horvátok, szia-
vonok és a határőrvidékiek, pánszláv izgatóktól 
vezetve, Magyarországtól elkszakadni akartak. 
Ugyanígy jártak el a szerbek Rajasich János 
patriarka, az erdélyi oláhok pedig Saguna püspök 
beleegyezésével. Kossuth Lajos indítványára a 
Pozsonyból Pestre áthelyezett országgyűlés e ve-
szélylyel szemben tíz honvédzászlóaljat állított föl. 
A magyar vezérek: Kossuth, Görgey meg Klapka, 
két ízben verték ki az osztrákokat, míg Bem Erdély-
ből szorította ki a császáriakat. Azonban az osztrák 
császár az orosz cárral szövetségre lépve, ez utób-
binak túlnyomó serege előtt Világos mezején 
letette Görgey a fegyvert 1849. augusztus 13-án. 
A harcot a boszú követte nyomon: Aradon Haynau 
tizenhárom hőst a vesztőhelyre hurcoltatott, 1861-ig 
szünetelt az alkotmány. 

Oroszország ment volt a forradalomtól, jól-
lehet titokban oly eszmék burjánzottak föl, amelyek-
nek hordereje csak később tűnt ki. Miklós cár 
szívesen nyomta volna el az abszolutismust fenye-
gető mozgalmakat, ha a körülmények a nyugoton 
végbemenő eseményekkel szemben tétlenségre nem 
kárhoztatták volna. Kárpótlást azonban Török-
országban keresett. A krimi háborúból (1854—56) 
azonban csak III. Napoleonnak, 1851. december 2. 
óta császár, volt haszna. A cárnak nem sike-
rült Anglia szövetségét megnyernie, mert Russel 



kereken megtagadta a politikai megbeszélésre való 
találkozást. A porta engedékenységétől azonban 
vérszemet kaptak az aldunai tartományok, a 
melyeknek érdekében Mencsikov orosz követ köve-
telésekkel lépett föl. Szerbia, Bulgária, Bosznia 
számára autonómiát követelt, a Balkán félszigeten 
lakó keresztények fölött Oroszország számára 
•óhajtotta a védnökséget. A porta a követelésekkel 
szemben a francia és angol követekhez fordult 
segítségért. Franciaország földközi tengeri hajó-
hadát a görög vizekre parancsolta, Anglia pedig 
eleinte jóakaró tanácsokkal szolgált. Miklós cár 
rövid jegyzékváltás után 1853. junius 26-án hábo-
rút üzent. Hiába igyekezett Franciaország, Anglia, 
Poroszország és Ausztria az u. n. bécsi jegyzék 
által a békét helyreállítani, Törökország már nem 
volt engedményekre hajlandó. Julius 2-án 40 ezer 
orosz lépte át a Pruth folyót és a dunai fejedelem-
ségekben elörenyomúlt. A francia és angol hajó-
had egy része a Bosporuson horgonyt vetett. A 
háború tulajdonképeni fordulópontja Sebastopol 
vár ostromához fűződik. A törökök és szövetsé-
geseik 1854. október 9. körülzárták a várat, kevés 
eredménynyel; oktober 25. Balaclawa-nál és novem-
ber 5. Inkerman-nál véres, de eldöntetlen ütkö-
zetek voltak. A szakadatlan öszi eső a vele járó 
betegségekkel és a rossz élelmezés, a hideg és 
sok munka nagy veszteséget okoztak a szövetsé-
gesednek. A kővetkező évben azonban egyik 
•csapás a másik után érte az oroszokat. Szeptember 8. 
.a franciák bevették a Malakoff-bástyát. Ez a csa-
pás a „vascárt" teljesen megtörte. A tények azt 
mutatták, hogy büszke hadserege nem bír a le-



nézett ellenséggel és fölindulásában váratlanul meg-
halt. Utóda, II. Sándor, kénytelen volt kiüríteni a 
keserű poharat, a melyet atyja a számára meg-
töltött. A rommá lőtt Sebostopol kiürítése után 
békére hajolt, mely 1856. március 30. a harmadik 
párisi béke neve alatt létre is jött. A békepontok 
értelmében Oroszország megígéri, hogy a dunai 
szabad hajózást nem fogja megakadályozni, lemond 
a dunai fejedelemségeknek gör. kel. alattvalóinak 
védnökségéről, a Fekete-tengert elismeri semleges 
tengernek, a melynek partjain fegyvertárakat föl-
állítani tilos, megígéri, hogy a Fekete-tengeren 
nem tart a török flottánál nagyobb hajóhadat,. 
Kars erősségét pedig visszaadja. A szultán viszont 
megigéri, hogy keresztény alattvalóit egyenjogúsítja 
a mohamedánokkal. 

A harmadik párisi béke tönkretette Orosz-
országnak azt a tekintélyét, a mely Nagy Péter és 
Katalin erőfeszítésének volt az eredménye. Napoleon 
császár híre ellenben növekedett s a francia nép 
a dicsőségnek hatása alatt szinte megfeledkezett a 
saját belügyeiről és a császárság bizonyos fokig 
népszerű lett. Az 1857-—60. években Aglia szövet-
ségében megindította China ellen az opium-hábo-
rút, melynek folyamán a győztes Montauban 
(Palikao) tábornok új babérokat font a francia 
zászlók köré. Chinával a francia kereskedésre 
nézve előnyös béke létesült. 

Napoleonnak népszerűsége még inkább növe-
kedett az olasz nemzeti egység támogatása által? 
a melyre még bujdosása korában kötötte le magát. 
Tudta azt, hogy a Radetzki halála után hiányosan 
fölszerelt osztrák katonaság nem lesz képes olasz 
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birtokait : Lombardiát és Velencét megvédelmezni. 
Az a gondolat, hogy egyedül Piémont lehet az új 
Itáliának középpontja, hogy csak komoly munka 
és nem haszontalan fölkelések és köztársasági 
jelszavak vezethetnek célhoz, mindig több köve-
tőre talált és így keletkezett 1857. augusztusában 
az olasz nemzeti szövetség, a melynek működését 
Cavour, Sardiniának lángeszű és szabadelvű mi-
nisztere, támogatta, Viktor Emánuel pedig jóvá-
hagyta. Mindeme nyilt törekvések csakis Ausztria 
ellen irányultak, a melynek eltávolítása volt az 
első lépés az egység felé. Piémont egyedül nem 
vehette föl a harcot, szövetségese Franciaország 
volt. Napoléon 1858. juliusában találkozott Cavour-
ral Plombières fürdőben. A következő év január 
1-én mondta Napoléon azokat a szavakat, br. Hübner 
osztrák követhez intézve, a melyek a jövő politi-
káját jelezték: „Nagyon sajnálom, hogy államaink 
között a régi jó viszony meglazult." Ausztria 
államférfiai azonban, Bach miniszter és társai, akik 
Radetzki győzelmei után Sardiniát gőgösen le-
nézték és a francia hadsereg erejére nem gondol-
tak, Napoléon szavait üres fenyegetésnek vették. 
Napoleon seregei Sardiniába érkeztek, Viktor 
Emánuel piemonti király pedig Lombardiának át-
engedésére szólította föl Ferenc József császárt, 
mit ez megtagadott. Erre a két szövetséges hadat 
üzent Ausztriának. Az osztrák fővezér, Gyulai, el-
késve kezdé meg az előnyomúlást, úgy, hogy a 
francia és a sardiniai seregek kényelmesen egyesül-
hettek egymással és Montebello meg Magen-
tánál érzékeny vereséget mértek Gyulaira. Június 
24-én pedig az 
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lett harmadszor is utolérte a balsors. Csata után 
Napoleon találkozott Ferenc Józseffel, kivel Villa-
francában fegyverszünetet kötött, mely utóbb a 
zürichi békére vezetett. Lombardia Napoleoné lett, 
aki átengedte azt Viktor Emanuelnek. Toskana, 
Parma és Modena fejedelmei országaikba vissza-
térhettek; Velence Ausztriáé marad, de a pápa 
elnöklete alatt álló „olasz szövetségbe" kellett 
lépnie. 

Viktor Emánuel az olasz államokat Sardiniához 
csatolta, de Nizzáról és Savójáról lemondott Napo-
leon javára, a mi az olaszok lelkesedését egy kissé 
lelohasztotta. 

Az olasz egység kérdése a maga útján haladt 
előre, a mihez Viktor Emánuel és Cavour nem 
mertek nyúlni, azt megtette Garibaldi, a ki Sici-
liában Marsala mellett kikötött és megkezdte a 
Bourbonok ellen a szabadságharcot. II. Ferenc 
király Gaétába menekült. Lamoriciére pápai tábor-
nok pedig Castelfidardo mellett vereséget szen-
vedett. E hírre Viktor Emánuel az egyházi államot, 
Róma vidékének kivételével, annektálta. egyúttal 
fölvette az „olasz király" címét és Torinóból Fi-
renzéba tette át királyi székhelyét (1861. febr. 18). 
Gaéta várát Ferenc király hősi védelem után szabad 
elvonulás föltétele alatt adta át és elhagyta a ki-
rályságot. Garibaldi önkéntes csapatokkal Róma 
elfoglalására indult. Ekkor azonban Napoleon csá-
szár nem engedte meg, hogy az olaszok Rómát 
is elvegyék a pápától. A háborúval fenyegetett 
Viktor Emánuel tehát sereget küldött Garibaldi 
föltartóztatására. A megsebesült Garibaldi Caprera 
szigetre vonult vissza, az olasz és francia kormány 
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pedig abban egyezett meg egymással, hogy Rómá-
ban továbbra is francia őrség marad (1864). 

Ausztriára szomorú korszak virradt az olasz 
háborúk után. Úgy látszott, mintha rendszerének 
korhadtsága egyszerre tárul fel. Bachot Schmerling 
követte, a ki Ausztria és Magyarország képviselőit 
egy közös parlamentben, a Bécsbe összehívott 
birodalmi gyűlésben akarta egyesíteni, a mint azt 
a császár által 1860-ban kiadott októberi diploma 
és 1861-ben a februáriusi pátens követelte. A ma-
gyar országgyűlés többsége azonban a haza böl-
csének, Deák Ferencnek szavára hallgatott. Felirati 
beszéde 1861. május 13. egyik leghatalmasabb 
alkotása. Követelte az 1848. évi alkotmány vissza-
állítását. E feliratot Bécsben nem fogadták el. Erre 
augusztus 8-án új felirattal válaszolt Deák, a mely-
ben a hatalmi igény ellen a nemzet jogát védi, és 
elér azon magaslatra, hol a nemzet joga és igaz-
sága egybefolyik az emberiség jogával és az er-
kölcsi igazsággal. Az európai müveit népek rokon-
szenve a magyar nemzet iránt annál nagyobb lett, 
mert a második feliratot nyomban követte az 
országgyűlés feloszlatása, ezt pedig ujabb provi-
zórium és az alkotmányos jogok felfüggesztése. 

Ugyanezen években Poroszország is nagy 
átalakulásokon ment keresztül. IV. Frigyes Vilmos 
utóda I. Vilmos, nem volt nagy barátja a tengődő 
alkotmánynak. Midőn a képviselőház a hadsereg 
újjászervezését célzó javaslatot elvetette, a király 
az ellenzék fékentartására Bismarck Ottót nevezte 
ki miniszterelnöknek és Strachwitz gróf költőnek 
a mondása bevált: „ha kész a gordiumi csomó, 
megszületik hozzá Sándor." Bismarck vasakaratá-
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val és bámulandó lángeszével évszázadokra szóló 
terveket készített, és semmi akadályt nem ismerő-
erélyessége nem igen szerzett neki eleinte nép-
szerűséget. Kereken kijelentette a képviselőházban, 
hogy a tervezett hadi újjászervezést még akkor 
is keresztül viszi, ha az országgyűlés megtagadja 
a költségeket. Előkelő állásában elősegíthette annak 
az eszmének a megvalósítását, amelyre már fiatal 
korában, mint a frankfurti szövetséges tanács tagja, 
határozta el magát. Célja volt a német egység 
létrehozása a porosz király főnöksége alatt. Leg-
első teendője volt az ország anyagi erejét, a katona-
ságot mintaszerűen fölszerelni, és míg ö a parla-
mentben az ellenzéki támadásokat verte vissza, 
addig Roon hadügyminiszter oldotta meg az újjá-
szervezés kérdését. Azután rávette királyát, hogy 
a Ferenc József, mint német császár által össze-
hívott frankfurti tanácskozástól, távolmaradjon. Érve 
az volt, hogy Ausztria Poroszországnak régi ver-
senytársa, célja pedig az osztrák részről kezde-
ményezett reformok lehetetlenné tétele. A két állam 
közt századok óta fennálló féltékenység és ver-
sengés végre is előidézte a válságot. Kezdődött 
1864-ben a holstein—slezvigi háborúval, amelyben 
Bismarck lépre csalta az osztrák rövidlátó politi-
kák A győzelmesen befejezett háború után Bis-
marck szerződést kötött Rechberg osztrák külügy-
miniszterrel Gasteinben, melynek értelmében Ausz-
tria átvette Holsteint, Poroszország pedig Slezvigetr 

Bismarck minduntalan beleavatkozott Holstein 
ügyeibe és a válság kitört. 

Bismarck célja nyilvánvalóvá lett. Ausztria 
sietve kötött szövetséget a német szövetség álla-
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maival, míg Poroszországnak szövetségese titok-
ban Viktor Emánuel volt a kilátásba helyezett 
velencei királyságért. A többi európai állam sem-
leges maradt, még Franciaország is, a melynek 
pedig leginkább érdekében állott volna megaka-
dályozni, nehogy szomszédságában erös, egysé-
ges német állam alakuljon. A szövetségi tanács 
többsége a kitört viszályban Ausztria pártjára ál-
lott, mire Poroszország kilépett a szövetségből. 
Ausztria részén voltak: Szászország, Baden, Wür-
tenberg, Bajorország, Hannovera és a két Hesszen. 

A porosz hadsereg a Moltke porosz tábornok 
által kidolgozott hadi terv értelmében Szászorszá-
gon keresztül Csehországba nyomult. Julius 3-án 
történt a döntő csata Königgrátz és Sadova között, 
a hol az osztrákok hősies küzdelem után meg-
verettek. A harcfelek Nikolsburgban fegyverszü-
netet kötöttek, a mely utóbb a prágai békére 
vezetett. Egyedül Olaszországban kedvezett a sze-
rencse az osztrákoknak. Custozza mellett Albrecht 
főherceg fényesen megverte az olaszokat szárazon, 
tengeren pedig Tegethoff tengernagy aratott Lissa 
vizeiben diadalt az olasz hajóhad fölött. 

A prágai béke értelmében Ausztria kilép a 
német szövetségből, lemond Slezvig-Holsteinról, 
átengedi Velencét Napoleonnak, a ki azt Viktor 
Emanuelnek adományozta és hadi költség fejében 
20 millió tallért fizet. 

Poroszország azután magához csatolta Han-
noverát, Kur-Hesszent, Nassaut és Frankfurt vá-
rosát, Vilmos király pedig 1867. februáriusban 
megnyitotta az északi német szövetség első gyű-
lését, melyben a Majnától északra eső tartomá-
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nyok voltak képviselve porosz főhatóság alatt. A 
Majnától délre fekvő tartományok pedig a poro-
szok szövetségében déli német szövetségre léptek 
egymással. A két német szövetségnek egymással 
való egyesülése most már csak idő kérdése volt. 

Franciaország csak későn vette észre, hogy 
1866-ban hibás politikát követett. Az országban 
folyton növekedő ellenzék elnémítására alkalmas 
eszközül kínálkozott a luxemburgi kérdés, csakhogy 
a hatalmak határozata értelmében a luxemburgi 
vár bástyái leromboltattak és területe semlegesnek 
nyilváníttatott. A francia közvélemény e politikai 
kudarc következtében hangosan követelte a híres 
„vicecsászárnak" Rouhernek és társainak elbocsá-
tását, a mérsékelt szabadelvűek köréből pedig 
Ollivier Emil és Gramont herceg vezérlete alatt üj 
minisztérium alakult. Azonban a köztársaság vezé-
rei, Thiers, Favre és Gambetta, az új alkotmány 
helyeslésére 1870-ben összehívott népgyűlésen a 
kormányt leszavaztatták, mire a császár ingadozó 
trónjának a megerősítését a háborúban nyert győ-
zelem dicsőségétől remélte. Franciaországon végig 
hangzott a jelszó: „Sadováért revanche". 

A régóta fenálló gyűlölet végre lángokban 
tört ki. Alkalmul szolgált egy Hohenzollern herceg-
nek spanyol trónjelöltsége. Bismarck és Moltke 
a kellően felszerelt és kitűnően fegyelmezett had-
seregben bizakodva, nyugodtan néztek a bekövet-
kezendő események elé. Ez a háború volt a német 
egység tüzpróbája. A francia hadsereg reformja 
csak papiroson létezett; a tisztek kiképzése hiányos, 
a katonaság pedig kitartásban sem versenyezhetett 
a némettel. Ehez iárult még a franciák elbizako-
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dottsága, a kik az egész hadjáratot az európai 
hatalmakkal egyetemben egy Berlinbe teendő sétá-
nak tekintették. Azonban a porosz trónörökös 
vezérlete alatt küzdő bajorok Mac Mahon had-
testét a csalousi táborba szorították vissza, majd 
pedig a Bazaine vezérlete alatt álló 200 ezernyi 
hadat Metz falai közé zárták az egyesült német 
hadak. Mac Mahon Bazaine fölszabadítására Metz 
felé nyomult, azonban a németek a belga határ 
közelében utolérték és a Sedan mellett kivívott 
diadal után a Maas-völgyi katlanban annyira körül-
fogták, hogy a 39 tábornokból, 84 ezer katonából 
álló sereg a németek kezébe került 400 ágyúval 
együtt, III. Napoleon is fogságba esett. (1870. 
szeptember 2.) 

A sedani vereség hírére Thiers, Jules Favre, 
Gambetta és Trochu tábornokok kikiáltották a köz-
társaságot és folytatták a küzdelmet addig, a míg 
a németek hat havi ostrom után 1871. január 26. 
a kiéheztetett Párist is megadásra bírták. A frank-
furti béke értelmében, Franciaország fájó szívvel 
lemondott Elszászról és Lotharingia egyrészéről és 
5 milliárd franknyi hadi kárpótlás megfizetésére 
kötelezte magát. A franciák szerencsétlenségét még 
növelte a kommunistáknak szörnyű lázadása Páris-
ban. Mac Mahon Párist ostrommal bevette és vagy 
40 ezer lázadót kivégeztetett, illetőleg fogságra 
itélt. Franciaországból örökké száműzték a trón-
követelőket, a Boneparte-családot, a párisi grófot 
(orleanisták) és Chambord grófot (legitimisták.) E 
csapások után Franciaország a békés haladás útján 
csakhamar kiheverte veszteségeit, de a német-
gyűlölet még máig sem aludt ki a szenvedett meg-
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.aláztatásokért. Ujabban a francia köztársaság Orosz-
országban talált szövetségesre, a mely mintegy 
feleletül szolgál a Németország, Ausztria-Magyar-
ország és Olaszország közt létesült hármas szö-
vetségre. 

A Páris körül összegyűlt német fejedelmek 
1871. január 18. még az ostrom tartama alatt 
Vilmos porosz királyt örökös német császárrá 
kiáltották ki. Nemsokára a frankfurti béke után 
összegyűlt az egész Németországot magában fog-
laló birodalmi gyűlés, amelyen kidolgozták az 
•egyes tartományok alkotmányát, meghatározták 
.azoknak jogi viszonyait egymáshoz és megálla-
podásra jutottak a had- és pénzügyi politikában. 
I. Vilmos császár Bismarckot herceggé tette és 
kinevezte a birodalom kancellárjává. Mint ilyen 
továbbra is szinte korlátlan hatalommal intézkedett 
a kül- és belügyi politikában. A fiatal császárság-
nak Ausztria-Magyarországgal és Olaszországgal 
kötött közös véd- és dacszövetsége az európai bé-
kének leghathatósabb biztosítéka. 

III. Napoleon bukásávál befejezést nyert az 
olasz egység. A kormány 1870-ben, a háború ki-
törése alkalmával, visszahívta a római őrséget, 
mire Viktor Emánuel szeptember 20-án az örök 
várost könnyű szerrel elfoglalta. Azóta a pápa 
világi hatalma a Vatikánra és annak környékére 
szorítkozik. IX. Pius az erőszakosság ellen ismé-
telten tiltakozott és a neki felajánlott évi járadékot 
sem fogadta el. XIII. Leo ugyanígy cselekedett s 
így a pápa és az olasz királyság közt a kibékülés 
még ma is késik. 

Az 1866. szerencsétlen hadjárat után a bécsi 
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kormány a félbeszakadt magyar kiegyezés szálait 
ismét fölvette. Deák, miután Schmerling iskolájá-
nak közjogi tévedéseit egy önálló miiben tudo-
mányosan megcáfolta, 1865-ben híres húsvéti cik-
kével új irányt adott a politikai helyzetnek. Az 
uralkodó elismerte kiinduló pontnak a pragmatika 
sanctiót. Országgyűlési bizottság küldetett ki a 
közös ügyek tárgyalására. Az 1867. évi 12. tör-
vénycikkben van meghatározva Magyarország és 
Ausztria közt a közös ügyek minősége és azok 
elintézésének módja. Közös ügyek a külügyek. 
A külügyek körébe tartozik az idegen udvarokhoz 
követek küldése, külföldön kereskedelmi ügyvivők 
(konzulok) tartása, idegen államokkal kereskedelmi, 
vagy egyéb szerződések kötése. A legfelsőbb ve-
zetéssel meg van bízva a közös külügyminiszter, 
kit a király nevez ki a magyar, vagy osztrák 
polgárok közül. Közös a hadügy, a melynek ve-
zetésével meg van bízva a közös hadügyminiszter. 
A magyar országgyűlés azonban föntartotta ma-
gának azt a jogot, hogy a szükséges újoncokat 
megajánlhassa és a szolgálati időt meghatározza. 
Bármi átalakulás a hadseregben csakis a magyar 
országgyűlés beleegyezésével történhetik. A közös 
kül- és hadügyre fordítandó költség is közös 
(pénzügy), de úgy, hogy a megállapított arány 
szerint a Magyarországra eső pénz kivetése, be-
szedése és a pénzügyminiszterhez juttatása a ma-
gyar országgyűlés és a magyar kormány gondos-
kodásának a tárgya. 

Deák lángbuzgalmú működésének az ered-
ménye volt a Schmerling kormány elbocsátása és 
a magyar koronázó országgyűlés egybehívása, a 
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király pedig a gróf Andrássy Gyula elnöklete alatt 
alakult második magyar felelős minisztériumra 
bízta a kormányt. 1867—1875. között a Deák-
pártból való minisztériumok intézték az ország 
ügyeit, 1875-ben a volt balközép és a vele egye-
sült Deák-párt bizalmából a Tisza-miniszterium, 
1890-ben a Szapáry, 1892-ben pedig a Wekerle-
miniszterium állt a kormány élére. 

Ausztriában 1867. polgári minisztérium állott 
az állam élére Auersperg Carlos herceg elnöklete 
alatt. Ez a kormány dolgozta ki a birodalmi alap-
törvényeket. Az új alkotmány a németségnek biz-
tosította a fölényt, a melyre ez számbeli és mű-
veltségi túlsúlyánál fogva képesült. Ez az intézkedés 
mai napig is tartó elkeseredett nemzetiségi vitá-
kat szült. A nemzetiségi kérdés megoldására ala-
kult 1879—93-ig a Taffe-miniszterium. 

Spanyolországban 1868-ban a katonaság Prim 
és Serrano tábornokok vezetése alatt Izabella 
királynét elűzte és alkotmányos királysággá szer-
vezkedett. Trónját hosszabb átmeneti idő után 
Viktor Emánuel fia, Amadáus herceg foglalta el 
1871-ben, a ki csakhamar megunta a pártoskodá-
sokat, a karlisták és a köztársaságiak fölkeléseit, 
és trónjáról lemondva, visszatért hazájába. Spanyol-
ország ekkor köztársasággá alakult Castelar elnök-
lete alatt. A monarchisták azonban túlsúlyra jutottak 
1875-ben és a száműzött Bourbonok sarját, Izabella 
fiát, XII. Alfonzot hívták vissza ősei trónjára. A 
király korai halála után kiskorú fia, XIII. Alfonz 
következett, a ki helyett anyja Krisztina özvegy 
királyné uralkodott fiának nagykorúságáig. 

Angliában az ir kérdés vetett mélyebb hulla-
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mokat. Az a nézet, hogy az országnak szüksége 
van erős belföldi kormányra (Home-mle), mind-
inkább hódított. Az önálló ir parlament javaslata 
1874-ben magbukott és a nép passiv ellenállása 
alatt különben csönd volt az országban. A kül-
politika terén Beaconsfield miniszter minden törek-
vése odairányult, hogy megakadályozza Orosz-
ország terjeszkedését a Bosporus és Kelet-India 
felé. A hadsereget kissé jobban szervezte és a 
török birodalmat védelembe fogadta az oroszok 
ellen. Az „Alabama" kérdés meg volt oldva, össze-
ütközését az Unióval Vilmos császár mint béke-
bíró hárította el. Beaconsfield indítványára adta a 
parlament a királynőnek „India császárja" címét. 
Dacára nagy érdemeinek, Beaconsfield 1880. meg-
bukott és helyét átengedte a whig párt ősz vezé-
rének, Gladstone-nak, a ki a békés politikának 
volt a híve. 

Oroszország a krimi vereség után csöndben 
szervezkedett és úgy látszott, hogy II. Sándor 
szakit a cárok korlátlan hatalmával és a szabadelvű 
eszmék hódítanak. Erre vallott az a körülmény, 
hogy a cár vagy 47 milliónyi pórt fölszabadított. 
Azonban az 1863-ban kitört lengyel fölkelést ke-
gyetlenül elnyomta. Ekkor semmisült meg teljesen 
a lengyel alkotmánynak eddig létező maradványa. 
Békét azonban ezután sem élvezhetett Oroszország, 
a melynek kebelében titkos társulatok alakultak az 
alkotmányos reformok kierőszakolására. E társu-
latok merényletekkel rémítették a hatalmon levőket 
és a rombolást, pusztítást írták zászlóikra (nihilismus). 

II. Sándor cár folyton avatkozott a szultánnak 
alárendelt keresztények sorsába, jóllehet, ezt a jogát 
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az 1856. évi szerződés megszüntette. A belső for-
radalom rneggátlására a cár szlávbarát hadjáratra 
szánta el magát, de minthogy a háborúra nem 
készült még el, a szerbeket, a bolgárokat és egyéb 
szláv törzseket izgatottá fölkelésre. Bosznia és Herce-
govina fegyvert ragadott 1874-ben és a párisi szer-
ződésben foglalt reformokat követelte. A keresz-
tények tömeges mészárlásának a hírére megmozdul 
Európa. Törökországban e közben palota-forrada-
lomban megölték Abdul Azisz szultánt, eszelős 
utódát, Muradot pedig három hó múlva letették 
és II. Abdul Hamidot ültették a trónra. A szerbek 
tulajdonképeni vezére Tschernajew orosz tábornok 
volt. Montenegro szerencsésen harcolt, Szerbia 
azonban, dacára a segítségnek, többszörös vereséget 
szenvedett. A mint Oroszország látta védencének 
a leveretését, hat heti fegyverczünetet követelt, 
ellenesetben háborút üzen. De Oroszországban az 
intéző körök hangulata már a háborút határozta 
el a törökök ellen. A déli hadtesteket mozgósították, 
mialatt a hatalmak a békés kiegyenlítésen dolgoztak, 
Midhat nagyvezér azonban egy már kész alkot-
mánynak a kihirdetésével megelőzte Európát. 
1877. március 19. egybehívta az első ottoinán par-
lamentet, a mely az európai hatalmak követeléseit 
kereken megtagadta és Ignatiev fenyegetései dacára 
hadat ízent az elbizakodott Montenegrónak. E hír 
hallatára Sándor cár hadat üzent Törökországnak. 

A véres háború első része Ázsiában folyt le 
nem minden szerencse nélkül a törökökre nézve. 
Európában azonban kemény vereséget szenvedtek. 
Oroszország már a győzelem reményében ringatta 
magát, a mikor a kétségbeejtő helyzet új tetterőt 
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-öntött a törökökbe. Abdul-Kerim fővezért az oroszok 
visszaszorították a Balkán felé. Ekkor a szultán 
Szulejmán pasát nevezte ki fővezérré, ki Ozmán 
pasa segítségével az előnyomuló oroszokat meg-
állította. Ozmán pasa Plewnánál körülsáncolta 
magát. Az ellenség kettős támadása sikertelen 
maradt, ugyanakkor Szulejmán a Balkánon (Gur-
kónál) oly súlyos csapást mért az oroszokra, hogy 
csak a Sipka szorosban tarthatták magukat. De a 
törökök nem tudták kihasználni a háború előnyeit. 
1877. december 10. végre Plewna is elesett; a szul-
tánnak egyéb hada nem volt és az oroszok már 
Konstantinápoly felé tartottak. Szerbia most üzent 
háborút a félhalott Törökországnak, a mely Angliát 
hívta segítségül. (1877. december 28.) 

1878. márciusában jött létre San Stefanóban 
a béke. Törökország, Szerbiának, Romániának és 
Montenegrónak teljes függetlenséget biztosított; 
Oroszországé lesz Dobrudsa és Ázsiában Ardahan, 
Kars, Batum, Bajazid és 300 millió rubel hadi kár-
pótlás; az európai Törökország birtokába pedig 
Bulgária ment át. mely azelőtt Oroszország fő-
hatósága alá tartozott. Az oroszok azonban tud-
ták, hogy Európa a Balkán félszigetnek e gyöke-
res megváltoztatásába nem egyezik bele. Különö-
sen Ausztria-Magyarország és Anglia nem néz-
hetik közönyösen a szláv terjeszkedést. Mindkét 
állam hadi készületeket tett; Beaconsfield a portá-
val titokban véd- és dacszövetséget kötött a 
statuszquo föntartására és Európa világháború kü-
szöbén állott. Bismarcké az érdem, hogy e súlyos 
-csapást elhárította Európáról a berlini kongresszus 
összehívása által. 



1878. junius 13—15 tartott a berlini kon-
gresszus, a mely megváltoztatta a san-stefanói 
békében kikötött pontokat. Oroszországnak Ausz-
tria-Magyarországra, Angliára és különösen kiürült 
kincstárára való tekintettel, kevesebbel is kellett 
megelégednie. Bajazidról lemondott; Bulgária feje-
delmet válasz\ a kit a szultán erősít meg, déli 
része pedig Kelet-Rumelia néven török tartomány-
nyá lett, a melynek keresztény kormányzóját a 
porta nevezi ki. Bosznia és Hercegovina megszál-
lására Ausztria-Magyarország kapott megbízást. 
Angliáról nem volt szó a szerződésben, minthogy 
a portától már előbb Cyprust kapta, amelyért 
fegyveres szövetségre kötelezte magát ázsiai Török-
ország épségben tartására. A végleges béke Kon-
stantinápolyban jött létre 1879. február 8. 

Ujabb időben a keleti kérdés az oroszok és 
angolok versengésében mindinkább elmérgesedik. 
Az oroszok két oldalról nyomulnak az angolok 
féltett kincse, Kelet-India felé; nyugaton Perzora és 
Afganisztán, keleten pedig az Amur vidéke felöl. 
Nyugoton leverték a Kaukázus népeit, elfoglalták 
Chinát és Bocharát és rohamosan közelednek az 
afghán szorosokhoz A perzsa sah és az afghán 
emir a két nagyhatalom közt lebeg és hol Angliá-
hoz, hol Oroszországhoz szít. A keleti kérdés meg-
oldása előreláthatólag általános európai és ázsiai 
háborúra vezet, a mely sötét árnyait máris előreveti. 



A bölcselet és vallás; belső forrongás 

az egyházak kebelében. 

A korszak anyagelvűsége. 

Az emberi észt a XIX. század folyamán két 
tárgy foglalkoztatja leginkább. A kutató szellemet 
leginkább érdekelte a kicsiny és a nagy. Az előbbi 
elemez, alkatrészekre bont, keresi ezeknek össze-
függését, kutatja a világon létező dolgok belső 
lényegét és a tapasztalati haladás minden lépése 
gyönyörrel tölti el az emberi észt, a mely büszke 
a saját fáradságának, illetve fáradhatatlanságának 
eredményére. Ez a természettudomány. A nagyra 
irányuló vágynak csak egy tárgya van: eredetünk és 
rendeltetésünk problémája. Ez a hit. Mindakettő 
a célnak megfelelő eszközökkel dolgozik. A ter-
mészettudomány a tapasztalat tényein alapul, a 
hitnek elve a tekintély. Egyik sem lépheti át a 
saját határait a nélkül, hogy az eszmék birodal-
mában be ne álljon a bomlás, és a szellemi bar-
bárok mindakettőnek területét föl ne dúlják, a mint 
e korszak példája mutatja is ádáz küzdelmében. 
A positivismus és a vallás harcra készen áll egy-
mással szemben. Döntő ütközésre ugyan soha 
sem kerülhet a sor, de a guerilla-támadások mély 
sebeket ejtenek rajtok oly küzdelemben, a mely 
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sem az egyik, sem a másik részt diadalra nem 
juttatja. Hasonlít e szellemi harc a politikai és 
társadalmi forrongáshoz, a mely e korszakot kü-
lönösen jellemzi. 

Századunk folyamán a tudósok gyáraiban 
különféle bölcseleti rendszerek keletkeztek, a me-
lyeknek egyes morzsái a tudósok asztalairól és 
az egyetemek tanszékeiről lehullva a tömeg közé 
kerültek. Itt a rendszernek csak oly részei találtak 
alkalmas talajra, a melyek némiképen összefüggtek 
a politikai, társadalmi és a vallási élettel, valamint 
az uralkodó világnézettel. Maga a rendszer, egé-
szében véve, ezentúl is ismeretlen maradt, mert 
a félműveltek akkor épen oly kevéssé foglalkoztak 
komoly bölcseleti tanulmányokkal, mint manapság. 
Hozzájárult még az elferdítéshez a sajtó, a mely 
minden áron népszerűsíteni akarta a tudósok 
mélyreható eszméit. Leginkább oly gondolatok 
iránt volt érzéke e tömegnek, a melyek a fenn-
álló renddel szemben egészben vagy részben tagadó 
álláspontra helyezkedtek. A XIX. század második 
felének vezérelve volt tagadni mindazt, a mi a 
tekintélyi elvvel csak némileg is összefüggött. 

A bölcselet és az exakt természettudományok 
útja kettévált. A hegeliánusok nagy része, elká-
bulva a kísérleti és tapasztalati természettudomá-
nyok szédítő eredményeitől, elfordult Hegelnek 
természetbölcseletétől, jólehet, a fiatalabbak soha 
sem foglalkoztak komolyan a bölcselettel. A mi 
érzékkel nem volt fölfogható, azt a képzelet (fan-
tázia) játékának tartották. A szellemi élet tagadása, 
a melynek kezdeményezői Feuerbach és a hegeli-
ánusok egy része, határozottabb alakot kezdett 
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ölteni. Épen a természettudományok iíjabb kép-
viselői között kapott lábra a materialismus, a 
melynek az ötvenes években bőséges aratása volt. 

A képzett középosztály köreiben a valláson 
kivül a bölcseletre nézve is terjedt a tagadó állás-
pont. Szigorúan tudományos alapon álló bölcseleti 
műveknek nem igen akadtak olvasóik, de nem is 
igen lehetett megkövetelni, hogy azokat megértsék, 
Az ifjabb hegelianusok és Feuerbach müvei nép-
szerű voltuk miatt, a legtöbb olvasóra találtak. A 
bölcselet hivatott művei és az egyetemi tanárok 
iratai nem lépték át a tantermek küszöbét és 
mintha egyideig megszakadt volna köztük és a 
nagy tömeg között a tudományos érintkezés. Ellen-
ben mindenki a természettudományok felé fordult, 
jeléül, mennyire élte virágkorát a realisztikus szel-
lem, a melynek bámulatos haladása elkápráztatta 
a szemet. A természettudományok tömeges nép-
szerűsítése maga után vonta a fölvilágosodás után 
való törekvést. E téren is életbe lépett a tagadó 
álláspont a bölcselettel szemben, mint a mely a 
tapasztalat körén kivül eső dolgoknak spekulatív 
szemléletével a tudomány mezején csak kontár. A 
müveitek nagy része, akár csak manapság is, lusta 
volt gondolkozni és azért minden kritikai vizsgá-
lat nélkül elfogadta a tagadó álláspontot és tetszel-
gett magának abban, hogy az ősrégi materialistikus 
bölcselet (Leukippos, Demokritos), a melyet most 
uj bölcseségképen tálaltak föl neki, az egyedüli 
létjogosult. Ez az irány meg is felelt az általános 
hangulatnak, a korszellemnek, mivel általa a szel-
lemi harcban lerázhatták a reájuk nézve kényel-
metlen tekintélyi elvet. A társadalom és vallás e 
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radikális megtámadói bizonyára nem sejtették, hogy 
mily mérges magot vetettek a népek szellemi 
életének termő talajába. 

1848. előtt csak egy népszerű természettudo-
mányi mű jelent meg, a mely anyagelvíi tételeket 
állít föl. Ez a mű Vogt Károlynak (1817—1895.) 
„Physiologiai levelei" (3. rész, Stuttgart 1845—40. 
4. kiadás Giessen 1874.) A lélekre nézve állítása 
a következő: a lélek az agyvelő fejlődésének ered-
ménye, a mint az izomműködés az izomfejlödés 
folyománya. Nem szállja meg úgy a testet, mint 
a gonosz lélek az ördöngöst. Ennek következté-
ben a gondolatok oly viszonyban vannak az agy-
velőhöz, mint a váladék a veséhez. 

1852. óta az anyagelvü iratok szaporodtak. 
Alkalmat szolgáltattak erre Wagner Rezső (1805—-
1864.) physiologiai iratai, a melyek először egy 
augsburgi újság (Alig. Zeitung) mellékleteiben je-
lentek meg nyomtatásban. „Neurologische Unter-
suchungen" (Göttinga 1854.) című müve kiélesítette 
a tollharcot, a melyben Wagner a természetvizsgá-
lásban a spiritualistikus irányt képviselte Vogt 
Károly és Moleschott matarialisztikus irányával 
szemben. Wagner elfogadja a lélek létét, de annak 
állagát összehasonlítja a világító étherrel. A lélek 
az étherrel hasonlóan helyváltoztatási képességgel 
bir és a születő lényekre átvihető. Zavart és ho-
mályos elmélete középútat foglalt el a tiszta szellem 
és a test között. Tollharcot indít Wagner ellen 
Vogt:i: és Moleschott Jakab 1822—1893. „az élet 

Köhlerglaube und Wissenschaft", eine Streitschrift 
gegen Rudolf Wagner (4. kiadás. Giessen 1856), valamint : 

•Bielder aus dem Thierleben. 
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körútja" * című müvében. Moleschott már előbb-
is „Az élelmiszerek iiziologiája" című művében 
(1851. Erlangen) az anyagelvüség követőjének 
mutatta magát. Gondolatait most bőven kifejtette. 
Ö az erő-anyagbölcselet kezdeményezője, a mely-
nem sokára meglehetős öntudattal lépett föl a tu-
dományos életben. Moleschott szintén a szellemi 
résznek teljes függetlenségét hangoztatta az anyagi-
tól. „Levegőből és hamuból van az ember alkotva. 
A növények átformálása keltette őt életre. Az 
ember nem más, mint szüleinek és dajkájának a hely 
és idő, a hang és fény, az élelem és ruházatnak 
summája". Hogy ezek a különböző alkotórészek 
miképen képezhetnek egységes summát, nem ma-
gyarázza meg Moleschott. A természettudósok 
göttingai gyűlésén (1854) az ellentétek erősen egy-
másba ütődtek és nem sok szó kellett hozzá, hogy 
valóságos vallási vitatkozás keletkezzék. A harc 
tovább folyt a folyó- és röpiratokban. Talán el-
csendesült volna a küzdelem, ha 1855-ben meg 
nem jelenik Büchner Lajosnak „Erő és anyag" ** 
című müve, a mely csakhamar a félműveltek szent-
könyve lett. 

Ez a mű bizonyos értelemben a tapasztalati 
bölcseletnek része. Az előszóban a szerző hadat 
üzen a tudományos kifejezéseknek, mert szerinte 
azok a kifejezések, a melyeket nem minden mű-
velt ember ért meg, nem méltók a nyomdafes-
tékre. Ehez hasonló silány módon megtámadta 
mindazt, a mit gondolkodás nélkül nem lehet 

* „Kreislauf des Lebens (1875—1885). 

** „Kraft und Stoff" (Tübinga 1855. Azóta 16 kiadást ért.> 
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megérteni. Vegyük röviden szemügyre ezt az 
anyagelvüséget, a mely oly büszke öntudattal tar-
totta magát igaznak és a mely e kor szellemére 
oly gyászos bélyeget nyomott. 

Alapgondolatai röviden a következők: csak 
az anyag a valóban létező, örök és végtelen. Az 
erő oly benmaradó (immanens) tulajdonsága 
az anyagnak, a mely vele oly szoros kapcsolatban 
van, hogy anyag erő nélkül és erő anyag nélkül 
el nem képzelhető. Az anyag alakulása a benne 
működő erőktől függ. Meghatározott anyag, pl. 
a víz, nem más, mint az ősanyagnak bizonyos 
nyilvánulási módja a működő erőhöz képest. Cél-
ok a természetben nincsen, hanem van szüksé-
gesség; a szerves anyag a szervetlenből, ez pedig 
az ősanyagból keletkezik leszármazás útján. Az 
érzékelhető dolgok minden megjelenési módja az 
erő és anyag különböző vegyülékének szükségszerű 
eredménye. Az anyag tehát mindennek az alapja. 

Minden bölcseleti értekezésnek első föltétele, 
hogy az alapul használt fogalmak sarkigazságok 
legyenek. Maga Büchner ellenmondásba esik leg-
első alapfogalmaiban. Azt mondja: nincs erő anyag 
nélkül — nincs anyag erő nélkül. Egymástól el-
különítve, mindakettö merő abstractió. És mégis 
ez a két merő abstractió képezi az összes létező 
dolgok alapját; két, magában el nem képzelhető 
fogalom alkot egy elképzelhetőt. Az anyag ere-
detére nézve pedig föltevéshez folyamodik, egészen 
jogtalanul, mert „tapasztalati bölcselet", az anyag 
eredete pedig nyilvánvalóan a tapasztalat körén 
kivül esik. Büchner tehát a maga számára köve-
teli azt, a mit másoktól megtagad — a hitet. 
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Ez az ősanyag atomokból áll. Az atomok 
pedig az anyagnak oly legkisebb részecskéi, a 
melyek többé már nem oszthatók. íme egy másik 
föltevése az anyagelvíiségnek. Hogyan képezhetik 
alapját e „tapasztalati" bölcseletnek az érzékek 
alá nem eső atomok, a melyek tulajdonképen 
nem is léteznek? Ha bármely anyagot darabokra 
osztunk, a legkisebb rész is ugyanaz, mint az 
egész, nem pedig az ősanyagnak része és jólehet, 
mechanikai eszközökkel nem osztható a legkisebb 
rész, de gondolatban igenis osztható. Szóval az 
atomok tapasztalati úton nincsenek bebizonyítva, 
sőt még el sem képzelhetők, mert fogalmuk meg-
oldhatatlan ellenmondást foglal magában. Az atom 
oszthatatlan, minden legkisebb valami osztható, a . 
mi nem osztható, az semmi, az atom tehát semmi 
és mégis képez olyas valamit, a mi bizonyos nagy-
ságot képvisel, a lények térben léteznek a mi térben 
létezik, annak oszthatónak kell lennie, az atomok 
oszthatatlanok, tehát nem léteznek térben. Hogyan 
származhatik belőlök térben létező anyag? Az 
anyag osztható, az atomok nem, tehát azok nem 
anyagok. Hogyan lehetnek tehát az anyag alkat-
részei? 

Tehát az anyag és az atom csak föltéter 
hypothesis. A hypothesis tudományos értékét nem 
lehet ugyan eléggé nagyrabecsülni, mert a hypo-
thesisek szolgáltattak mathematikai alapot a ter-
mészettan és vegytan számára. De a „tapasztalati" 
bölcselet nem jogosult azoknak használatára, mint 
a melyeknek tudományos értékét elvetette. 

Az anyagelvüség az anyag örökkévalóságát 
hirdeti. Örökkévaló az, a mi változásnak nincs 
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alávetve. Azonban minden érzékileg fölfogható 
anyag változásnak van alávetve, tehát időben létezik, 
így nem lehet az anyag örökkévalóságára követ-
keztetni, és az anyagelvüségnek elvhü következe-
tesség mellett el kell vetnie az örökkévalóságnak 
még a fogalmát is, mert nem érzékelhető. 

így már az anyagelvüségnek alapfogalmai a 
szigorú logika hiányát mutatják, másrészt azt 
bizonyítják, hogy a „tapasztalati bölcselet, jóllehet 
a tapasztalat körén kivül eső minden fogalmat, 
a mely reá nézve kényelmetlen volna, elvet, maga 
oly föltételekkel és állításokkal dolgozik, a melyek 
-érzékileg épen nem tapasztalhatók. Szigorúan véve 
a dolgot, további érvre nem volna szükségünk 
mert ha homokon alapul valamely épület, úgy 
annak nem lehetnek szilárd alkatrészei. Szükséges 
azonban a további cáfolat, minthogy Büchner és 
társai hihetetlen hatalmat gyakoroltak ama kor-
szellem kialakulására, a melynek nyomai még most 
is megvannak. 

Azt mondja Büchner :* „Szellem test nélkül 
péoly kevéssé gondolható, mint villamosság vezető 
nélkül: a természetbúvárnak tehát tiltakoznia kell 
az egyedi halhatatlanság eszméje ellen; mi nem 
fogadhatjuk el, hogy valamely meghalt egyednek 
lelke tovább él; . . . meghalt visszajöhetlenül." 
Ebből kifolyólag kegyeletünk tárgyában, a sírok 
tiszteletében csak a közjó, a mezőgazdaságnak, a 

Az „Erő és anyag" hatodik francia kiadásáról mondja 
íi Revue scientifique (1884. nov. 8) : Büchner tolla alatt a 
természettudomány törvényei és elvei az anyagelvűség mellett 
szóló megkapó és megcáfolhatatlan bizonyítékokká lesznek. 
Az Erő és anyag a jelen század bölcseletének egyik leg-
nevezetesebb könyve. 
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termékenyítő anyag szabad circulatiójának hátrányát 
látja." A legjobb, leghasznosabb, a mit az ember 
halála után hátrahagy, a ritka termékeny foszfor-
savas mészsó nagyobb mennyisége, melynek ren-
deltetése a tömecs csoportosulását és az által az 
emberi nem jólétének gyarapodását eszközölni." 

Büchner rendszere hemzseg az ellenmondá-
soktól.* Szerinte „a testnek és léleknek egymáshoz 
való viszonya egészben véve meglehetősen töké-
letesen bebizonyított dolog . . . azonban e két ter-
mészet úgy van megalkotva, hogy tulajdonképpen 
direkt összehasonlítás a kettő között nem lehet-
séges. Azonban a „tökéletesen bebizonyított" nem 
lehet ellenmondás nélkül" meglehetősen bebizonyí-
tott." Nagy horderejű szavak ezek, megdöntik az 
egész materialismust. Azelőtt erő és anyag föltét-
lenül egy volt, most egyszerre test és lélek tulaj-
donképen össze sem hasonlíthatók. Ha a lélek a 
testtel, specialiter az agyvelővel, össze nem hason-
lítható, tehát valami különálló, akkor nem is lehet 
az valami anyag; és ha nem anyag, hogyan téved-
hetett a rendszerbe? És hogyan állhat meg az az 
állítás, hogy anatómus, a ki bonckésével az agyvelő 
rétegeit egymástól egyenkint szétválasztja, a lelket 
darabonkint szétszedi; mint állhat meg az az állítás, 
hogy az agyvelő a gondolkodás egyetlen alapoka, 
a lelki tevékenység az agyvelő működése? Ha ezek 
az állítások igazak, akkor a lélek maga is anyag, 
de ebben az esetben test és lélek nem csak hogy 
össze nem hasonlíthatók, hanem egységök bizonyos. 

* Az idézetek az első két kiadásból valók. Később 
Büchner sokat változtatott művén, miután az ő igazságai már 
régen a „műveltek" köztudatába mentek át. 
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És ennek dacára Büchner kitart Vogtnak amaz 
állítása mellett, mely a gondolatot a vese váladé-
kával egy sorba állítja, és ennek dacára így ír: 
„a máj a vesék kiválasztását öntudatlanul, ismeret-
lenül, ellenőrzés nélkül végzi, az izmok magasabb 
rendű működése érzékelhető anyagot hoz létre, az 
agyvelő működése ellenben nem lehet öntudat 
nélkül, és pedig teljes öntudat nélkül, és nem 
anyagot idéz elő, hanem erőt." Tehát az első esetben 
anyag válik ki, de anyag erővel együtt, mert a 
nélkül a rendszer szerint nem letezik; a második 
esetben hirtelen erő lép fel anyag nélkül. Az ellen-
mondás világos. Honnan származik hirtelen az 
anyag? Az anyagnak elválhatatlan tulajdonsága az 
erő, a mely át nem vihető, tehát az erőnek is 
anyaginak kell lennie; egy helyen azonban ez áll: 
„az agyvelőnek a gondolatok kiválasztásában kifej-
tett működése nem anyag." Ha nem anyag, akkor 
a materialismus rendszerében micsoda? 

Megengednék, hogy az anyag szüli a szellemet, 
az agyvelő a gondolatot és az öntudatot, ha az 
anyagelvűség ezt valami módon be tudná bizo-
nyítani. E „tapasztalati" bölcselet egyetlen eszköze 
az volna, ha az agyvelőben a gondolatok kelet-
kezését kísérletileg be tudná bizonyítani. De sajnos, 
az agyvelő nem veti magát alá ilyen kisérletezésnek, 
működési helye pedig a zárt koponyában van. Sőt 
ha be is bizonyul az agyvelönek a lélek tevékeny-
ségével való összefüggése, ha el is van ismerve, 
hogy annak egyes részei meghatározott ténykedé-
seket végeznek, azzal még a szelleminek kelet-
kezése nincs bebizonyítva. A szellemi ténykedések 
létrejövetele titok marad. 
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Tudjuk, hogy szerveink és izmaink különböző 
mozgásokat végeznek, de hogyan keletkeznek e 
mozgásokból az érzetek ? Fénysugarak érik a 
szemet, hanghullámok a fülét, a melyek mint 
mozgás a különböző idegeken és szerveken tova 
terjednek, de vájjon ezek a hullámok maga a 
tárgy vagy a hang, a melyet lelkünk fölfog? Nem. 
Az anyagelvüségnek ki kellene mutatnia, hogyan 
lesz az agyvelőnek meghatározott részeiben a 
tisztán mechanikus folyamat szellemivé. Tényleg 
egyebet nem tudunk, mint hogy a mozgásra tá-
madnak az érzetek és a képzetek; ebből azt kö-
vetkeztetni, hogy az érzetek mozgásból állanak, 
legalább is logikai halálugrás. A lelki életünk 
alapjait képező érzetek és képzetek keletkezését 
az anyagelvüség nem képes megmagyarázni. Az 
érzetek minden pillanatában két dolog fordul elő: 
érzett és érző (az én). Akár mennyire is változnak 
az érzetek, ez az én, ha bővül is tartalma, öntu-
datos és változatlan marad. Már most Moleschott 
a test élettanára nézve fölállította az anyagcserét, 
a mely szerint a testet alkotó anyag folytonos 
változásban van, annyira, hogy meghatározott, 
aránylag rövid idő alatt a legkisebb részecske 
sem marad az, a mi volt. E folytonos változás-
ban, mely bizonyára az agyvelöre is kiterjed, 
hogyan lehetséges valami szilárd, maradandó 
abban az esetben, ha szellem és anyag tényleg 
egy? Hogyan magyarázható meg az öntudat, az 
emlékezet, a jellem? Hogyan a szellemnek tagad-
hatatlan befolyása a testre? Ha tekintetemet vala-
mely tárgyra, pl. képre irányítom, úgy az abból 
kisugárzó fény szememet éri és én látok; azonban 

3 



34 

ha mély gondolatokba merülve tekintetemet arra 
a képre irányítom, akkor is érik szememet a 
fénysugarak és én mégsem látok. Moleschott sze-
rint a gondolat az agy foszforeszkálása, tehát az 
észtehetség a velő foszfortartalmától, mások szerint 
vastartalmától függ. Ámde még az állatoknál sem 
sikerült az ily vegyelemeknek a feltűnő müösz-
tönnel arányos jelenlétét kimutatni. Ha az ész-
tehetség az agygyal arányosan is fejlődik, ebből 
nem az következik, hogy az agy a lélek, hanem 
hogy az agy a léleknek a műszere. Minél tökéle-
tesebb valamely műszer, annál tökéletesebb mes-
terének a munkája. Végül nem egészen áll, hogy 
az öregeknél az agy visszafejlődésével a lelki 
tehetségekben is hanyatlás áll be, mert a gyer-
mekes öregek mellett vannak éles gondolkodású 
aggastyánok, söt a halálos ágyon fokozott értel-
miségre mutató példák is vannak. Ezer ilyen tényt 
nem képes az anyagelvüség megmagyarázni. A 
legtöbbet „kimagyarázza", nehogy a rendszer 
folytonossági hiányokat szenvedjen. 

Minthogy az ember minden pillanatban az 
anyagcsere szüleménye, a belső és külső, de min-
dig anyagi processusok összege, természetesen 
„akaratszabadságról" nem lehet szó. „Az ember 
akarata — mondja Moleschott — az ő alapokai-
nak (t. i. szüleinek, dajkájának, a levegőnek, 
italnak, ruházatnak stb.) szükségszerű következ-
ménye, kötve a természeti törvényekhez, mint 
bolygó a pályájához, növény a talajához." Büchner 
nem ilyen radikális, de viszont oly fogalmakat 
csúsztat rendszerébe, a melyek épen nem illenek 
oda. Szerinte a cselekvés legközelebb a „szellemi 
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egyediségtől" függ. Hogy az anyagcsere meny-
nyiben engedi meg az ilyennek létezését, azt nem 
magyarázza meg. Az egyediséget a velünk szüle-
lett testi és szellemi hajlamból magyarázza, össze-
függésben a neveléssel, tanulmányokkal, állással, 
vagyonnal stb. 

Szabad elhatározásról „csak szük korlátok 
között" lehet szó, minthogy a természet az embert 
„bizonyos fokig kérlelhetetlenül uralma alatt tartja." 
Tehát mégis van határ, a hol a természet szük-
ségessége megszűnik. Nincs tehát erö anyag nélkül, 
az anyag azonban a természeti törvényeknek van 
alávetve, az anyag örök és végtelen — mondja 
a rendszer — akkor pedig nincsenek határai sem 
időben, sem térben és a „kérlelhetetlen uralom 
nem tartana csak „bizonyos fokig", hanem mindig 
és mindenütt kellene „kérlelhetetlenül" uralkodnia. 

Az anyagelvüség az erö-anyag formában a 
legellenmondóbb rendszer, ha ugyan lehetne itt 
szó rendszerről. Az emberi észnek nagy tévedése 
az, a mely rossz irányba terelte a természettudo-
mányi kutatást és maga ellen kihívta a filozófiát. 
A természettudományok terén megtűrték addig, a 
míg bizonyos határok között a kutatás módsze-
reit határozta meg és a tényeknek józan mérle-
gelését hirdette. Veszedelmessé vált akkor, a mi-
dőn elhagyva álláspontját, a dolgok végokát ku-
tatta s a szellemet tisztán mechanismusnak 
hirdette. Ez történt Büchner népszerűvé vált köny-
veinek egész sorozatában;* ugyancsak Vogtnak 

* Natúr und Kunst (1857); Physiologische Bilder 
<2 köt.) ; Aus Natúr und Wissenschaft (2 köt.); Die Dar-
win ische Theorie (most már öt kiadásban); Der Mensch und 

3* 
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(Vakhit és tudomány 1855.) és Czolbenek (1819— 
1873) műveiben.)** Tisztán anyagelvü alapfogal-
mak voltak találhatók mindazon müvekben, a 
melyek természettudományi tételeket fejtegettek, 
jóllehet a szerzők legtöbbje ünnepélyesen tiltako-
zott az ellen, hogy ő anyagelvü, így Virchovv 
Rezső (szül. 1821. Schievelbein, 1849-ben a porosz 
kormánynyal való összekoccanása következtében 
Würzburgba távozott, a melynek egyetemén az 
anatómia tanszékét foglalta el; 1856-ban vissza-
hívták Berlinbe), az „Élet és betegség" cimü négy 
beszédében és Struwe Ágoston Das Seelenleben 
des Menschen (Berlin 1869.) című művében. 

A gondolatok hatását mindenkor a hangulat 
okozza és az anyagelvüség tüzszikrája nem esett 
a vízbe. Anyagelvü gondolatokkal volt telítve a 
nép széles rétege. A vallás terén az érzékfölöttiek 
tagadása már előrehaladott. Az így elkészült ta-
lajba hullott az anyagelvüség magja. Az emlí-
tett és hozzájuk hasonló müvek elözönlötték 
a könyvpiacot, számos kiadást értek, a társada-
lom szívébe hatoltak, az ifjúság mohón kap-
kodott utánuk. Az éretlen ítélőképesség a külsőleg 
tudományos színezettel bíró ellentmondásokat nem 
volt képes megfejteni. A tömeget elkápráztatta a 
természettudomány tényeire való utalás és ezzel 

seine Stellung in der Natúr; Der Gottesbegriff; Aus dem 
Geistesleben der Thiere ; Die Macht der Vererbung; Das 
künftige Leben und die moderne Wissenschaft; Das Bucii 
vom langen Leben stb. 

** Neue Darstellung des Sensualismus (1855), melynek 
álláspontját bővebben megvédelmezte a következő művében: 
Die Entstehung des Selbstbewustseins 1856. Ebben natura-
listikus világnézetet hirdet. Utolsó műve : Die Grenzen und 
der Ursprung einer extensualen Erkentnisstheorie (1871). 
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kapcsolatban az elvont bölcselkedésnek a tagadó 
álláspontból kiíolyó kigúnyolása. A félig kimon-
dott tételeknek és következtetéseknek a hatása 
még veszedelmesebb volt, mert éretlen fejek a 
tisztán ki nem mondott fogalmakat összezavarták-
így származtak aztán ezen jelszavak: Isten és lélek 
lehetetlenségek, létezésöket az exact tudomány 
nem fogadja el; minden cselekvés a természet rend-
jében szükségszerű, tehát jó vagy rossz nem léte-
zik, erkölcsi felelősség lehetetlen képzelcdés, mert 
nem létezik akaratszabadság. Nem volt szükség 
arra, hogy a rendszer követői a következtetéseket 
meghatározott formába öntsék, elég volt azoknak 
az átérzése arra, hogy befolyást gyakoroljanak min-
den eljárásukra. Minél jobban ragaszkodtak az egy-
házak az időtől megszentelt hagyományaikhoz, 
annál nagyobbra nőtt azoknak a száma, a kik a 
külső formaságokkal együtt magát a vallásosságot 
is elvetették. Az ingadozókra minden esetre rom-
boló hatással voltak az anyagelvü bölcselkedök 
hittételei. így változott át az elméleti anyagelvü-
ség erkölcsivé, a mely a kereskedelemben és a 
nemzetgazdaságban uralkodó szabadversénytöl tá-
mogatva, a cselekvés zsinórmértéke lett. Megkapta a 
fantáziát és befolyásolta az ízlést a költészetben, 
szépirodalomban és művészetben s a müveit 
osztályt kétszeresen fogékonynyá tette minden méreg 
iránt, a mely idegenből származott át; milliók 
szívéből kiirtotta az idealismust és az emberiséget 
teljesen az anyag szolgálatába hajtotta. Mihelyest 
•az anyagot öncéllé tették, a társadalom köte-
lékei szakadozni kezdettek. Ha az ember az anyag-
elvtiség állítása szerint csak „levegő és hamú, 
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szüleinek, dajkájának stb. összege," minden esz-
ményi dolog őrültség, és hülyék azok, a kik a 
szellemi részért harcba akarnak szállni; akkor az 
ember csak életének a határait tartozik figyelembe 
venni, hogy minden pillanat gyümölcsét lesza-
kaszthassa, mert törekvésünkre egyéb nem méltó, 
mint az élvezet, és akkor a gyengébb csak esz-
köz az erősebbnek a kezében. Kantnak „kategorikus 
imperativusa" helyébe a fölszabadult önzés alap-
gondolata lép: eljárásodnak az legyen a célja, hogy 
mindent, még az embereket is, bármi módon élveze-
tednek eszközeivé tehesd. A modern kereskedelem 
s a mozgó tőke uralma folytán már is mindenható 
bálványistenné vált a pénz. Az emberiség meg-
engedett és tiltott úton a pénzt hajhászta. A pénz 
lett minden befolyás mértéke, a társadalmi állás 
meghatározója és minél több imádóra talált az 
aranyborjú, annál többet vesztettek tekintélyűkből a 
nemes, tiszta és szent fogalmak. Míg a szellemi 
javak után való nemes törekvés az egyedeket egy-
máshoz fűzi, a jellemet önzetlenné, odaadóvá neveli, 
addig a pénz és élvezetnek hajhászása szétrobbantja 
a társadalmat és táplálja az aljas önzést; áthidal-
hatatlan mélységet ás a birtokos és a szegény 
közt, fölszabadít minden tisztátalan szenvedélyt és 
az alsóbb rétegekben, a melyek a megélhetésre 
szükségeseket is alig szerezhetik meg, sötét gyű-
löletet szül. Ha a müveitek és a gazdagok csak 
a külső látszat után törnek, a műveletlenek és a 
szegények bizonyára követésökre buzdulnak, és 
míg a becsületes munka eddig örömet, megelé-
gedettséget szerzett, most az életnek mindeme 
fűszerei tovatűntek; az igazi vallásosságot és a 
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tudomány után való törekvést is a szerint mérle-
gelték, mennyire lehet velők tisztán külső javakat 
szerezni. Láthatatlanul, de annál rombolóbban 
hatottak az erkölcsi anyagelvüség alaptételei a nép 
minden rétegében. Ezreket fosztottak meg a nyugodt 
élethez való örömtől, megsemmisült a becsületes 
kötelességtudás, a mely a nyomor napjaiban az 
emberiségnek vezérlő csillaga volt. Az aranynak 
és az érzéki élvezeteknek túlbecsülése az emberi-
ség túlnyomó többségére nézve elérhetetlenné tette 
azokat. Megkezdődött a lét örömének tovatünése 
és a pessimismus további rombolása a szellem 
országában. A pessimismus tárgyalása előtt az 
ethikai anyagelvüségnek még egy vívmányával 
kell megismerkednünk. 

Darwin angol természettudósnak két tétele 
gyakorolt az anyagelvűségre szomorú következ-
ményű befolyást. E két tétel: a létért való küz-
delem a természetben és az adott körülményekhez 
való alkalmazkodás. Ha a létért való küzdelem 
természeti törvény, ha Büchner, Vogt, Moleschott 
és mások szerint csak anyag létezik, akkor e tételek 
az emberi létre is vonatkoznak. És csakugyan e 
kor nemzedéke megvalósította a szomorú küzdel-
met. A győzelem azoké, akik a legnagyobb erővel, 
a legfurfangosabb ravaszsággal, lelkiismeretlen erő-
szakkal lépnek a küzdőtérre. Az élet zsinórmértéke 
„a küzdelem a létért," és meg volt üzenve az 
embereknek egymás ellen való háborúja ipar és 
kereskedelemben, a föltétlen szabadversenyben, 
a nyers erők érvényesülésében. Ez a social-
demokratismus létének a kezdete. 
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Az anyagelvűség hatása a bölcseletre. 

Az anyagelvűség újra fölélesztette Schopen-
hauer pessimismusát, a melyet az 1848. események 
csak félbeszakítottak, de nem szűntettek be. A 
legyőzött forradalmak vezéreiben és híveiben az 
előbbi lelkesülés helyét a legmélyebb levertség 
foglalta el. A reakció hatása alatt tagadtak is 
mindent, a mi csak látszólag is ellenkezett a li-
beralismussal. A reakció híveiben is talajt nyert a 
pessimistikus felfogás, sőt a hegelianusok, bölcse-
lök és hittudósok közt is hódított. A reakció kér-
lelhetetlen kegyetlensége és embertelen elnyoma-
tási kísérlete az állam, a társadalom, a vallás te-
rén a régi intézmények iránt való bizalmat csök-
kentette, másrészt minden újítás csak rombolás 
és tagadás volt és így nem tudott maga iránt 
bizalmat kelteni. Schopenhauer pessimistikus böl-
cseletének igazi ideje megjött, miután útját az 
anyagelvűség már egyengette. 1845-ben kísérletet 
tett ugyan Dorguth Ferenc Schopenhauer a 
maga igazságában (Magdeburg) cimű művével, 
de eredménytelenül. Azonban a reakció korában 
nevét itt-ott ismét emlegették. 1854-ben jelent meg 
az a mű, a mely a „frankfurti bölcsnek" gondo-
latait hívatva volt szélesebb körökben sikerrel 
terjeszteni. Levelek Schopenhauer bölcseletéről 
(Lipcse). Szerzője Frauenstcidt Gyula (1813-1879) 
hegelianista. Követői akadtak Seydel, Gwinner és 
Kiyben. Törekvésöknek sikerült a közfigyelmet 
Schopenhauerre irányítani. A régi eljárás ismét 
megújult. Senki sem vett magának fáradságot, 
hogy ezt a rendszert a már meglevőkkel össze-
hasonlítsa és megbírálja, hanem kiszakítottak 
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egyes mondatokat, a melyek kedveztek a pessi-
mistikus és anyagelvü áramlatoknak. Az erköl-
csiség alapjára nézve Schopenhauer és az 
anyagelvűség között merőben ellentétes fölfo-
gások érvényesültek, mert az előbbi az er-
kölcsi törvény alapjául a „részvétet" teszi, de 
nézeteik sok tekintetben összeegyezhetök voltak. 
Egyrészt az anyagelvűség okvetetlenül pessimis-
musra vezetett, másrészt Schopenhauer „akarata" 
az ő öntudatlan voltában, a lélek tagadásával, a 
mely az akaratnak csak „phoenomen"-je, a túl-
világi lét tagadásával stb. könnyen összeegyez-
tethető az anyagelvü tételekkel. Az akarat tagadása 
mint egyedüli megváltás magában véve nem igen 
lehetett veszedelmes. E tétel alkalmazása a gya-
korlati életben sok nehézségbe ütközött, de a 
gyenge és fejlődő jellemekben megtörte az élet-
erőt, az erkölcsi erélyt, a lehetőségben való hitet. 
Mindazok, a kik idealismusuk folytán az élettől 
igen sokat vártak, csalódásukban a pessimismus 
felé fordultak, úgyszintén azok az anyagelvüek 
is, a kiknek nem sikerült külső eredményt elérniök. 
Schopenhauer számos követőre talált Oroszország-
ban, Németországban és Ausztriában. Az ifjabb 
nemzedék egy évtizeden át mohón olvasta ezt a 
bölcselöt. Különösen a halála után összegyűjtött 
és kiadott iratai „Parerga és Paralipoinena" (1862) 
igen elterjedtek és sok tekintetben, különösen a női 
nem természetére vonatkozó pessimistikus felfogás, 
nem épen kedvező befolyással voltak egyes néze-
tek kialakulására. A legkárosabb hatást gyakorolta 
főműve, mely az életet megvetésre méltónak 
hirdette. Szerinte az élet kisebb és nagyobb kelle-



metlenségei arra valók, hogy azt a meggyőződést 
keltsék bennünk: semmisem méltó törekvésünkre. 
A földi javak semmit sem érnek, a világ előbb 
utóbb megbukik, az élet vegyeskereskedés. Schopen-
hauerben e nézetek tagadhatatlan idealismuson 
alapultak, mert egész megismeréstana idealistikus 
Kant rendszerének értelmében, a melyhez csatla-
kozott. Az ő idealismusa támogatta az anyagelvü-
séget, mert az érzékivel együtt lebecsülte egyszer-
smind az érzékfölöttit a szellemit is. 

Anyagelvüség és pessimismus, a mint a fönt-
említett férfiak műveiből a nagy tömegben kifej-
lődtek, a fantáziát befolyásolták, az akaratot 
irányították, volt az a két bölcseleti rendszer, a 
mely a müveitek és félmüveitek körébe hatolva, 
ebben a korszakban a szellemi haladás történetére 
elhatározó befolyást gyakorolt. 

Nagy volt azonban azon férfiak száma is, á 
kik részben az uralkodó áramlatokkal szembeszáll-
tak, így különösen Giinther (1785—1861), a ki a 
kath. bölcseletet spekulative akarta indokolni, azon-
ban racionalismusba esett. Kleutgen hatása alatt 
rövid, de heves küzdelem után általában elismerik 
a scholastikus filozofiát. Franciaországban kitűntek 
a korszakban Bautain (1795 — 1867) és Bonetty 
(1798—1879), mindkettő supranaturalista árnyalat-
tal. E férfiak törekvése azonban az uralkodó kor-
szellemmel szemben csak szűkebb körben érvé-
nyesülhetett. 

A psychologiát sok, anyagelvü alapon álló 
bölcselő művelte, a kik tudós természetkutatók 
lehettek, de a bölcselet terén csak dilettánsok vol-
tak. Voltak azonban hivatott művelői is. A Collége 
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de Francéban az „összehasonló tapasztalati lélek-
tan" számára tanszéket létesítettek. Nem volt ez 
más, mint a felsőbb oktatásnak az anyagelvü 
irányhoz való alkalmazásának egy ujabb kísér-
lete. Ribot tanár bevezető előadásában nagy 
vonásokkal vázolta a lélektannak jelenlegi helyzetét. 
Nagy örömmel látja az anyagi megfigyelésnek a 
Puszta gondolat fölött való diadalát, a spiritualis-
mustól való elpártolást, az ideológia zürzavarát.::: 

A szakértelmű kezdők közé tartozott Waitz Theodor 
(1821—1864), a ki kivált „a psychologiának mint 
természettudománynak tankönyve" (Braunschweig 
1849) című müvével. Lazarus Mór (sz. 1829) 
egyik föérdeme, hogy Sternthal barátjával együtt 
megindította 1859-ben a „Zeitschrift für Völker-
Psychologie und Sprachwissenschaft" című folyó-
íratot, amelyben a szerzők a népiélék problémáját 
egész terjedelmében és összefüggésében kutatták. 
Legkiválóbb müve „A lélek élete monographokban" 
(Berlin 1856-58. 2 kötet, 3. kiadás, 1883, 3 kötet), 
a melylyel jelentékeny hírnévre tett szert és sokban 
hozzájárult a tapasztalati lélektan útjának egyen-
getéséhez. Az esztetika terén különösen Vischer 
Frigyes és Carriere Mór nagy jelentőségű. Vischer 
(1807—1887) Hegel eszmekörében élve, az eszte-
LLa tudományát a Hegel-féle alapra fektette, de 
saját lábán járt annak fölépítésében. Főműve: 
Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen (3 kötet, 
1847—1848). Részben spekulativ alapon építi föl 
a z esztetika rendszerét, mégis a rendszertől füg-
getlen esztetikai fejtegetések, elmélkedéseknél 

* „Revue Scientifique 1888. ápr. 11. 
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fogva a művészet mezején maradandó eszméket 
vetett föl. Állandóságot azonban nem biztosít-
hatott magának. Föltűnő ez különösen az ő 
Isten-fogalmában. 

Carriere Mór (sz. 1817) számos müvei a 
filozofiára, vallástörténetre és vallásbölcseletre, 
esztetikára és kultúrtörténetre vonatkoznak. „Aesthe-
tik" (Lipcse, 1859) című főmüvében Vischertől 
eltérően építi föl rendszerét, a mennyiben nem 
elvont szabályokból, hanem tényekből indul ki 
és ezeket használta alapnak a vezérforgalmakra 
nézve. 

A bölcselet történetének terén is nagy tevé-
kenységet fejlesztettek ki egyesek. Ritter Henrik 
(1791—1869.) filozófiai nézeteiben Schleiermacher 
nyomán jár. Idevonatkozó müve: Allgeineine 
Geschichte der Philosophie (Hamburg, 1829—1855) 
tizenkét kötetben. Fischer Knno Ernő Berthold 
(szül. 1824) főműve: Geschichte der neueren 
Philosophie 1854-ben indult meg s azóta több 
kiadást ért. Az első kötet tárgyalja Descartest 
és Spinozát; a második Leibnitz rendszerével és 
iskolájával foglalkozik; a harmadik és negyedik 
Kant rendszerét magyarázza; az ötödik Fichtét és 
előzőit, a hatodik két részben Schellinget, a 
nyolcadik Schopenhauert. A hetedik még akkor 
nem jelent meg, bizonyára Hegel számára tarta-
tott fön. Ugyancsak e nagy müvét egészítik 
ki kisebb bölcselettörténelmi müvei, mint: 
Francis Bacon und seine Nachfolger (1856. és 
II. kiadás Lipcse 1875). Tárgyalta azonkivül 
Schillert, Kant és Fichte egyes müveit. 
Voltak ismét olyanok, a kik csak rövidebb 
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korszakot tárgyaltak. így Brandis Keresztély 
(1790—1867), kinek müve Handbuch der Ge-
schichte der griechisch-römischen Philosophie (Ber-
lin, 1835-66 . , 3 kötet). Zeller Ede (sz. 1814) fő-
műve a görög filozófia története, melynek most 
már negyedik kiadása jelent meg négy kötetben. 
Óriási tudás, plasztikus előadás, filozófiai elmélye-
dés jellemzik ezt és a következő igen becses 
müvét: A német bölcselet története Leibnitz óta 
(1873) Filozófiai meggyőződése Hegelből indul 
k i ' de később függetleníti magát tőle és nagy 
történeti müve egészen fölszabadul a spekulativ 
rendszer nyűgétől. Ide tartozik még Huber János, 
a ki a német filozófia történetét tárgyalta. Lange 
F>'igyes Albert (1828-1875) „A materialismus 
története és a jelenre való fontosságának kriti-
k á j a " (Iserlohn, 1866) cimü müvével oly nagy 
m°zgalmat keltett és oly széles olvasókörre 
hatott, mint eddig kevés bölcseleti munka. A mű 
e korszak nagy anyagelvü mozgalmának hatása 
alatt keletkezett, egyszersmind a mozgalommal 
való végleges leszámolást jelenti. Az álláspont, 
helyből Lange a történetet tárgyalja, némileg 

Kantra emlékeztet. 
Franciaországban Comte Ágoston (1798-1857) 

Positivismusa Bligniere, Robinet és Littré buzgól-
k°dása folytán jelentős követőkre tett szert, jó-
Kjaet, maga Comte egyáltalában nem számított 
arra, hogy öt filozófusnak tartsák. Szerinte az 
emberi szellem három fejlődési fokon megy 
keresztül, a theológiain, metafizikáin és csak 
azután jut a positiv állapotba. A theológiai 
állapotban az ember a természet jelenségeit ter-
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mészetfölötti lények beavatkozásából magyarázza. 
A metafizikai állapotban ezek a tények elvont 
fogalmakká lesznek. A harmadik állapotban a 
tények megismerésére szorítkozunk. Ez a XIX. 
század álláspontja. A mi nem tény, az a filozófiá-
ból ki van zárva. Littré, aki ezt az elméletet a 
legnagyobb felfedezések egyikének mondja, így 
határozza meg a három korszakot: a theológiai 
bölcseletben az ész akaratnyilvánításait látja a 
dolgokban; a metafizikaiban az ész alanyi fogal-
makat helyez a dolgokba, a positiv filozófiában 
az ész a dolgokból meríti fogalmait. A rendszer 
kifejlődésében Hegelnek amaz eszméi is érvénye-
sülnek, a melyek inkább rombolólag hatottak, 
mint felvilágosítólag, igy Pierre Lerouxnál és 
Bacherotnál. Többé, kevésbé az anyagelvüség 
képviselője Taine Ad. Ipoly (sz. 1828), a ki mint 
irodalomtörténész sokkal jelentősebb, mint About 
Ede (sz. 1828) bölcsész, Voltairenek majmolója. 
Maradandó emléket nem állított magának Francia-
ország ebben a korszakban a bölcselet terén. 

Angliában Mill János Stuart (1806—1873) 
fokozódó tekintélyt szerzett magának, jólehet, 
rendszert nem alapított. A társadalom alakulására 
nagy befolyása volt nemzetgazdászati és politikai 
kérdések fejtegetésével. Főműve „Logikája" (1843), 
mely szerint a tudományos kutatás egyedül jogos 
módszere az induktív módszer. Minden tudás a 
tapasztalatból származik. A szellemi tudományok 
három osztályra oszlanak: psychologia, etologia, 
ós sociología. Comte positivismusának egy ideig 
buzgó híve volt, de politikájával nem tudott 
megbarátkozni. Vezéreszméje volt a bölcseletet 
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e s a természettudományt kibékíteni. A szerves 
tények alacsonyabb formából magasabbra való 
íejlödésének tana elhatározó befolyást gyakorolt 
az angol bölcseletre. E hatás alatt állott Spencer 
Herbert (sz. 1820), a ki Darwin nézeteiből ki-
mdulva, a következőkben állította össze bölcseleti 
rendszerét. Különbséget kell tennünk a meg-
ismerhető és megismerhetetlen közt. A dolgok 
°soka, valamint tér, idő, anyag, mozgás, erő, 
erzet, ész megismerhetetlenek. Csak a véges dol-
gok ismerhetők meg és ezek lehetnek a bölcselet 
tárgyai. A legfőbb igazság az erők fönmaradása 

ugyanazon erők egyforma körülmények közt 
ugyanazt az eredményt szülik. A természet 
. yamata vagy kifejlés, evolucio, azaz a dolgok 
°sszesége, az anyagi, élet- és társadalmi tünemé-
nyeknek egy végtelen nagy szerves egészbe-
°g'alása, vagy feloszlás, dissolucio, a mozgás 

megszüntetése, az egésznek részeire való oszlása. 
mthogy a mostani világállapotban evolucio 

uralkodik, rendszerét evo/ucionismusnak nevezi, 
homüvei: „A psychologia elemei" (1855) és 
"Szellemi, erkölcsi és természeti nevelés" (1861). 
A szellemi élet egész lefolyását természetes 
Processzusként tünteti föl. Gondolatainak szigo-
r á n logikus fejleménye okvetetlenül erkölcsi 
materialismusra vezet és az erösebbnek jogát, 
£ ki a körülményekhez jobban tud alkalmaz-

n i , az ethikába iktatja. Ha Angolországban 
n a g y is volt a birtokosok önzése, mégis volt 
a n n y i belátásuk, hogy emberbaráti intézményeket 
gazdagon támogattak. De sem ez a körülmény, 
S e n i a vallásosságnak fitogtatott külsősége a 
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mélyebben látók szeme elől nem takarhatták el 
az anyagelvü áramlatoknak nyomait. 

Magyarországon a bölcselet nem talált rend-
szeralkotóra. Jobbára csak fordítások és egyes 
tanulmányok jelentek meg az anyagelvüségröl,* 
Comte positivismusáról,** Mill János Stuart böl-
cseletéről*** és Spencer egyes müveiről.**** Tanul-
mányok jelentek még meg Barthelémi-Saint 
Hilaire-ról. Önálló müvek csak elvétve fordulnak 
elő. Említendő első sorban Brassai Sámuel dr.r 
Az igazi positiv philosophia és Logika, lélektani 
alapon fejtegetve. Domanovszky Endrétől meg-
jelent A logika fogalma. Molnár Aladártól: 
A philosophia mint külön tudomány; Pauer 
Imrétől: űj álláspont, módszer is irányelvek az 
ethikában. Mindezek csak kisebb művek. Az 

Biichner: Erő és anyag, fordította Láng Lajos (1870.) 
Büchner: Az Istenfogaloni és annak inai jelentősége (ki-
adták Budapesten a Rosenberg Testvérek). 

*:S Comte: Az ember és világa, 2 kötet, Bőhm Károly. 
A Magyar Philosophiai Szemlében Comteról értekeztek 
Ormay Lajos: a matematika és a csillagászat a positivis-
mus rendszerében VI., 1., 2., 4.; Ráth Arnold: a me-
chanika, a physika és a chemia a positivismos rendszerében 
VT., 3., 6.; VII., 1.; Bokor József: a biológia a positivis-
mus rendszerében VII., 3., 4.; Bokor József és Bmiay 
József: Sociología VIII., 1., 5.; IX., 4., 5., 6.; Kan Sámuel: 
A positivismos, mint vallásrendszer. 

*** Mili: A deduktív és induktív logika rendszere, mint 
a megismerés elveinek és a tudományos kutatás módszerei-
nek előadása. Az eredeti VII. kiadás után a in. tud. 
akadémia megbízásából fordította Szász Béla, Budapest 
(1874—77.) 

**** Spencer: Education, ford. Losonczy L. és Öreg 
János. Nagy-Kőrös (1875.) Spencer: Ceremonial institutions, 
magyarul Szertartásos intézmények cím alatt a Budapesti 
Szemlében jelent meg. Rendszerét Lechner László ismer-
tette a Magyar Philologiai Szemlében. 
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estetika terén a korszakba esik Greguss Ágost-
nak: A szép erkölcsi alapjáról című müve. 
Kozma Sándortól: Brassai Sámuel, mint aesthe-
tjkus és mükritikus és Jánossy Bélától: Az 
aesthetika története, 3 kötetben már a legújabb 
korba esnek. Az anyagelvüségnek és a talaján 
nőtt bölcseletnek a vallás és erkölcsre való 
szomorú következményei nem maradtak el. 

Egyház, vallás és erkölcs. 

A vallásellenes mozgalmak mindenütt többé-
kevésbbé megerősödve előtérbe nyomultak. Atheis-
tikus elveket vallottak különösen a szélső poli-
tikai pártok képviselői. így találjuk ezt Európá-
nak minden számbavehetö kulturnemzeténél. Német-
országban a demokratikus és liberális elem nem-
csak az egyháznak volt ellensége, hanem való-
ságos cynismussal fordult a vallás ellen. Az 
anyagelvüek csak következetesen jártak el, hogy 
a szélsőségre hajlottak és köztük a vallás taga-
dása egyértelmű volt a politikai szabadelvüség-

Az 1848. évi mozgalmak sok tekintetben 
magukon viselték az atheismus bélyegét és a 
forradalmi eszmék számos híve ezt kihívóan 
fitogtatta. A forradalmi eseményekkel szemben 
a kormányok az egyház tekintélyére kezdtek 
támaszkodni. És nagyon természetes, hogy a 
támogatás fejében az egyház régi jogainak vissza-
állítását követelte ellenértékül, a melyeket azelőtt 
m aguk a kormányok csonkítottak meg. Így 
jöttek létre a konkordátumok, a melyek számba-
vehetö hatalmat biztosítottak az egyháznak. 
Mindazonáltal, a ki az elmúlt századnak eseményeit 
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pártatlan szemmel nézi, a kinek ítélőképességét 
nem vesztegették meg az elért fényes eredmények, 
be fogja látni, hogy az emberiség anyagi nyere-
sége nem áll arányban annak erkölcsi veszteségével. 
Igaz, a nemzetek szellemi ereje, a technika cso-
dálatos vívmányaival kezet fogva, óriásivá nőtt s 
a természet jelenségei fölött uralomra jutott; 
igaz, e kor tömérdek anyagi hasznot képes föl-
mutatni s így a realistikus iránynak diadalra 
jutását jelenti. Látjuk, a technika úgyszólván nem 
ismer akadályt és a természettudománynyal szö-
vetkezve, szinte megvalósította az emberiség 
tündérálmait. 

Az ész tehát nagyhatalommá lett és mert a 
természet erőit igája alá hajtotta, elbizakodott-
ságában önmagát kezdte isteníteni. E korszellem 
romboló befolyása, a természettudományok téte-
leiből való elhamarkodott és félig levezetett 
következtetések, az ezekre támaszkodó és rövid 
uralomra vergődött anyagelvüség, a szentírásnak 
racionalisztikus kritikája, a tagadás álláspontjára 
helyezkedett bölcselet, a létért folyton növekvő 
küzdelem és az ennek alapján kibontakozó 
szocialistikus tanok polypkarjai megbénították a 
vallásos szellemet, a mely fokozatosan hanyatlott. 

Az egyháznak kellett eme kibontakozó áram-
latokkal szemben sorompóba lépnie. A téves 
mederbe terelt nézetek és elméletek és az ezek 
után induló erkölcsök az emberiség helyzetét és 
annak jövőjét sötét színben tüntették föl. Az 
egyháznak jutott a föladat, hogy igazi erkölcsi 
életet teremtsen és azt föntartsa. Nem is volt 
hiány oly férfiakban, a kik a modern nevelés 
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kétélüségét és a kor erkölcsi hanyatlását föl-
ismerték. Önmagukon tapasztalták az igazi vallá-
sosság jelentőségét és tudták, mily nagy annak 
értéke a közönségre nézve. Viszont voltak férfiak, 
akik az egyháznak évszázadok óta megszentelt 
hagyományait tiszteletreméltóknak találták ugyan, 
de midőn a tudományok haladásával az egyház 
némely — szerintök — külső formaságának 
mindörökké való érvényét a kor kívánalmainak 
értelmében megtagadták, azzal ellentétbe jöttek. 
A helyett, hogy minden erejöket a vallásos érzés 
mélyítésére és az erkölcsös élet megteremtésére 
fordították volna, az egyháztól, annak nemes és 
áldásos munkája közben elfordultak, vagy pedig 
a hitközömbösség karjaiba vetették magukat. 

Az egyház céljának megfelelöleg és a birto-
kában levő eszközökkel küzdött. Igaz, föllépő 
szigorával híveinek ezreit elvesztette, kiket a sér-
tett önérzet és a lelkiismereti szabadságnak kép-
zelt elnyomása engedetlenekké tett. A modern 
tudományok mélyreható tanulmányaira támasz-
kodva, szelídséggel akart híveire hatni és midőn 
e z nem sikerült, a tévedések továbbterjedésének 
megakadályozása céljából egyszerűen átkot mon-
dott mindarra, a mi lényeges törvényeivel ellen-
kezik. — Emez eljárásával útját vágta a métely 
továbbterjedésének azon hívei között, a kik em-
heri gyarlóságuknál avagy a burkoltan előadott 
tévedéseknek tetszetős csillogásánál fogva köny-
nyen eleshettek volna. A „Syllabus conplectens 
Praecipuos nostrae aetatis errores. "1864. deczember 
8-ról nyolcvan tételben tartalmazza e kornak 
mindama tévelyeit, a melyeket a kath. egyház el-
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vet. Vonatkoznak pedig bizonyos világnézletekre 
(1 §. 1—7 pantheismus, naturalismus; 2. § .8—14 
racionalismus, 3. §. 15—18. indifferentismus, 
latitudinarismus, szocialismus kommunismus és a 
titkos társulatok), a kath valláshoz való viszo-
nyokra (az egyház és annak jogaival ellentétes ta-
nokra 5. §. 19-38.) a modern államélet elméletére 
(6. §. 39 — 55.), a természeti és keresztény er-
kölcstannal ellentétes tanokra (7. §. 56—64.), a 
keresztény házasságról szóló téves tanokra (8. §. 
65 — 74.), a pápa világi hatalmára (9. §. 75—76.) 
és a mai liberalismussal összefüggő téves tanokra 
(10. §. 77—80.)* 

Kétségen kivül némelyiknek nemcsak egyházi, 
hanem állami és társadalmi szempontból sincs 
létjogosultsága és elvetendő, mert minden positiv 
alkotásra nézve ártalmas. Egy állami társadalom 
amaz alapokra építve, a melyeket a Syllabus kár-
hoztat, kizárna minden igazi türelmet és az egy-
házat az állami és polgári ügyekben teljes szol-
gaságra kárhoztatná. Elvonja tőle a tudományok 
és a szellemi haladás vezetéséhez való jogát. 

A hamú alatt lappangó parázs tüzet fogott 
a pápai tévmentesség hittételének kihirdetése al-
kalmával. A tárgyalások alatt volt idő, midőn azt 
hitte mindenki, hogy a kath. egyházban szakadás 
áll be. A zsinaton kivül hangok halattszottak, a 
melyek a nemzeti egyház eszméjének kiviteli le-
hetőségét hangoztatták. A zsinaton résztvett ne-

A teljes ismeret végett utaljuk az olvasót a követ-
kező művekre: „Die Encyklika und der Syllabus" 11. kiad. 
Köln, Bachem. „Vorlesung iiber den Syllabus". Tósitól, Bécs, 
Braumüller; „Die Encylika des Papstes Pius IX." Stimmen 
aus ¿Maria-Laach Freiburg, Herder, 1865. 
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hány német, francia, osztrák és magyar püspök-
ben ellenzéki szellem volt észlelhető; ők ugyan 
nem a hittétel lényegét gáncsolták, hanem kihir-
detésének korszerűtlen voltát hangoztatták. A vita 
eredménye nem lehetett kétséges, minthogy a 
pápa tévmentessége nem új hittétel. Nagyon ter-
mészetes, hogy az egyház már kezdettől birta az 
isteni kinyilatkoztatás összes igazságait, de számos 
tan mégis csak idők folytával nyert kimerítőbb 
magyarázatot. A hittételeknek szabatosabb körül-
írására és minden kétséget kizáró magyarázatára 
az időközben fölburjánzó tévtanok adták meg az 
alkalmat. A tévmentesség tehát eddig benfoglalt 
hittétel volt (dogma implicitum), 1870-ben kimon-
dott hittétellé (dogma explicitum) vált és így új 
fantételnek nem mondható. Sokan így okoskodtak, 
a korábbi pápák nagyon tévedtek, sőt erkölcsileg 
méltatlanoknak mutatták magukat magas méltó-
ságukra, ha már most kimondják a jelenlegi pápa 
tévmentességét, akkor elődeiét is ki kell mon-
dani, az azonban ellene mond a történelem 
tanúságának. Okoskodásuk a tévmentességet ösz-
szetévesztette a bünmentességgel, a melyet az 
egyház sohasem tulajdonított a pápának, sőt az 
igazi katholikus ember az igazságot ott, hol kell, 
sohasem fogja elhallgatni és tudja, hogy a pápák 
is csak emberek, a kik emberi és személyes dol-
gaikban tévedhetnek, de maga az egyház szeplöte-
ienül áll. A ki elméletileg megengedi, hogy az 
egyház a hit és erkölcs dolgaiban tévmentes, 
gyakorlatilag pedig csak akkor fogadja el az egy-
háznak ilynemű határozatait, miután a saját vizs-
gálódása a kimondott tétel helyességét is bizo-
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nyitja, az a saját tekintélyét és belátását az egy-
ház tekintélye fölé emeli és önmagát tartja tév-
mentesnek. 

Az ellenzékeskedési szellem hozta létre az 
ó-katholicismust. Rövid ideig a szabadelvűek azt 
hitték, hogy ez valami áldásos mozgalomnak ki-
induló pontja. Döllinger Igndcz (szül. 1799) egyike 
volt a kath. egyház legtudományosabb theologusai-
nak, a papság jogos igényeinek bátor előharcosa 
s a protestántismusnak határozott ellensége. Az 
olasz háború egyszerre megváltoztatta érzületét. 
1861-ben már azt fejtegette, hogy az egyházi 
állam szekulárizációjának mily áldásos következ-
ményei volnának. Az ő tollából eredt, vagy leg-
alább is értelmi szerzője az „Augsburger Alig. 
Zeitungéban megjelent öt hírhedt cikknek. Iratait, 
a melyek mindent kigúnyolnak, a mi a katholiku-
soknak szent, az egyház ellenségei tomboló öröm-
mel fogadták.:i: Ezeket 1869. végén a föntemlitett 
újságban a zsinatot támadó levelek (Concilsbriefe 
aus Rom) követték, majd meg napvilágot látott a 
következő című röpirata: Erwägungen für die 
Bischöfe des Conciliums über die Frage der päpst-
lichen Unfehlbarkeit". — Döllinger az egyháziak 
minden békítési kisérletével szemben hajthatatlan 
maradt. Az ő röpirata, a melynek éle a müncheni 
érsek ellen irányult és ennek szigorú felelete 
(1871. ápr. 2.) a kárhozatos mozgalmat megindí-
totta. Döllinger hívei tizenkétezer aláírással kér-

„Das Conzilium lind die Civilta". Ez és a szövegben 
említett cikkek egy egész könyvvé kibővítve: „Der Papst und 
das Concil" címmel Lipcsében (1869.) külön is megjelentek 
és mint Janus-könyv nagy port ver föl. Hergenröther József 
erre az ő Anti-Janusában (Freiburg 1879.) válaszolt. 
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vényt terjesztettek a király elé, melyben a tév-
mentesség hittételet államveszélyesnek mondják és 
rámutatnak annak eshetöleges, de messze kiható 
következményeire. Kérik a királyt, hogy tiltsa meg 
a hittételnek az iskolában való tanítását és ren-
dezze a modern jogviszony alapján az egyház és 
állam közt létező viszonyt. A népnek szóló és 
közismert férfiaktól eredő fölhívás a mozgalmat 
tovább fejlesztette. Döllinger hü segítő társat talált 
Huber Jánosban (1830—1879), a ki elejétől kezdve 
ellensége volt a katholicismusnak és már első 
nagyobb müve: Philosophie der Kirchenväter (1859) 
az indexre került. Követte ezt: Johannes Scotus 
Erigena (1861). A vatikáni zsinat, illetőleg a csal-
hatatlansági dogma ellen Döllinger és Friedrich 
oldalán szívós harcot folytatott, a Der Papst und 
das Concil círnü munkában (írta Janus) is volt 
része (1869). Később Hergenröthernek Anti-Jánusára 
válaszolt Das Papstthum und der Staat és Die 
Freiheiten der französ. Kirche (1870). Egy évvel 
későbben megindította az ó-katholikus mozgalmat 
Bajorországban, melynek haláláig egyik főtámasza 
volt. Döllingert az egyház nemsokára kizárta kebe-
léből (ápr. 17). A bambergi püspök pedig az 
államtól kapott engedély nélkül kihirdette a hit-
tételt. Ezek az események a mozgalomnak makacs 
vezetőit az engesztelhetetlenségig vitték. Működé-
sűk tere leginkább Bajor- és Poroszország, de az 
itt és egyéb helyeken támadt kisebb jelentőségű 
ó-katholikus mozgalmakat e szük téren nem lehet 
követnünk. Az ó-katholikusoknak Münchenben tar-
tott kongresszusa (1871. szept. 22—24.) világos, 
félreismerhetetlen bizonyságot tett arról, hogy az 
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egész sereg csupán vezérekből áll. Ama világiak 
közt, a kik pedig egyedül fektethették volna szé-
lesebb alapra az ilyenféle mozgalmat, nem volt 
szó belső meggyőződésről. Maga a józan nép 
ellenséges szemmel nézte az ó-katholikusokat; a 
műveltek egy része csak politikai okokból vallotta 
magát az új mozgalom hívének, a másik, a na-
gyobb rész, hü maradt vallásához. Nem érdemel-
nek említést a hitközömbösök, a kik nem akarták 
megérteni, hogy vallási kérdés miért izgathatja föl 
ennyire a kedélyeket. A kongresszus mindenekelőtt 
a kath. papságnak a „modern" tudományok értel-
mében való kiképeztetését sürgette; a világiaknak 
az egyházi ügyek elintézésében nagyobb befolyást 
kivánt biztosítani; az alsóbb papságnak méltóbb 
helyet követelt az egyházi tanácskozások alkalmá-
val; végül kimondotta, hogy egyedül az ó-katho-
likusok, a mennyiben a tévmentesség hittételét 
elvetették, állanak igaz, katholikus talajon. Döl-
lingeren kivül vezérférfiak voltak még Schultze. Fried-
rich, Reinkens, Michelis és még néhányan Schultze 
az új felekezet számára 1873-ban szervezeti szabályo-
kat írt, a melyek értelmében minden évben pünkösdkor 
zsinat tartandó. E zsinat választja a püspököt. Min-
dent község élén áll ilyen püspök. A püspök mellett 
részint világiakból, részint papokból kilenc tagú 
tanács működik. A Kölnben tartott első ilynemű 
zsinaton szóba került ugyan Reinkensnek, az egy-
kori boroszlói tanárnak püspökké választása, a kit 
a porosz kormány meg is erősített (1873 szept. 19), 
évi tizenhatezer márka jjövedelmet biztosítván 
neki, hasonlók történtek Baden és Hessen tarto-
mányokban, de mélyebb hullámokat vető mozgal-
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mat az ó-katholikusok nem tudtak fölidézni. Fele-
kezetük, mint valami félig vallási, félig politikai, 
részint szabad, részint a formák békóit nyögö 
torzszülött, nem tudott erőre szert tenni. Akár-
milyen tekintélyes és elismert tudományú férfiak 
léptek sorompóba érdekében, mégis hiányzott 
bennök ama tovaragadó vallási lelkesültség, a 
vallásos érzetnek ama benső hatalma, a szívnek 
ama lángja, a melyek nélkül a népre hatni lehe-
tetlen, a melyek nélkül nagyjelentőségű történelmi 
átalakulások nincsenek. A világiakban hiányzott 
a pusztán vallási cél érdekében való tiszta és 
föltétlen odaadás. Sokkal inkább áthatotta őket a 
megmételyezett korszellem, semhogy kedvök lett 
volna a vallás-erkölcsi élet mélyébe erősen bele-
nyúlni. Hiányzott bennük a vértanuk állhatatos-
sága és a hitvallók szenvedélyessége. — A bom-
lást nem volt képes megakadályozni a kormányok 
tüntető pártfogása; a mozgalom lassankint hal-
doklott. De mindez kimagyarázható a század 
uralkodó eszméinek történetéből. 

Mindazonáltal van az ó-katholicismusnak em-
lítésre méltó oldala is, akár magasabb jelentőségre 
emelkedett, akár nem. Ez is bizonyítja, hogy a 
század utolsó évtizedeinek anyagéivá áramlata a 
nép millióinak lelkében mélyen elrejtett vallási 
érzést életre keltette, a mely leginkább a zarán-
doklásokban nyilvánult (Lourdes, Bois d'Haine, 
Belgiumban, a hol Lateau Lujza élt stb.) Már 
most mindegy, akár hittek az ott történt csodák-
ban, akár nem, akár a jámborság szülte a zarán-
doklatokat, akár csak a kíváncsiság, mindez az 
emberiség legnagyobb részének a természetfölöttiek 



58-

után való élénk óhajtását és vágyát tette nyilvá-
nossá. Ugyancsak ez nyilvánult a mindinkább 
előtérbe lépő spiritismusban és magnetismusban, 
a melyekkel vallási és bölcseleti előadások kap-
csolódtak össze. Egy angol orvos : James Braid 
1841-ben fölfedezte a hipnotismust. Nem egyéb 
az, mint az idegrendszernek bizonyos állapota, 
a mely akkor keletkezik, ha figyelmünket, külö-
nösen tekintetünket állandóan oly tárgyra irányítjuk, 
a mely jelentéktelenségénél fogva nem hat ránk 
izgatólag. A „braidismust", a melynek segítségével 
fölfedezője az embereket sok betegségtől szaba-
dította meg, lassankint elfeledték. Egy bizonyos 
Haasen-nek az állati magnetismusról tartott elő-
adásaival azonban a hipnotismus is új stádiumba 
lépett. Ez alkalommal a tudomány férfiai, mint 
Heidenhain tanár Boroszlóban, Preyer Jenában, 
Glosz Strassburgban és mások kutatásoknak ve-
tették alá a hipnotikus állapotot és oly eredményre 
jutottak, a mely részben csatlakozott Braidéhoz 
és az ő elméletét tovább fejlesztette. 

A míg Braidnak ez a tudományos fölfedezése 
eleinte csak gúnynyal találkozott, addig a szom-
nambulismus badarsága sok hívőre talált. Mint-
hogy azonban minden kornak megvan a maga 
badarsága, ez talán a legártatlanabb lett volna, 
ha nem keletkezett volna belőle Amerikában a 
szellemekkel való érintkezés ferde vágya, az asztal-
táncoltatás, azaz a spiritismus, a melyet hívők és 
ámítók egyaránt tovább fejlesztettek. Német-
országba a hatvanas években került a mozgalom, 
a mely nálunk a legújabb időkig föntartotta ma-
gát. Azt hitték, hogy a túlvilági élet és a lélek-
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vándorlás kétségtelen bizonyítékait felfedezték. 
Istenig a lények fokozatos sorát elfogadták és az 
egyháztól függetlenül ezen elméletnek megfelelő 
ethikát gondoltak ki, a melynek főtételei azonosak 
a kereszténységnek erkölcsi tételeivel. 

Jellemző, hogy az utilitárismus és az egyedül 
üdvözítő dollárok hazájában ez a rendszerbe ön-
tött spiritismus százezreket számlált hívei között. 
Nem sokat használt, hogy a médiumok csalásait 
egymásután leplezték* le, a rendszer hívei napról 
"apra szaporodtak, sőt komoly tudósokat is téve-
désbe ejtettek. így Németországban egy médium 
föllépése Zöllnert a „négy kiterjedésű" lények 
gondolatára vezette. Olcsó fegyverekkel nem lehe-
tett e mozgalomnak űtját állani, a gúny nem 
sokat használt, mert az összes filozófusok eről-
ködéseinek dacára a lélek élete még annyira titok-
zatos tudományos szempontból, hogy a tagadó 
álláspont a legterméketlenebb. 

Az 1872. évben kitört Németországban a kath. 
egyház nyilvános üldözése, a kulturharc. A francia 
háborúk után Olaszország megszállotta Rómát. 
A németországi katholikusok az imént alakult 
császárságtól várták a pápa világi uralmának a 
visszaállítását, de csalódva a birodalmi kormány-
nyal szemben, az ellenzékhez csatlakoztak. Társaik 
voltak a többi, birodalom-ellenes pártiak: a han-
noverai velfek és a poseni lengyelek, később az 
elszásziak is. Bismarck kijelentette, hogy a császár-
ság és pápaság régi küzdelme megújult és az állami 
hatalom teljével lépett föl, kimondván: „Canossába 

; így miss Cornert a „Britisch National Association of 
^Piritualits", Florence Cook-é Londonban. 
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nem megyünk sem testileg, sem lelkileg." A libe-
rálisok megszavazták az állami hatalmat erősítő, 
a papságot megfékező törvényeket. Ekkor hozták 
be a polgári házasságot, ekkor követték a keres-
kedelem és ipar terén is a szabadverseny és a 
szabadkereskedés elveit. A felsőházban csak számos 
új tag kinevezése által lehetett keresztülvinni a 
reformokat, a konzervatív párt nyíltan ellenzéki 
volt, de a legnagyobb akadály mégis a centrum-
párt volt. A gazdasági politikában Bismarck a libe-
rálisokkal szemben a centrumpárt támogatására 
szorult, a melynek elnyerése csak egyházpolitikai 
engedmények árán volt elérhető. A Rómához való 
közeledést megkönnyítette XIII. Leonnak trónra-
lépte. Lassankint mindtöbbet eltöröltek a kultúr-
harc korának törvényeiből és az egyetértés annál 
inkább helyreállott, mert a szentszék is némi en-
gedményekre volt hajlandó. 

Ha a korszellem nem lett volna annyira 
anyagelvü, a visszahatás sohasem mutatott volna 
ily fattyuhajtásokat. A spiritismus a maga képtelen 
kinövéseivel a materialismus folyománya és azt 
mutatja, hogy a természetfölöttiek után való hit az 
emberi lélek mélyén fekszik és e hit kővel táplál-
kozik, ha hiányzik a kenyér. 

Nagy szerepet játszott e korszak társadalmi 
kialakulásában a protestántismus is. Ennek belse-
jében is a nézetek és elméletek vulkánikus forron-
gása vehető észre. Frankfurtban 1863-ban alakult 
meg az u. n. „protestáns" egylet ama mozgalom 
ellen, a mely az egyének szabad mozgását „római 
kaptafára húzva", békóba akarta verni. Működésé-
nek kimondott célja az: „a német evangelikus 
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egyház fejlesztése a község elvének (Gemeinde-
princip) alapján; küzdelem „minden hierarchikus, 
nem protestáns elem ellen"; „a keresztény türe-
lemnek és a különböző protestáns felekezetek 
egymás becsülésének megalapítása és föntartása"; 
„minden keresztény vállalatnak, a mely a népnek 
erkölcsi haladását és jólétét célozza, valamint a 
keresztény életnek fejlesztése". Ez az egylet szö-
vetségre lépett a régibb rokonvállalatokkal (Nordd. 
Unionverein, Durchlacher Conferenz) s így meg-
erősödve, az 1865. év júniusában Eisenachban 
működésbe lépett a protestánsok nagygyűlésén. 
Az eképen hatalomra jutott szabad gondolkozású 
elem háttérbe szorította az országos konzisztórium-
nak hatalmaskodását, a mely nem csak prédikáto-
rokat tett le hivatalukról, a kik nem egészen 
orthodox hírben állottak, hanem a szabad vizsgáló-
dás elvének ellenére minden theológust kizárt a 
főiskolák tanítói székéből, a kit a szabadelvüség 
gyanúja terhelt, vagy inkább a protestáns egylet 
tégjai közé tartozott. A szabadelvű áramlat hozta 
tétre a zsinatrendszert (Synodalverfassung), a mely 
a községeknek nagyobb hatáskört biztosított az 
egyházi ügykezelésben. Nem volna ez irányban 
semmi föltűnő, ha a liberálismus, a mely mindenütt 
inkább politikai elv volt, mint egyházi, nem fura-
kodik be az egyház életébe. így fogalomzavar 
keletkezett, mert a vallásosság tagadása az ortho-
doxok szemében is a szabadelvüség jele volt. 
Hosszú küzdelem után létrejött 1876. február 20. 
a „zsinatrendszer", a nyolc régi porosz provincia 
számára és a különböző dogmatikus irányt valló, 
megoszlott evangelikus egyházak alapot nyertek, 
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a melyen legalább megkísérelhették a maguk 
egyesítését. A zsinatrendszernek itt és egyéb helye-
ken való megalakulását, kifejlődését és hatását 
követni lehetetlen. Sok helyütt az orthodoxok ma-
radtak a hatalom polcán, de általában mégis az üj 
áramlat győzött. Az így kialakult szabadgondol-
kodás működni kezdett; az egyháznak az iskolákra 
való közvetlen befolyását mellőzték, az egyházi 
házasságra és a keresztelésre való befolyás a pol-
gári törvénykezés hatáskörébe ment át, az egy-
házra nézve előnynyel járt ez, mert mélyebben 
gondolkozva, be kellett ismernie, hogy épen 
azzal tevékenységének hálás talajt nyert. Álokos-
kodásuk szerint, ha az egyház igazi keresztény 
szellemben működik és ért hozzá, hogy a földiek 
és Isten összefüggésének tudatát a lélekbe ültesse 
és ott ápolja, akkor a házasság és a keresztség, 
eddig külső formaságok, a melyeknek a belsőleg 
hitetlenek csak kénytelen-kelletve vetették alá 
magukat, szabad és becsületes meggyőződés 
tényeivé válnak. Az orthodoxok azonban a régi, 
tiszteletreméltó hagyományokhoz és szokásokhoz 
ragaszkodtak. A forrongás tehát itt is ugyanabban 
a formában nyilatkozott meg, mint a katholicis-
musban. A szokásokhoz való hajthatatlan ragasz-
kodás folytán számosan kiléptek egyházukból 
és növelték a hitközömbösöknek különben is 
nagy számát, a kik egyházi és vallásos ügyek-
kel egyáltalában nem törődtek, vagy csak az 
előbbiekkel, ha azzal valami világi célt szolgál-
tak. Nagy számuk miatt a vallás így a kor szem-
pontjából művelteknél, valamint a legalsóbb réte-
gekben veszített talajából; itt is, ott is, nem 
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ritkán vastagon és cinikusan az atheismust dicsőí-
tették, a mely ijesztő mértékben terjedt el. 
A tagadás eme hívei között nagyon kevesen voltak 
erkölcsileg oly komolyak, hogy legalább kísér-
letet tegyenek, miszerint az istentagadásnak és az 
új társadalmi élet törvényeinek alapján ethikát 
építsenek föl. Az angyagelvüség eszméi — ha 
ugyan szó lehetne itt eszmékről — a divatba 
jött félmüveitek körében szomorú befolyást nyert 
és különösen a munkás osztály kiterjedt köreinek 
lettek dogmáivá. Csak a legújabb időben vehető 
észre lassú fordulat, a mely azonban annyira van 
áthatva politikai motivomoktól, hogy aligha lesz 
gyümölcs a fán. 

A mint a keresztény felekezetben, úgy a 
zsidóságban is keletkeztek hasonló okokból 
szabadabb irányú községek; de ezeknek jelentő-
sége is elenyésző, mert hiányzott bennök is a 
vallási bensöség és kenetteljesség. Párisban 
Czinski János, születésére nézve katholikus, „Le 
réveil d'Israel" című újságban küzdött a reformok 
érdekében. Ezek a törekvések azonban az egyes 
országokban csakhamar ellaposodtak. Az 1848-ban 
bekövetkezett emancipáció nem is talált az 
orthodoxok szemében általános rokonszenvre és 
a zsidóság vallási életére inkább hátramozdítólag 
hatott. Itt is, mint a többi szabad felekezetek 
tanaiba, befészkelte magát a materialismus és 
Pessimismus. Mindkettő számára készen állott a 
talaj, mert a zsidóságnak a modern tanok után 
törekvő híveinek táborában divatba jött bizonyos 
álfölvilágosultság, a mely a vallás formáival 
együtt megtagadott minden vallási érzületet. 
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A kereszténységnek a zsidók megtérítésére irányult 
minden törekvése, különösen Angliában, ered-
ményre nézve nem állt arányban a ráfordított 
eszközökkel. 

Több eredményt mutathattak föl a „missiok" 
a pogányok közt, a melyek mindenesetre a 
magasabb civilizáció előharcosai voltak. Ugyanily 
fontossággal birnak a vallási szeretet müvei, 
úgymint kórházak, menhelyek stb., a művel* 
országokban. 

Az ellentétek sehol sem tűntek föl annyira, 
mint Franciaországban, a hol egyrészt a belső 
vallásosság a társadalom sok rétegében örven-
detes módon mutatkozott, másrészt az atheismus 
kihívóan terjeszkedett. Cointe, a ki főmüvében a 
vallás idejét lejártnak bizonyította, új vallás alapí-
tásán fáradazott élete végén. E „nagy való" 
vallásának ö a főpapja és törvényhozója. A vallás 
kultuszát is megállapította. Minden nap két órai 
imádságot ír elő; a szentségek száma kilenc és 
a positivista kalendáriumban nyolcvannégy ünne-
pet állapított meg. 

Angolország hangadó köreiben az anglikán 
egyház e korszakban kevésbbé engedett a 
szabadelvű áramlatnak. Mill ugyan Comte posi-
tivismusát követve, az erkölcstan vezérelvei szerint 
olykép rendezné be az emberi életet, hogy 
mentül kevesebb baj, mentül több élvezet (szel-
lemi és anyagi) érje az embereknek mentül 
nagyobb körét. A disszenterek minden kísérlete, 
melylyel a cambridgei és oxfordi főiskolákat az 
eskü eltörlésével a maguk számára is hozzá-
férhetőkké akarták tenni, meghiúsult. Ha valamely 
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hittudós megengedte magának azt, hogy nem 
kedvelt módon nyilatkozott Mózes öt könyvéről, 
mint Colenso natáli püspök, rögtön ellenmon-
dásra talált, egyháziak és világiak részéről 
egyaránt. Az anglikán egyház egyik áramlata, 
a melyet Pusly Eduárd (szül. 1800) megalapított, 
a protestantismust legjobban a katholicismusnak 
szerette volna kiszolgáltatni. A puslyisták vagy 
traktarianusok, miután a magas egyház elvetette 
tanításaikat, a nép között akartak talajt nyerni 
és a külső istentisztelet szertartásait mindinkább 
katholikus mintára szervezték, annak dacára, 
hogy az 1868. és 1874. években ezeket az 
újításokat törvényileg is eltiltották. E közben 
mily kevéssé akadályozta meg a felsőbb régiók 
külső vallásos máza az erkölcsi kihágásokat, 
mennyire ápolta a képmutatást, világszerte isme-
retes, épen úgy az is, hogy mily kevés volt a 
magas egyház tekintélye a népnek legalsóbb 
rétegeiben. E helyett heletkeztek és keletkeznek 
most is a legkülönösebb vallási áramlatok, mint 
Boothnak „Salvation Army"-ja és ennek két 
orgánuma, „The war Cry" és „The little Soldier" 
a nyolcvanas évek elején Booth generálisnak 
tizennyolc évi működése után 320 ezer példány-
ban volt'elterjedve. 

A németek vallási életére különös világot 
vet Strausz Dávidnak (1808-1874) említésre 
rnéltó könyve: „Der alte und der neue Glaube" 
(a régi és az új vallás), a melyben a szerző 
tökéletesen szakít a theologiával. Ezt a könyvet 
a müveit osztály evangélium gyanánt fogadta és 
111 dg most is sokan vannak, akik ilyen páratlan 

5 
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tisztelettel illetik. És mégis kevés oly mű van, 
a melynek legbensőbb tartalma oly vigasztalan 
volna. Strausz a kereszténység tagadásáig jutott; 
ez a tagadás lassan fejlődött ki benne és belső 
ösztöne mégis valami eszményinek az elismeré-
sére hajtotta. Ő ezt állítólag elérte a hősimádás-
ban, a' melynek ö volt Németországban a legelső 
követője. Az ő vallása az esztétikai élvezet kul-
tusza. Eléggé különös, hogy ö, a ki a theologia 
körében támadt forradalmi irány képviselője, oly 
hitvallást alapít, amelynél merev arisztokratikusabb 
nem is gondolható és e mellett socialis és 
politikai kérdésekben reakciónáriusnak mutatta 
magát. Strausz egy lépéssel tovább ment Fichtenél, 
a ki az erkölcsiséget, az államot tiszteletben tar-
tandó történeti fejleménynek hirdeti és bennük 
az „Isten menetét" látta a világban. Épen azért, 
mint valami istenit kell tisztelnünk az erkölcsöt, 
a családi, a társadalmi életet, az államot. 

Önként merül föl a kérdés; üdvözíthet-e 
Strausznak „új vallása?" A feleletet előre meg-
adhatjuk : nem. Bár a szépnek élvezete az em-
bereket sok csalódáson fölül emeli, a lét nyomo-
rát enyhíti, a lelki kínokra fátyolt boríthat, de 
boldogítani nem képes. Miért látunk a leghatal-
masabb mesterek és művészek alkotásaiban oly 
törekvéseket, hogy úgy mondjam, sokszor lelki 
erőlködést, mely át akarja lépni azokat a hatá-
rokat, a melyeken ők uralkodnak? Mily célja 
lehet a zenének, a színek és alak összhangzatá-
nak, a költészet minden esztétikai szépségének 
arra, a ki szenved, a ki remegő szívvel keres 
összhangot az „én" és a világ között, a ki 
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vágyó lélekkel iparkodik a látszat világából ki-
emelkedni, avagy a földi élet szenvedéseinek 
súlya alatt összerogy? Beethoven, Mozart édes 
hatalmas zenéje, az ó-kor legpompásabb alkotásai, 
a reneszánsz remek szépmüvei a vágyódó kebelre, 
a mely az igazságot a maga teljességében szom-
júhozza, csak egy csepp az izzó ajkakra és ha a 
világköltészet teljes árjába is temetkeznék, a hol 
földi és égi csillagok fénye ragyog, nem talál 
abban teljes, vágyódással többé össze nem kötött 
élvezetet; söt épen a legremekebb müböl, a 
melyet az emberi képzelem szóban és hangban, 
színben és formában alkotott, hangosan kiált 
feléje a kérdés az „örök" után, a melyet nem 
képes összefoglalni egész teljességében sem 
hang, sem szó, sem alak. És mit jelent ez a 
vallás azokra a milliókra, a kik éheznek és a 
létért küzdenek, a test és lélek minden proletár-
jára? Mi értéke van a szegényre nézve, a ki csak 
szenved, az együgyüekre nézve, a kik nem 
képesek azt fölfogni? 

Strausznak eme vallása csak a nemesebb 
érzékek izgatása a felsőbb tízezer számára, a kik 
az élet gondjaitól menten esztétikai ingereknek 
adhatják át magukat; a tagadás ama hívei szá-
mára, a kik magukban az érzékfölöttiek elfojtá-
sára törekednek és szinte akaratuk ellenére is 
hódolnak az eszményinek a műélvezet által. 
Strausznak esztétikai vallása csalódás volt és az 
is marad, feneketlen mélységet hervadó bimbók-
hal tölt ki. Valódi lényegében nem más az, mint 
szépen kicicomázott materialismus. Hirdeti az 
isten nélküli kozmagóniát, a kezdet nélküli fejlő-

5* 
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dési folyamatokat, a lélek nélküli embert, a föl-
támadás reményétől megfosztott életet, fatálismust. 
Aztán kegyetlen logikával hirdeti a régi katho-
likus vallás és az új, atheista materialista vallás 
közötti választás szükségességét. Ez a rendszer 
mélyebb szellemeket sohasem elégíthet ki teljesen 
és magát Strauszt sem boldogította: nem más. 
az, mint pőre pessimismus, a mely elfordul a 
föld nyomorától, a melyet csakis a szeretet, az 
önmegadás, az Istenben és Istennel való élet 
kepes enyhíteni. 

Strausznak müve csakhamar elárasztotta 
Németországot és hatását a külföldön is kezdte 
éreztetni. Angolországban maga Gladstone minisz-
terelnök lépett föl a vallásosság védőjéül, hogy 
hitsorsosait megerősítse és az anglikán egyetemek 
ifjú hallgatóit megóvja.* • 

Strausz példájára mások is új vallást akartak 
alapítani, a kik szintén elvetették a keresztény-
séget a legtisztább alakjában is és a tapintat 
által megtisztult lelkiismeret alapján új vallást 
követeltek; viszont mások azt gondolták, hogy az 
általuk kijavított katholicisinus egy bizonyos 
neme kielégíti a polgári erkölcstant. Minden-
esetre ezek a kísérletek, a melyeknek nyomait 
különösen a müveit államokban, Német-, Angol-, 
Franciaországban és Itáliában látjuk, azt mutat-
ják, hogy az emberiség mindinkább elhatározta 
magát a hitetlenség ellen való harcra és elő-
készíti a múltnál sokkal jobb jövőnek kialakulását. 

Duilhé de Saint-Projet: „A keresztény hit természet-
tudományos védelme." 
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A divatos bölcselők legtöbbet a lét nagy 
kérdéseivel foglalkoztak és a filozofia viszonya a 
szellemi élethez élénkebb lett. — Mindinkább 
előtérbe lép Schopenhauer Arthur (1788 - 1860), 
a kinek müvei* nemcsak az általános kor-
szellemre, hanem a költészetre és a művészetre 
is gyakoroltak átalakító befolyást. Abból indul ki, 
hogy e világ a lehető legrosszabb, mert a baj, 
a rossz, a szenvedés és a fájdalom túlsúlyban 
uralkodik rajta, már pedig eszes lény cselekvésé-
nek rugója nem lehet a rossz; tehát a világ egy 
esztelen, öntudatlan akaratnak a müve, a mely-
nek szükségképeni evolucioja a minden. Követ-
keztetései tehát ezek: az élni vágyás a legeszte-
lenebb dolog. Az egyedüli boldogság negatív 
jellegű, t. i. visszatérni a nem létbe, a semmibe, 
a mi lehetséges is. Ez a pesszimismus nagyon 
hasonlít a Buddhismushoz, a mely szerint a bol-
dogság egyedüli eszköze az aszkézis, quietismus 
és maga a boldogság a „nirvána", a megsemmi-
sülés. 

Ámbár Schopenhauer müveinek mélyebb ta-
nulmányozása is dívott, mégis különösen egyes 
nézetei és kiszakított gondolatai, a melyek népies 
előadások, idézések vagy újságcikkek által a nép 
szélesebb rétegeiben elterjedtek, a növekvő ide-
gességgel való összefüggésükkel sok fejet zavar-
tak meg. 

Sokkal inkább tért hódított első müvének** 
tetszetős irálya által Schopenhauer tanítványa: 

* „Die Welt als Wille und Vorstellung" ; „Parerga 
and Paralipomena," „Über den Willen in der Natúr." 

'":k „Die Philosophie des Unbewussten". 
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Hartmann Ede (szül. 1842. Berlinben) az „Ön-
tudatlan" bölcseletének a szerkesztője (1869) 
Hartmann csakhamar növekvő jelentőségre és 
tudományos alapra küzdötte föl magát. Előtte is 
voltak már az „Öntudatlan"-nak hirdető bajnokai, 
mint Schelling és Carus, de csak ö hirdette azt 
abszolút princípiumként. Szerinte az öntudatlan, 
önmagán enyhítendő, belső kínját evolúcióiba 
igyekszik áttenni. Ez a világ viszonylagosan a 
lehető legjobb, de ez is oly rossz, hogy a Semmi 
jobb volna? A szabadulás eszköze nem Schopen-
hauer quietismusa, hanem a fáradhatatlan mun-
kálkodás, a mely a' fájdalmat enyhíti. A szaba-
dulás nemcsak az egyedeknek, hanem az összes-
ségnek is lehetséges az együttmunkálás által, a 
mely nem más, mint beavatkozás a világprocesz-
szusba és a melynek majd lehetséges lesz a 
világot megsemmisíteni.* Hartmann rendszere 
áthidalta a Hegel-féle logikusan fejlődő ideák és 
a Schopenhauer-féle vak akarat között levő mély-
séget. Ez által mélyítette a pessimismust s a 
világrendnek alapjául az isteni gondviseléshez 
hasonló valamit tett, de nála sem valami biztató 
az eredmény. 

Nagy jelentőségre tett szert Lange Frigyes 
Albert-nék „Geschichte des Materialismus" cimíi 
müve. Ez a könyv kimutatta a materialismusnak, 
mint spekulativ elméletnek, tarthatatlanságát és 
annak jelentőségét másodrendűvé teszi. De nagy-
ban hozzájárult Kant tanulmányozásához és ezt a 
természetkutatók köreibe is átültette. Helmholtz, 

* Kováts d r . : „Alapvető hittan." I. 261. 1. 



71-

Dubois-Reymond, Zöllner és mások töle nyertek 
biztatást. Lange, a ki óriási spekulatív elmeéllel 
alapos ismereteket egyesített a természettudomá-
nyok és a nemzetgazdaságtan terén, mindakét 
szakmára hatott és fömüvével a laikusok érdeklő-
dését is fölkeltette a bölcselet iránt. Hogy azon-
ban az önálló bölcselők száma mindinkább kiseb-
bedett, az természetes, mert a nagyszámú tudósok 
leginkább azokon a morzsákon rágódtak, a melyek 
a gazdagok asztaláról hullottak. 

Hartmann és Lange mellett Diihring Jenőt 
(szül. 1833) is föl kell említenünk. Éles és tehet-
séges gondolkodó, a ki bölcseleti értekezéseivel 
új irányba terelte a socialismust és a nemzet-
gazdaságtant. Tulajdonképen Careynak elvi köve-
tője a berlini egyetem magántanári székén. 

Ha némely bölcseleti könyv el is terjedt 
szélesebb körben, eredményük azonban elenyészik 
azon művek hatása mellett, a melyek Comtenak 
»positiv filozófia" cimű müve talaján termettek. 
Különösen elterjedt Német-, Francia-, Angolország-
ban „A Társadalmi tudományok alapvonalai, vagyis 
fizikai, nemi és természetes vallás" című mű 
egy angol szerzőtől, a mely az emberiséget meg-
akarta szabadítani a természetellenes erkölcstelen-
ségtől, a szegénységtől és a házasodás előmoz-
dítására törekedett. E mellett álokaskodásával, a 
mely el kell hogy vakítsa a félművelteknek kritika 
nélkül olvasó tömegét, oly rendszer alapítását 
javasolja, a melynek megvalósítása egyértelmű 
volna a társadalom végromlásával. Álláspontja 
tökéletesen atheistikus, teljes mivoltjában anyag-
elvű és torzképpé alakítja át Malthus elméle-



* Thomas Róbert Malthus (1766 1833.) „Essay on 
the principles of population." (1798.) 

tét,* mely szerint az emberek szaporodása a geome-
triai haladványok szerint halad, míg az élelmiszerek 
csak aritmetikai haladványban gyarapodnak. Ezért 
mértékletesen kell élni és csak az nősüljön, a ki 
családját minden körülmények közt el tudja majd 
tartani. — Ez a könyv különösen a munkások 
közt volt' nagyon elterjedve és tökéletesen beteg 
korszellemről tesz tanúságot. Valósítsuk meg ezt 
az új vallást és olyan állapotok keletkeznek, a 
milyeneket Petronius maró tolla sem írhatna le. 
Ez az eredménye annak a bölcseletnek, a mely 
csak az érzékek közvetetlen tapasztalatait fogadja 
el és gúnyosan lenézi a „spirituálistákat", azaz 
azokat, a kik az érzékek korlátoltságát nagyban 
is ismerik. 

Ily torzszülemények után a bölcselet műve-
lőinél kifejezésre jutott e korszakban az az álta-
lános nézet, hogy vissza kell térni Kanthoz. Talán 
e nézet kialakulásához leginkább Schopenhauer-
nek növekedő sikerei járultak. A ki őt és a böl-
cselet történetében elfoglalt szerepét meg akarta 
érteni, kénytelen volt Kantot tanulmányozni. Ez 
időtől kezdve ujult erővel és kedvvel fordultak a 
königsbergi bölcs tanulmányozása felé. Mindent 
felölelő gondolatkörét összefüggésbe hozták más 
gondolkodókkal és kutatókkal; kutatták viszonyát 
Newtonhoz, Darwinhez, Smith Ádámhoz, Rous-
seauhoz, stb. Mindezek és sok egyéb kritikai, 

.értekező és történelmi munka Kantról és a többi 
bölcsészről a szigorú tudományosság birodalmába 
tartoznak és főleg a szakemberek körében hatottak. 
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A természettudományi materialismus több ön-
tudattal, mint létjogosulsággal, merészelt a világ-
nézlet egy bizonyos nemének fölépítéséhez hoz-
zájárulni, a melyet tapasztalati filozófiának mon-
dott. Első sorban tagadott mindent, a mi nem 
érzékelhető, mintha minden természeti erő az ö 
számára megfejtett talány volna és e mellé „bizo-
nyitékai" közé mégis oly állításokat sorolt, a 
melyek a tapasztaláson kivül esnek. Az ifjabb 
természetkutatók ellenmondást nem tűrő lelkesült-
séggel hódoltak az új iránynak. Azt hitték, hogy 
a dolgok lényegét megfejtették akkor, a mikor 
az erők működésének a föltételeit megtalálták. 
Összetévesztették tehát a lényeget az erők mű-
ködésével és így kimutatták azt, hogy a tapasz-
talati megismerés határait nem ismerik, pedig épen 
maga Kant óvja őket a túlzástól a „Kritik der 
reinen Vernunft"-ban. Dubois-Reymondnak érdeme, 
hogy 1872-ben az orvosok és természettudósok 
kongresszusán a természeti megismerés határairól 
tartott értekezésében a helyes irányhoz csatlakozott. 
Értekezésének alapgondolata ez: „Megismerésünk 
ama két határ között mozog, a melyeket egyrészt 
az anyag és erő tökéletes megfejtésének képte-
lensége, másrészt a szellemi tüneményeket anyagi 
föltételekből való magyarázatnak lehetetlensége 
neki szab. Eme határok között a természetkutató 
úr és mester, tagol és épít és senki sem tudja, 
hol fekszik tudományának és hatalmának a kor-
látja, de ezeken a határokon túl sohasem képes 
emelkedni". Sokáig tartott, míg ez a nézet az 
Ifjabb természetkutatók között magának útat tört, 
a melynek alapján a természettudományok és a 
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bölcselet közt levő viszonyt helyesen meg-
ismerték. 

A te rmésze t tudományok és a tö r t éne lem. 

A természettudományok képezték e korszak 
művelődésének csúcspontját. Az anyag tüneményei 
az érzékelhető tények, a közvetlen okok és ezek-
nek törvényei képezik a természettudományoknak 
és a történelemnek térben és időben kiterjedő 
tárgyát. A természettudomány felöleli az összes 
természettani és élettani tudományokat. Az általá-
nos fizika az anyag megjelenésével kezdődik és 
terjed a szerves világ megjelenéséig, amikor az 
élettan veszi kezdetét. A történettudomány magá-
ban foglalja mindazon kutatási módozatokat és 
ismereteket, melyek a múltra vonatkoznak. E két 
tudománynak tehát az emberi nem múltjában 
számtalan érintkezési pontja van. 

A híres Berthelot Marcellin (szül. 1827) 
Renanhoz intézett levelében adja a természettudo-
mánynak igen helyes meghatározását: „A positiv 
tudomány nem kutatja a dolgok első okait és 
azok végcélját, hanem a tényeket megállapítva s 
azokat közvetetlen vonatkozásaikban egymáshoz 
viszonyítva halad előre. Az emberi szellem a té-
nyeket megfigyelés és kísérletezés által megálla-
pítja, azokat egymással összehasonlítja, új, azaz 
általánosabb tényekre következtet, a melyek való-
ságának egyedüli biztosítéka abban rejlik, hogy 
azokat megfigyelés és kisérletezés útján beigazolja. 
A viszonyok ezen láncolata a kutató emberi szel-



75-

lem fáradozásai következtében napról-napra hosz-
szabb lesz: ez e positiv tudomány* 

A természettudományoknak tehát sajátos, szigo-
rúan logikai módszerük van, a melyet átlépni az 
eltévelyedés veszélye nélkül nem lehet, a mint e 
korszak példája mutatja. 

A XIX. század elején 1809-ben jelent meg 
La Marck János (1744—1829) francia természet-
tudósnak „Philosophie zoologique" című munkája, 
amelyben fölveti a következő kérdéseket: „igaz-e, 
hogy a fajok föltétlenül állandók; épen oly régiek-e, 
mint a természet; léteztek-e eredetileg mind ugy, 
amint jelenleg ismerjük azokat, avagy alá voltak 
vetve a különféle körülményeknek és változások-
nak; vájjon, bár roppant lassan, nem változott-e 
meg jellegök, alakjuk idő folytán?" Az egyes 
fajok meghatározása alkalmával sokszor tapasztalt 
nehézségek miatt az állatország keletkezését a 
lassú, fokozatos fejlődéssel magyarázta alkalmaz-
kodás, öröklés és az idő körülményei által. így 
öt betudhatjuk a leszármazási elmélet megalapító-
jának. Eszméi azonban kedvezőtlen időpontban 
láttak napvilágot, a tudósok majdnem kivétel nél-
kül hívei voltak a fajok változhatatlanságának 
addig, a míg szerencsés órában meg nem szüle-
tett Darwinnak „A fajok keletkezése természetes 
kiválás" által (1859. London) című könyve, a mely-
nek főbb gondolatai a következők: 

Az összes szerves lények Isten teremtő ereje 
által létrehozott őslényekből fejlődtek. Kezdetben 
nem voltak állandó fajok, a mint Cuvier állította a 
közte és Bory de Saint-Vincent közti híres vitá-

* La Science ideale et la Science positive. 



ban. A szerves lények közt észlelhető változatok 
legfőbb oka a természetes kiválás „a létért való 
küzdelemben" (struggle for life). Az életért való 
küzdelem annál öldöklőbb, minél közelebb állanak 
a fajok és az egyedek egymáshoz ugyanazon 
területen, ugyanazon hajlamokkal és szükségletek-
kel. A küzdelemből csak azok a szervezetek kerül-
nek ki győztesen, a melyek kiváló tulajdonsággal 
vannak felruházva és így a legfőbb mértékben élet-
képesek. Életképességüknél fogva többé-kevésbbé 
alkalmazkodhatnak a különféle körülményekhez. 
Változásaik azonban nem mindenkor egyformák. 
Vagy nem felelnek meg a körülményeknek és 
akkor veszendőbe mennek, vagy pedig további 
lécezésükre nézve oly kedvezők, hogy egyedüknek 
a többi fölött fölényt biztosítanak. Ily módon sike-
resebben vívja meg küzdelmét a létért, önmagát 
föntartja és utódokat produkálhat. Mindeme körül-
mények folytán az ily egyed oly tulajdonságokat 
nyer, a melyek csak ö benne vannak meg. Ez az 
elfajzás, a mely tovább szaporodva, új fajjá növi 
ki magát. Fontos szerepet játszik itt a kétségbe 
nem vonható átöröklés. Az egyednek szerzett 
tulajdonságai átöröklődnek utódaira, ezekben pedig 
fokozódhatnak annyira, hogy ismét új fajok szár-
maznak. A változás lehetőségének nincsenek hatá-
rai és így Darwin föltette, hogy az összes élő 
lények néhány őslényből származtak. Ez őslények 
kiváltságolt egyedei hosszú időközök alatt mind-
inkább tökéletesedtek és reájuk vezethetők vissza 
az összes, most létező szerves lények. 

Az angol tudós La Marck elveit sok meg-
figyeléssel és tapasztalattal gazdagította és a ter-
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mészeti kiválás által bővítette. Rendszere által a 
tudományban sok érthetetlen tüneményt fölfogha-
tóvá tudott tenni, mert az összes szerves lények 
számára általános törvényt állított föl, a melynek 
létjogosultságát bizonyította. Ö terelte a szétfor-
gácsolt természettudományi kutatást ismét egy-
séges mederbe, mert az összanyag számára böl-
cseleti alapon általános törvények után kutat. 
Darwin az ő müvét, annak fontosságát tartva szem 
előtt, lassan készítette. Évtizedeken át kísérletezett 
és gyűjtötte tapasztalatait. Törvényeit induktive, az 
egyes esetekből kiindúlva építette föl világos rend-
szerben és minthogy egyike a leglelkiismeretesebb-
kutatóknak, számos törvényt csak föntartással 
közöl, nem lévén barátja a rövid életű tételek föl-
állításának. Tudta, hogy számos kérdés lesz még 
megoldandó, a míg a kiválasztás hypothesise tör-
vénynyé lehet. 

Darwin kifejlődési elméletének általános esz-
méje a magyarázatára kigondolt rendszereken kivül 
és fölül áll. A rendszernek számos bírálója akadt, 
mert egyrészt az eddigi tudományos állásponttal 
szembehelyezkedett, másrészt, mert az emberiség 
viszonyát a többi lényekhez a vallással ellentétben 
hirdette. A harc azonban csak egy évtizeddel ké-
sőbb keletkezett. Különösen Haeckel Ernő 
(sz. 1834), a ki a léleknek a saját monista és erő-
mütani élettanával való összehasonlítása céljából 
azt állította, hogy minden szerves tömecs plasti-
őulenak hivatik és lélekkel bir. A plastidule-lelkek 
egyesülése alkotja a sejt lelkét, a melyeknek 
összege az, a mit a közmegegyezés folytán állat-
ban, emberben, növényben léleknek nevezünk. Sze-
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rinte a plastidule-lelkek nem egyebek, mint 
hullámszerű, elágazott mozgás, melyet mindenkor 
a parányok mechanikájára lehet visszavezetni. 
A darwinismust a szó legszorosabb értelmében 
figyelemre méltó elméletnek mondja, a mely a leg-
nehezebb problémák megoldását teszi lehetővé. 
Felelet az erre a nagy kérdésre: Hogyan fejlődtek 
ki bizonyos célra berendezett szerves lények; ho-
gyan keletkezhetik egy szabályszerű épület kigon-
dolt terv és építőmester nélkül ? Angolországban 
Wallace Russel Alfréd (szül. 1823) önálló tapasz-
talatok és tanulmány után hasonló eredményre 
jutott; ugyanígy Hiixley Henry Tamás (szül. 
1825), akinek főműve „Az ember állása a ter-
mészetben" e korszak végére esett. Huxley 
Darwinnak elméletét csak úgy fogadná el, ha a 
fajok kiválasztó keresztezéséből új physiologiai faj 
származnék. Azonban számos kísérlet azt mutatta, 
hogy még a morphologice legközelebb álló fajok 
párosítása is terméketlen marad vagy néhány nem-
zedék után megakad. 

Bölcseleti szempontból szintén tétetett ellen-
vetés, nem ugyan a rendszer megdöntése céljából, 
hanem annak kiegészítése végett. Ha a jelenleg 
létező és a tökéletességig kifejlődött lények mellett 
még most is léteznek tökéletlenek, a melyek végig 
küzdötték a létért való harcot, vagy most is küzdik, 
hogyan történhetett az, hogy amazok e küzdelem-
ben teljesen átalakultak, emezek pedig nem? A vál-
tozó körülmények fölemlítése még nem magyarázza 
az átalakulást. Kellett tehát, hogy ez a képesség 
az egyedekben különböző legyen. Nágeli, a nagy 
botanikus, jólehet híve a leszármazási elméletnek, 
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rámutatott arra is, hogy hasonló körülmények közt 
különböző formák képződnek és különböző körül-
mények közt hasonló formák. A körülmények tehát 
nem elegendők az átalakulások magyarázatára. 
Kell, hogy a különböző egyedekben különböző 
erők legyenek, a melyek az egyiket tökélesítik, a 
másikat pedig nem. Darwin később maga is elis-
merte a belső átalakulási törvényeknek létezését. 
Az anyagelvűek mohón kapkodtak az elmélet után, 
a melynek gyakorlati alkalmazása malmukra haj-
totta a vizet. Mert, ha a majom és ember között 
az összekötő lény hiányzik is, de még előkerülhet, 
vagy pedig — kihalt. Nincs talány a természetben, 
minden gépies. Az így kicsavart darwinismussal 
szembeszálltak természettudósok és bölcsészek 
egyaránt. Kikeltek az ellen, hogy megdönthetetlen 
igazságnak hirdettessék az, a mi bizonyos tüne-
ményekre nézve csak valószínű föltevés lehetett. 
Ha a darwinismus tökéletesen igaz volna is, ha az 
összes lények törzsfája az étertől kezdve az emberig 
kétségtelen lenne, még akkor sincs megfejtve 
a teremtő erő; nincs megfejtve az a titok, 
hogy a világképzö anyag egyes parányaiban mi-
képen van lerakva az öntudatos életnek a csirája, 
titok marad, hogy némely szervezetben hogyan 
alakult az érző és gondolkodó lélek, másokban 
ellenben nem, jólehet ugyanazon körülmények vették 
körül azt az ismeretlen ösanyagot, a melyből minden 
származott. 

E korszak természettudományának fejlődését 
"agyban elősegítette az atom-elmélet. Gerhardt 
Ferencz (1816—1856) híres francia chemikus már 
a század közepén kételkedett azon, hogy a mole-
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kulák között az atomokat föl lehessen fedezni. 
Kísérletezés után azonban elfogadta az elméletet. 
Az atomok nem tűntek el többé a tudományból. 

A föltétel, mely alatt bizonyos elemek egy-
mással egyesülnek, az, hogy molekuláik csak egy 
közös atomot is tartalmazzanak. A konyhasó egy 
atom nátriumból és egy atom chlorból áll. Más 
elemek más összetételt mutatnak. A vízben egy 
atom oxigén mellett két atom hydrogén van. Ebből 
azt következtetjük, hogy az elemek atomjai külön-
böző képességgel birnak arra nézve, hogy más 
elem atomjait lekössenek. Ehez fűzte Kekulé Ágoston 
(szül. 1829), Liebig tanítványa, az atomláncolat 
elméletét, a mely által be akarta bizonyítani, hogy 
egy összetett molekulának, mely atomjai kapcso-
lódnak össze közvetetlenül, és melyek azok, a 
melyek csak más atomok segítségével kapcsolódnak 
össze. A sok ellenmondás dacára az a hypothesis 
a tudományban megmaradt a jelen korig. A kompli-
kált összetételeket egyszerűekre bontják és meg-
fordítva, egyszerűekből, a melyeknek szerkezetét 
ismerjük, építjük föl az összetettet (synthesis). 
Synthesis által vált lehetségessé, hogy oly anya-
gokat, a melyek különben csak a növény- és állat-
világban léteznek, képesek vagyuk előállítani labo-
ratóriumokban is. A synthesis azonban nem minden 
szerves anyagban használható, mert pl. a chinin-
nek és a morphiumnak, általában az alkaloideknek 
belső szervezete előttünk teljesen ismeretlen. 
A chemia és a fizika mindazáltal igen sokat nyert 
a hypothesis által, a mely, épen ügy, mint a dar-
winismus, a kutató szellem elé mindig új felada-
tokat tűzött, helyet biztosított afilozófikus szellemnek 



81 

a természettudományok körében és a megismerés 
után való vágyat mélyítette.* 

Du Bois Reymond 1841. az állati test villa-
mos tüneményeit kutatta. 1848—1860-ig nyilvá-
nossá tette tevékenységének eredményét „Kuta-
tások az állati villamosságról" című müvében. 
Úgy találta, hogy az izmok elektromotor gyanánt 
működnek. Megállapította az izomáram törvényeit 
is és kimutatta, hogy mindez csak élő szervezet-
ben lehetséges, a halállal megszűnik. Össze-
húzódás alatt fogy az izmok elektromos ereje. 
Kimutatta azt is, hogy az izmok tevékenysége 
bizonyos elektrochemikus anyagmozgással is jár; 
nem szabad azonban az izmokat távíródróthoz 
hasonlítani, mert az izmokban az elektromosság 
tovaterjedése lassan megy. Helmholtz volt az 
első, a ki az áram terjedési sebességét megálla-
pította : az emberekben hatvanegy méter egy 
másodperc alatt, tehát a fény terjedésének tíz-
milliód része. 

Helmholtz megállapította hírnevét „Az erő 
fönmaradásáról" című művével. Jólehet elődjének, 
Mayernek, müvét nem ismerte, következtetései 
mégis megegyeztek ismeretlen elődjének követ-
keztetéseivel. Igen nagy érdemeket szerzett a 
fénytan** és a hangtan körül, söt a hangészre-
vevésekről*** írt müve alapvető a hangtan 
physiologiai tárgyalásában. 

. * Legteljesebb erre vonatkozó munka Fechnernek : Die 
Physikalische und philosophisehe Atomenlehre. 11. kiad. 1864. 

** Handbuch der physiologisehen Optik 1859—1866 

*** Lehrbuch von den Tonempfindungen. 
6 



Schwann-Schleiden sejtelmélete e korszak-
ban megingott. Schiütze Miksa (1825—1874), 
a híres anatómus és zoologus és hallei tanár az 
elmélet ellen szóló összes tényeket felhasználta 
a hypothesis kritikájában.* Teljes világossággal, 
a mely Schultze egyéb iratait is kitűntette, gazdag 
anyagra támaszkodva, kimutatta, hogy a sejtfal 
a sejt fogalmához épen nem szükséges. A sejt 
egy csomó protoplasma, maggal ellátva. 

Schultze elméletét a botanikusok, zoologusok 
és physiologusok csakhamar elfogadták, maga 
Haeckel is. Nem minden befolyás nélkül volt az 
épen terjeszkedő darwinismus, a mely számára 
alkalmas kiindulási pontnak Ígérkezett a növé-
nyekkel és állatokkal közös protoplasma. Alapo-
san ki is használták, de nem minden csalódás 
nélkül. így múlt ki a sejtelmélet első korszaka, 
de a tévedés miatt nem volt panaszra ok. A mint 
gyakran, úgy itt is bebizonyult, hogy a helytelen 
út nem mindig kárbaveszett és az igazság a 
tévedések után születik meg. 

Darwin elméletén kivül semmi sem keltett 
oly csodálatot, mint a színképelemzés (spectrala-
nalysis). A Frauenhofer-féle vonalak már Herrschelt 
is meggyőzték arról, hogy a színkép különféle-
sége különböző anyagok jelenlétére mutat. A. 
célt azonban két német kutató érte el: Kirchhoff 
Róbert Ágoston (szül. 1824. Königsbergben) és 
Bunsen Vilmos Róbert (szül. 1811. Göttingenben). 
A két tudósnak hírnevét egyéb műveiken kivül a 
a spectralanalysis alapította meg. 

„Über Muskelkörperchen und das, was man Zelle 
zu nennen hat" (vier Abhandlungen seit 1860). 
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A színtelen napsugár, ha azt prizmán keresz-
tül vezetjük, színes sugarakra bomlik (piros, 
narancs, sárga, zöld, kék, ibolya). A színeknek 
ez a sora képezi a napszíneket. Ha ezt a szín-
képet egy bizonyos készüléken, spektroskopon 
át vizsgáljuk, bizonyos sötét vonalak látszanak. 
A készülék szerkezete azonban olyan, hogy más 
fényforrásoknak vagy izzó testeknek színképét 
is lehet vizsgálni. Langley még a jég sugárzásá-
nak spektrumát is elö tudta állítani, úgy, hogy a 
színképelemzés hőmérsékleti határokhoz nincs 
kötve. Ha pl. az u. n. Bunsen-féle gázégő láng-
jaiba konyhasót adunk, akkor a láng erősen 
sárga színű és a színkép a készülék távcsövén 
át nézve, egy vagy két keskeny sárga vonalat 
mutat. Ha a láng közé strontiumot szórunk, 
úgy ennek gőze befolyásolja azt és a prizmán 
át nyert színkép egy kék és egy narancsszínű 
vonalat mutat. így nyerünk különböző anyagok-
ból különböző, de színeiben állandó színképet. 
Ebből már most az következik, hogy a készülék 
segítségével a különböző anyagok jelenlétét álla-
píthatjuk meg. Tényleg a legkisebb jelenlevő 
a nyagrészecske is elárulja magát. Minél magasabb 
valamely szilárd vagy folyékony test hőfoka, 
annál tökéletesebb a színképe* 

A következtetés, a mely a Nap fényére 
vonatkozólag ezekböL folyik, egyszerű: a Nap 
fehéren izzó test. Már most csak a sötét vona-
lakat kell megmagyarázni és megkapjuk azokat 
az anyagokat, a melyekből a Nap áll. A Napot 

* A Vörös izzás 525°, a fehér izzás 1170°C. hőmérsék-
letnél veszi kezdetét. 

6* 
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gözburkolat veszi körül, a melynek alacsonyabb 
a hőfoka. A Naptól kijövő sugarak a burkolaton 
mennek át és ez fölfogja mindamaz anyagoknak 
a vonalait, a melyek gőzformában benne foglal-
tatnak ; következésképen a Nap színképében sötét 
vonalak vannak. Kirchhoff kétezernél több ilyen 
vonalat fedezett föl és ezeknek egy része a 
földön előforduló anyagok vonalaival megegyez, 
így jött létre a következtetés, hogy a Napban 
van vas, calcium, mangan, nikkel, kobalt, krom, 
nátrium, réz, zink, aluminium; ezután az u. n. 
chromoréteg következik, melyben főleg hydrogén 
ég s végül a egészet beburkolja egy légkör. 
E fölfedezések éve 1861, mely az emberiség 
művelődéstörténetében arany betűkkel marad föl-
jegyezve. Bunsen társaságában Kirchhoff a szín-
képelemzést a chemiai kutatások módszerévé fej-
lesztette, a mely csakhamar teljesen bevált és 
segítségével eddig teljesen ismeretlen anyagokat 
fedezett föl. (1863-ig négyet). De a természet-
tudományok egyéb ágaira is fontossá vált ez a 
fölfedezés, leginkább az astronomiára. A minek 
a megismerését eddig alig remélték, az most az 
ismeret körébe lépett. Most már lehetett annak 
a kérdésnek a megoldására gondolni, milyen az 
égi testek szerkezete. Sok tünemény érthetővé 
vált. így találták, hogy a Napnak kéve-, sugár-, 
felhő- vagy tollforgó-alakú ide-oda mozgó láng-
nyelvei (protuberantiák), a melyek sokszor 80 ezer 
kilométer magasságban is kitörnek, különböző 
gázokból, főleg hydrogenből állanak. A burkolat-
ról (photosphera, chromosphera) szóló vélemé-
nyek is megváltoztak. A burkolat Lockyer Nor-
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maiin József (szül. 1836) angol astronomus ki-
mutatása szerint izzó hydrogenböl áll. A nap-
foltokról is valószínűbb hypothesist lehetett föl-
állítani, Kirchhoff felhőknek nézte azokat, a 
melyek a Napnak izzó légkörében úsznak. 
E nézetből származó ellenmondások Zöllner 
Józsefet (1834—1882) új hypothesis fölállítására 
birták. Zöllner hírtelen helyi lehűléseknek és le-
csapódásoknak tulajdonítja a foltokat. Még később 
Secchi Angelo (1818—1878) olasz csillagász azt 
a nézetét fejezte ki, hogy a foltok a gázoktól 
származnak. A Nap után sorra vizsgálták a többi 
égi testeket is, az állócsillagokat, a bolygókat és 
a mellékbolygókat. Azóta számtalan kísérletezést 
végeztek a tudomány emberei az egyes országok-
ban a színképelemzés által. Megvizsgálták a vért, 
a mérges anyagokat, a technika a Bessemer-féle 
acélgyártást vizsgálta és rendezte vele. A emberi-
ség mindenesetre bizonyos értelemben behatolt a 
teremtő titkos műhelyébe és ez a tudat gyújtó 
hatással volt a kutató szellemre. 

E közben a föld őstörténetére vonatkozó 
tanulmányok is előbbre haladtak. E tudomány 
művelői iránt a korszak kezdetén nagy volt a 
bizalmatlanság. A francia akadémia Boucher-vel 
szemben igen nagy mértékben tartózkodólag 
viselkedett. Azonban az „Északi Régészeti Társa-
ság" 1847-ben három tudóst, egy geologust, 
e§y természettudóst és egy archeológust bízott 
nieg, hogy hazájuk mocsarait tanulmányozzák. 
Tudósok társasága hasznosabbnak soha sem 
bizonyult, mint akkor. Forchammer, Steentrup és 
Worsave az őstörténetre nézve ugyanazok lettek 
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mint Buch, de Beaumont Illés és Cuvier földünk 
és az állatok történetére nézve. Ök alapították 
meg a praehistorikus régiségtant. A történeti 
múltban egymásra következő korszakot állapítot-
tak meg; ők különböztették meg legelőször a 
vas-, bronz- és kőkorszakokat. A kisérletezés 
folyt. Néhány angol tudós kutatás közben oly 
építményekre akadt, a melyeket semmi esetre 
sem maga a természet, hanem inkább az ős-
ember keze alkothatott (Somnevölgy). Lyell Károly 
francia tudós személyesen átkutatta Abbeville és 
Amiens környékét, az érdeklődés most már 
annyira fokozódott, hogy az angol természet-
tudósoknak Aberdeen-ben (1353) tartott gytilése 
az ősember védelmére kelt. Ez a példa vissza-
hatott Franciaországra is; a kutatások száma és 
a fölfedezések szaporodtak. Különböző helye-
ken emberi maradványokra akadtak; különösen 
fontos a hozzája fűződő tudományos vitatkozások 
miatt a Neander-völgyben kiásott koponya. Bou-
cher 1863-ban diluvialis alsó állkapcsot talált 
kőbalta mellett, mindakettő ugyanazon rétegben 
és ugyanazon sötét burkolattal bevonva. A kuta-
tás Európán kivül Amerikára is kiterjedt. Az 
emberi maradványokat, főleg koponyákat, meg-
vizsgálták, méregették, kérdezgették mindenféle-
kép és ha az őskori, u. n. harmadkori ember 
kérdése még most sincs véglegesen megállapítva, 
létezése mégis a legnagyobb fokban valószínű, 
annál is inkább, mert az utána következő negyed-
kor már a kifejlett ember kora. 

Az e téren elért eredményeket Huxley, Lyell 
(„Az emberiség kora") és többen még 1864 előtt 
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összegyűjtötték és ha egyes gondolatok később 
változást is szenvedtek, az emberiség eddig ki 
nem kutatott nagy korának alapeszméjét maga a 
darwinismus is támogatta. 

Ebbe a korba esik a cölöpépítmények föl-
fedezése is. Svájcban Dollikon és Obermeilen 
közt a Zürichi tó vize 1853. és 1854. évek telén 
annyira leapadt, hogy a lakosok, kis termőföldet 
nyerendők, a partokon védőgátakat emeltek. 
Ásatás közben korhadt cölöpökre akadtak, az 
iszapból pedig szarvasagancsok és egyéb szer-
számok kerültek elő. Az összegyűjtött maradvá-
nyokat Zürichben Keller Nándor természettudós 
vizsgálta igen nagy érdeklődéssel. A kutatásokat 
mindinkább kiterjesztették egyéb bajor és osztrák 
tavakra, sőt a magyarországi Fertő tóra is. A cölöp-
építmények megadták a lehetőséget annak a meg-
bírálására, mily képzettségi fokon állottak az építők. 
Láthatjuk azt, hogy a mit az élet a legkezdetle-
gesebb fokon is megkövetel, használatban volt. 
Fegyver és egyéb szerszámok kőből, a kevés 
számú bronztárgy alig vehető számba, cserép-
edények minden lehető formában, mind kézi ipar, 
tarka rajzokkal ellátva; kosárfonatok maradványa, 
kötéldarabok. A fölfedezett gabona, zöldség és 
gyümölcsmaradványok összeszáradt állapotban is 
számbavehetök. A maradványok után ítélve, az 
állatvilág igen gazdag volt; oly állatok marad-
ványa, a melyek már nagyon régen kipusztultak 
arról a vidékről. 

A cölöpépítmények közt talált szerszámok 
eleinte köböl, aztán köböl és bronzból, majd meg 
bronzból és vasból készültek. Ezért osztották föl 
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ezt a legrégibb kort kö-, bronz- és vaskorszakra. 
Azonban találtak oly cölöpépítményekre is (Sipp-
lingen mellet), a hol a kőedényekkel együtt vas-
edények is fordultak elő. A cölöpépítmények 
korára vonatkozó nézetek is különbözők. Leg-
régibbeknek tartják az alpesi tartománybelieket és 
korukat a mi időszámításunkat megelőző néhány 
évszázadba teszik. Még kevésbbé tudjuk, hogy 
mely néptörzseknek szolgáltak lakóhelyül. Eleinte 
a keltákra gondoltak, de kevés valószínűséggel. 

A cölöpépítmények után a barlanglakók ma-
radványai vonták magukra a tudományos világ 
figyelmét. Különösen Mecklenburg, Schleswig és 
Hallstatt voltak gazdagok ily sírokban. Az itt 
talált tárgyak száma meghaladja a hatezret. Hazánk-
ban az aggteleki (Gömör-Szepesi Érchegység), 
baráthegyi (Györm.), abaligeti (Baranya és egyéb 
erdélyi barlangokban találtak emberi és kőszerszám-
maradványokat. A későbbi korszakból is számos 
maradvány került napvilágra különösen a Duna és 
Tisza közén elterülő alföldön, továbbá Pilin 
(Nógrád), Tószeg (Pest), Kicsind (Hont), Szihalom 
Borsod táján. Magyarad (Hont) vidékén található 
a legtöbb őskori szarvasagancsból készült szer-
szám egész Európában. Mindeme fölfedezések be-
pillantást engedtek oly korba, a melyre nézve 
nincs egyéb forrásunk. A kutató elme új anyagot 
nyert a feldolgozásra. Az embertan művelése 
erkölcsi kötelességgé vált; Franciaországban, Ang-
liában anthropologiai társulatok keletkeztek (1859 
Párisban, 1863 Londonban), a melyeket a többi 
országokban mások is követtek. Ázsiában is föl-
tárult a föld; franciák és angolok osztozkodtak 
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annak érdemében, hogy Ninive maradványait ki-
kutatták. 

A legnagyobb praehistorikus és anthropolo-
g i c s kutatók közé tartozott Virchov, a kinek éles 
szemét a tudománynyal összefüggő sok téren 
csodáljuk. Ez a tevékenység és az elért fényes 
eredmények a realistikus szellem híveivé tette még 
a nyugodtabb lelkeket is. Ez az, a mire az elmé-
leti, sőt az erkölcsi materialismus támaszkodott. 
Ez volt az, a mi az inductios módszernek meg-
szerezte a diadalt. Mégis a positiv tudomány leg-
komolyabb képviselői is visszautasítják az emberi 
nem korára vonatkozó túlzott számokat, inert a 
mértéktelenül túlzó állítások kezdettől fogva soha-
sem tartoztak az igazi tudományok keretébe. 

A természettudományok e korszakában álta-
lános az a vágy és törekvés, hogy minden tudo-
mányt természettudományi alapon kell felépíteni. 
Azonban a népszellem fejlődését a történelemben 
a szükségszerűségből és az atomok szerkezetéből 
magyarázni legalább is merészség; ez a módszer 
egyoldalúságra vezet úgy az ítéletben, mint a fel-
fogásban. A darwinismus és a materialismus külö-
nösen Angliában befolyásolták a kulturtörténelinet. 
Buckle Tamás Henrik (1821 — 1862) müve „A civili-
sáció története Angliában* (2 kötet 1857—1861) a 
két iránynak legsikerültebb emléke. A munka eredeti-
leg tizenöt kötetre volt tervezve, a két kötet csak be-
vezetés és a történetkutatás módszeréről való 
értekezés. Szerinte a történetíró első feladata az 
eseményeknek alapúi szolgáló törvényeket föl-

: „History of Civilisation in England", magyarra fordítva 
megjelent Budapesten 8 füzetben 1871-1878. 



kutatni és a fejlődés menetét követni. Úgy az 
egyesek, mint egész népek akarata a körülmények 
befolyása alatt áll. A fejlődés oroszlánrésze nem 
az erkölcsi eszméké, hanem az értelemé. Az egyéni 
tevékenységnek alárendelt szerepet juttat, mert a 
vad és müveit ember gondolkozásmódja között 
levő különbség csakis a külső körülményektől függ. 
Müve tehát inkább történelembölcsészeti dolgozát. 
Álláspontja egyoldalú és anyagelvü. 

Buckle nyomdokain haladva írt Lecky Vilmos 
Eduárd Hartpole (szül. 1838). Legfőbb műve: 
„A felvilágosodás keletkezésének és befolyásának tör-
ténelme Európában" racionalisztikus. Szembe-
száll a positiv vallások ellen, de jogosultságukat 
nem vonja kétségbe. Másik említésre méltó müve 
már bölcseleti: a racionalismus Európában. Hasonló 
álláspontból kiindulva írt Draper Vilmos János 
(1811 — 1882). Főműve: Európa értelmi fejlődésének 
története és a vallás és tudomány összeütközésé-
nek története. 

Mindezen irányokkal szemben állást fog.alt 
Carriere Mór, kinek főműve: „A művészet kap-
csolatban a művelődéssel és az emberiség eszmé-
nyei" (5 kötet, 18GB—74). A szellemi fejlődést 
bölcseleti alapon tárgyalja. A történelem nála nem 
csak a szükségszerűség eredménye, hanem a sza-
badságé is, legkevésbbé sem lehet puszta gépiesség. 
Ily felfogás mellett a kiváló egyed is megkapja 
méltó helyét és a szellem működő erői hozzák 
létre a lét rendjét, nem pedig az anyag és ennek 
törvényei. Ezen álláspontból kifolyólag magasabb 
jelentőséget nyert az erkölcsi és vallásos felfogás. 

Fordította Zsilinszky Mihály, Pest, 1872. 
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A müveit államokban a történetírás hatalma-
san föllendült. Megnyíltak a levéltárak, a kiadott 
forrásmüvek, felíratok és segédmüvek fölszapo-
rodtak. Már nem annyira az egész történelmet 
dolgozzák föl, mint inkább egyes korszakokét, 
így lett itt is vezérlő alapelv a természettudomá-
nyokban uralkodó munkafelosztás. 

Korszakunk elején még működtek Leo, Dahl-
mann, Schlosser és különösen Ranke, a ki körül 
többen sorakoztak, mint Schlosser körül. Ranke 
tanítványai között nagy hírnévre tett szert Gieseb-
recht Vilmos (1814—1889). Sok évi fáradságos 
adatgyűjtés után 1855-ben adta ki főművének első 
kötetét „A német császárság története címen".* A 
német egység érdekében írt eme műben Rőtsza-
kállú Frigyes uralkodásának végéig tárgyal nagy 
lelkesedéssel és a kútfők mintaszerű felhasználá-
sával. A hazánk és a német császárok között 
létező árpádkori összeköttetésre is tekintettel volt. 
Schlosser tanítványai közül kitűnt Gervinus György 
(1805—1871). A „XIX. század története"** (Lipcse, 
1850—06) úttörő mű. Ö még megérte a német 
egységnek létrejöttét, Bismarck és általában a 
porosz erőszakos politikának azonban nem volt 
híve. Gervinus erkölcsi alapon álló történetíró, 
azonban tág látkörének és a kútfők alapos isme-
retének dacára, nézeteiben néha egyoldalú. Az 
események jellemzésében sokszor annyira rokon-
vagy ellenszenv által vezetteti magát, hogy a 
történetíróban megkívánt tárgyilagosság szenved. 

* Geschichte der deutschen Kaiserzeit. 

'•'•* Einleitung in die Geschichte des XIX. Jahrhunderts 
és Die Geschichte des XIX. Jahrhunderts. 
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Ugyanez áll esztetikai fejtegetéseire is (Shakespeare 
1849). Másrészt nem lehet tagadni, hogy -épen 
saját egyéniségének hatalmas kidomborításával 
kettős mértékben hatott az olvasókra. Haiisser 
Lajos (1818 — 1807) is egyike a nagy német egy-
ség híveinek. Főműve „Német történelem Nagy 
Frigyes halálától a német szövetség megalapítá-
sáig"* levéltári kutatásokon alapuló munka. A 
német egység iránt táplált rokonszenvének sok 
történelmi munka és értekezés köszönhette meg-
jelenését; megírta a francia forradalom történetét 
is. Sybel Henrik (1817—1895) Ranke tanítványa 
a keresztes hadak történetének megírásával sze-
rezte hírnevét. Ugyanezen korban jelent meg tőle 
a francia forradalom történetének első három 
kötete. F műben kimutatja azt, hogy a socialis-
musnak milyen volt a befolyása a francia forra-
dalomra. A Monumenta Germaniae kútfögyjűte-
mény kiadásában is résztvett és Nagy Frigyes 
levelezését is ö ismertette először. Mommsen 
Tivadar (1817) 1854—55-ben adta „Római törté-
netét" három kötetben**. Merész föltevése és ele-
ven stilusa ismertté tették nevét a művelt világban. 
Ezenkívül alig van a római történelemnek oly 
korszaka, a melyet önálló műben vagy legalább 
értekezésben föl ne dolgozott volna. Duncker 
Miksa (1811 — 18G6) főműve „Azókor története".*** 
Földolgozta részletesen a görögök történetét, azon-
kívül a porosz történetet, de e müvei már e kor-

* Deutsche Gescliichte voin Tode Friedrichs des Grossen 
bis zur Griindung des deutschen Bundes (4 kötet 1869). 

Magyarra fordította Toldy István. 

*** Négy kötetben. Fordította Jónás János. 
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szakon kivül esnek. Freitschke Henrik (szül. 
1834) és Oncken Vilmos (szül. 1838) pályájuknak 
kezdetén voltak. Az osztrák történetírók közt 
figyelmet érdemel Arneth Alfréd (szül. 1819), a 
kinek a császárság történetéről szóló müvei nagy 
fontossággal birnak. Az emlékíratok és egyéb 
kisebb történelmi müvek száma legio. A néme-
tekre nézve legnagyobb jelentőséggel bírt Schlosser 
Frigyes (1770—1801). Világtörténete* tizennyolc 
kötetben 1844—56. közt jelent meg. Ez és a 
XV1I1. és XIX. század történetéről írt müve a 
németek nemzeti kincseivé lettek. Hírnevét e 
miiben higgadt felfogása, egyszerű gondolkodása 
és igazságszeretete alapították meg. 

Franciaországban a régiek (Thiers, Mignet, 
Michelet stb.) mellett e korban kitűnt Lanfrey 
Péter (1828-1877), a kinek a túlhajtott Napoleon-
tisztelet ellen irányuló műve „Histoire de Napo-
leon I." 1867—75. közt jelent meg öt kötetben. 
Levéltári kutatásai alapján megingatta a Napoleón 
legendákat. 

A természettudományok induktív módszere 
a történelemre is átragadt. Materialistikus alapon 
dolgoztak a történetírók Buckle után különösen 
Angliában, Franciaországban (Taine) és Német-
országban. Mesterén túltett Hellwald Frigyes 
(1842—1892) „Művelődéstörténet a maga természe-
tes fejlődésében" (1875, 2 kötet) című müvében.** 
Szerinte a népek életében minden tettnek rugója 

* Weltgeschichte für das deutsche Volk. 

** Culturgeschichte in ihrer natiirlichen Entwickelung 
bis zur Gegenwart. 
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a létért való küzdelem és ez határozza meg egy-
szersmind a történelemnek módszerét. Müve azon-
ban nem volt képes meggyőzni a tudományos 
világot arról, hogy az ő módszere volna a helyes. 
Joggal mondhatta Droysen, hogy a természet-
tudományok módszerét átvinni oly térre, a hová 
nem való, annyi, mintha valaki be akarná bizo-
nyítani, hogy lábakkal is lehet ételt emészteni. 
A tudományos történetírás Ranke módszere értel-
mében a tényekhez való szigorú ragaszkodást 
követelte. 

A történelmi művek nagy elterjedése mutatták 
azt az érdeklődést, a melylyel a közönség irántuk 
viselkedett. A történelmi művek folyvást szapo-
rodtak, mindazáltal kóros jelenség volt pártos 
szempontból történelmet írni. A legtöbb pártnak 
a vezére tollat ragadott és saját elveinek érdeké-
ben iparkodott a történelemnek egyik-másik tényét 
megszólaltatni, gondosan mellőzvén azokat a kö-
rülményeket, a melyek nekik nem kedveztek. 

Azok a müvek, a melyek egyes tudományok, 
intézmények eredetéről és fejlődéséről szólnak, 
ebben a korban íródtak. Franciaországban Chev-
reul a chemia történetét tárgyalta, Németországban 
ugyanerről a tárgyról Kopp, Höfer a fizika fejlő-
déséről írt, Mádler az astronomía történetét adta. 
A bölcselet történetének írói Fischer, Zeller, 
Ueberweg, Kirchner stb., a művészetéi Crowe, 
Görling, Woltmann és különösen Lübke. A tech-
nológia történetírója Kamarsch, a földmüvelésé 
Löbe, a vasúté Schmeidler, a hadászaté Bogu-
slawski, a tengerészeié a francia Sein, az angol 
Yong, a német Werner, a magyar Bárczay Oszkár, 
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a nemzetgazdászaté Dühring, Roscher, Kautz és 
mások. Vannak történetírói az utazásoknak, föld-
ismeretnek, a céheknek és társulatoknak, a nemes-
ségnek és polgárságnak, a megyéknek és váro-
soknak. Fölszaporodtak a történetírásnak, a köl-
tészetnek, a nyelveknek és a vallásoknak törté-
netéről szóló müvek. Ezek a tények azt mutatják, 
hogy a történelmi érzék a XIX. század második 
felében csak fokozódott. 

A magyar történetírás is kiváló képviselőket 
mutat föl, jólehet a nemzetnek politikai küzdelmei 
e korban hátráltatták a tudományos kutatást. 
Virág Benedek, Bajza József és Jászai Pál után 
Teleki József gróf megírta a „Hunyadiak korát" 
nyolc kötetben (tizenkettőre volt tervezve) renge-
teg anyaghalmazzal. 

Horváth Mihály (1809—1878) Magyarország-
nak a legrégibb történetét írta meg a XIX. század 
közepéig, azonkívül írt számos történeti életrajzot, 
megírta a függetlenségi harcot, értekezett a magyar-
országi kereszténység első századáról. Gondos 
forrástanulmányozás, komoly stilus és elbeszélő 
ügyesség vonzóvá teszik előadását, a mely az 
igazságnak hü tüköré. Szalay László (1813—1864) 
a szabadságharc után külföldi tartózkodásakor 
fogamzott meg lelkében az a gondolat, hogy az 
ifjúság számára megírja Magyarország történetét 
azon alapigazság nyomán, hogy a jog és törvény 
erején felépült nemzeti élet nem semmisülhet meg. 
Salamon Ferenc (1826-1892) egyike a legna-
gyobb magyar történetíróknak. ítélőképessége, 
jellemző ereje és erőteljes stilusa páratlanok. 
„Budapest története" töredék maradt. Egyéb dol-
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gozatai* mindmegannyi mester mű. A művelődés-
történetnek kitűnő megirója Kerékgyártó Árpád 
„A művelődéstörténet fejlődése Magyarországon" 
című müvével. Szabó Károly a vezérek korát 
írta meg, ezenfelül kitűnt mint forrásmagyarázó. 

' A történelemmel kapcsolatban fejlődtek annak 
segédforrásai is. Az emberi szellem egyes nyilvá-
nulásai ugyanis nem függetlenek egymástól. A 
ki korának hü történelmét akarja megírni, az nem 
csak a politikai változásokat veszi figyelembe, 
hanem a népek természetét és az uralkodó kor-
szellemet is; az irodalomtörténetíró csak úgy érti 
meg a költészetben nyilvánuló gondolati és ér-
zelmi világot, ha tekintettel van a művelődési 
mozzanatokra is, a földrajz nem csak a talaj 
külviszonyainak a leírására szorítkozik, hanem 
figyelemmel kiséri a történelmet és a nemzet-
gazdászatot is, a mint Ratzel Ferenc tette, a kinek 
„Az északamerikai egyesült államok kulturföld-
rajza" című müve forduló pontot képez a föld-
rajzi irodalomban. 

A régészeti tanulmányok fejlődése az ásatá-
sokhoz fűződik. Görögországban lord Elgin, 
angol követ már a század első tizedeiben ásatta 
ki és gyüjttette össze Athénben a Parthenon 
domborműveit és egyes szobortöredékeket, a 
melyeket aztán Londonba szállított. Báró Stackel-
berg német, Bröndstett dán és Cockerell angol utazók 
fölfedezték az eginai templom homlokzatának 
márvány szobrait. 1873 óta osztrák expedició kutat 
Samothrakia szigetén ; Karapanos Konstantin a do-

* Az első Zrinyiek ; Hazánk a török hódítás korába*) ; 
Az 1741. országgyűlés. 
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donai templomnak romjait kutatta ki. Ephesusban a 
brit muzeum kezdeményezésére Wood működik. 
Ujabb időben a porosz kormány engedélyt kapott 
a görög kormánytól Olympia vidékének a fölása-
tására, minthogy azonban a görög kormány szigo-
rúan tiltja a műkincseknek kivitelét, a németek 
csak gipszmásolatot készíthetnek a talált tárgyak-
ról. Itt működnek Hirschfeld, Bötticher, Treu és 
Dörpfeld. A franciák ngyanoly föltétel alatt áshattak 
Déloszban. A legnagyobb kutató e téren Schlie-
mann Henrik gazdag kereskedő, a ki saját költ-
ségén ásta föl az athéni muzeum számára a my-
kénei királyi sírokat; maga a görög kormány az 
Akropolist ásatta föl és itt találták a görög művé-
szetnek a perzsa betörést megelőző korban létező 
műtörténetét és kifejlését. Humann ásatta ki Perga-
monban Eumenes király diadalemlékének romjait 
számos domborművei. Magyarország is kiváló 
figyelmet fordított az ásatásokra, mióta hazánkfia, 
Leitner, Előindiában a Pendsáb kollégium igazgató 
tanára, fölfedezett néhány ind domborművet. Fol-
tényi ásta ki a szíhalmi nagy halmot Ipolyi püspök 
és az akadémia költségén; báró Nyáry György az 
aggteleki barlangot ásatta föl, Lipp Vilmos Keszt-
helyen kutatott. Sokkal nagyobbszerü ásatásokat 
rendezett gróf Apponyi Sándor a lengyeli határban 
egyik hegynek sík tetején Tolnamegyében. Az 
ezeken a helyeken fölszínre került leletekről már 
beszámoltunk könyvünk más helyén. 

Hogy a nyelvtudomány fejlődésére nagy be-
folyással volt a darwinismus, annál természetesebb, 
mert a fejlődés gondolata már meg volt benne. 
E rendszeres tudomány a XIX. századnak szülötte. 



Grimm és Bopp voltak tulajdonképen megalapítói 
az ujabb összehasonlító módszernek. Schleicher 
Ágost (1821—1868) a nyelvek leszármazási elmé-
lete mellett kardoskodott. Egyetlen szilárd és meg-
ingathatatlan alapul a phonetika psychologiai és 
psychikus törvényeit tekinti; ha van kivétel, az az 
analógia hatása. Amint a természettudományokban 
az ősanyagot, úgy a nyelvészetben az ösnyelvet 
kereste. Az ősnyelvkutatással szembeszállt Pott 
Ferencz (szül. 1802), éles szemű kutató. Bopp 
szerint két forrásból fakad a nyelv: a névgyökböl 
és a pronominális gyökből. Ez az u. n. morpho-
genikus kérdés, a melylyel szembeszállt Delbriich 
Brugmann. Müller Miksa (szül. 1823) halhatatlan 
érdemeket szerzett magának a sanskrit irodalomban 
és az összehasonlító vallástudományban. Steinthal 
Henrik (szül. 1823) Lazarussal együtt 1859-ben 
megalapította a „Zeitschrift für Völkerpsychologie" 
című folyóiratot, a melyben a két szerző számos 
nyelvészeti kérdést fejtegetett, különösen hang-
súlyozták a nyelvek psychologiai oldalát és fon-
tosságát. A magyar nyelvészet is szépen Halad az 
ötvenes évek óta. Kiváló művelői: Hunfalvy Pál, 
a Magyar Nyelvészet című folyóirat megalapítója ; 
Budenz József, kinek magyar-ugor szótára és ugor 
alaktana az összehasonlító nyelvészet legszebb 
eseményei közé tartozik. Ö szerkesztette a Nyelv-
tudományi közleményeket. Budenz tanítványai 
Simonyi Zsigmond és Szinnyei József. Dacára a 
sok munkásságnak, a nyelvtudomány ma is csak 
a kezdet kezdetén van, mindazáltal a nyelvek 
kutatásával a népek lélektanának és természetének 
ismerete csak gyarapodott. 
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Irodalom és nemzetgazdaság. 

Korszakunk politikai mozgalmait mindenütt 
nyomon követi a költészet. A demokratikus szellem 
kialakulásával új társadalom származik, a mely 
tépelödésekben, forrongó eszmékben épen nem 
szegény. Belső küzdelem folyik a nép minden 
rétegében és csak néha-néha önti láváját kifelé a 
társadalomban. Az irodalom és művészet azonban 
a néplélek kifejezője, nem zárkózhatik el a szo-
ciális kérdés, a tőke és munka harca, az egyéniség 
szabad érvénvesülése, a rozsdás társadalmi formák 
bármily alakban való tárgyalásától. A nemzetek 
ujabb irodalmának eme művelői nem követnek 
egységes irányt. Letűnt már az a korszak, a midőn 
írók, költők, művészek a társadalom egyirányú 
szócsövei voltak. Az ujabb korban minden eszmé-
nek és elvnek akadt bátor harcosa. Az egyéniség 
annyira előtérbe lép, hogy már nem ismeri el a 
szövetkezés által létrejövő békókat és ha mégis 
találkoznak, a kik egy irányban haladnak, lelki 
rokonság révén találkoznak egymással. Hasonlít e 
küzdelem a társadalmi téren végbemenő átalaku-
láshoz. A gép, a gőzhajó, a vasút, a távíró, a 
telefon, a fonográf, a villamosság gyökeres átalakító 
hatást gyakorolnak a népek életére; az irodalom 
is, a dekadens, a romantikus iskola a feudalismus 
megdöntésén fáradozik. A szociálismus hatalmasan 
fejlődik, szolgálatába szegődnek a leghíresebb írók 
és művészek. Maga a napi sajtó pedig a forrongó 
eszméknek szócsöve. 

A németek republikánus szabadságköltöje 
Freiligrath Ferenc igazi érző kebellel fordul a 
szegények és a nyomorgók felé, a mint költe-

7* 
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ményei mutatják. Geibel Manó politikai dalai a 
németségért harcolnak és nyomon kisérik az 
egyég gondolatait. Redwitz Oszkár, a kinek 
„Amaranth"-ja különösen a felsőbb körök kedvenc 
olvasmánya volt. Körülötte a romantikus epikusok 
egész köre alakult kevésbbé jelentős utánzókból. 
A szociális és társadalmi regény kibontja szár-
nyait, első képviselője Waldau Miksa, Gutzkow-
nak méltó társa. Mindkettő eszmény után tör 
és a társadalmi ellentétek kiegyenlítésében fára-
dozik. Említendő Spielhagen Frigyes szociális 
regényíró. Feje demokratikus irányt vallott, haj-
lamai azonban aristokratikusok voltak. Heyse Pál 
a női lélektan egyik legalaposabb ismerőjének 
bizonyult a „La Rabbiata"-ban. Műveinek formája 
mesteri, elbeszélése erőteljes, irálya sírna. Ezek 
a tulajdonságok nem emelik Heysenek érdemeit 
oly korban, a melynek szépérzéke még csak a 
kialakulás állapotában volt. Mint drámaíró Hebbel 
említendő, a kinek forrongó belvilága és erkölcsi 
hibái müvein is meglátszanak. Freytag Gusztáv 
az elbeszélések egész sorozatában a nép sorsát 
vázolta. 

Franciaországban a régi, híres írók közül 
még élnek e korszak elején Balzac, Béranger 
Seribe és Vigny. Lamartine e kor pénzimádó 
áramlatától megmételyezve leplezetlenül pénzért 
dolgozott, a miért költői jelentőségét tökéletesen 
elvesztette. Az öregebb Dumas a maga módja 
szerint tovább dolgozott; az ifjabb Dumas vezérré 
küzdi föl magát, a ki hírnevét megalapította a 
„Kaméliás hölgy"-gyel. Daudet Alfonz a reális 
irány híve. Mesterien festi az emberi szellemnek 
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rút gerjedelmeit, de nem feletkezik meg egy-
szersmind a szépről és jóról. Regényeiben pessi-
mista; a jó és tiszta jellem mindig áldozatul esik 
az alávalóságnak és így a valóságnak csak egy-
oldalú képét adta. Zola túlhajtása megbuktatta és 
megútáltatta a finomabb érzésű közönséggel a 
naturalismust. Szerinte az ember állati ösztönének 
rabja és élete nem más, mint anyagelvü fejlődési 
folyamat, a melyben akaratszabadságról még szó 
sem lehet. 

Angolország világirodalmi jelentőségét meg-
tartotta regényeiben, a melyeknek nagymestere 
Dickens, a kinek színarany szíve mellett eltörpül-
nek a socialistikus regény francia képviselőinek 
érzelmei. Humora nem csak esztetikai volt, hanem 
természetének valóságos követelménye. A szati-
rikus társadalmi regény képviselője Thakeray. 
Regényeiben az angol társadalom képe már nem 
oly bíztató. A szenzációs regények kezdeménye-
zője William Wilkie Collins, a ki titkos bűn-
történeteket írt. Művelődéstörténelmi fontosságú 
Wiseman Miklós „Fabiola"-ja, a mely a katholikus 
vallás társadalmi átalakító hatását festi mester-
kézzel. 

A többi kulturnemzetek irodalmát szakmun-
kákra bízzuk, még csak a magyar szellem kép-
viselőiről álljon itt néhány szó. 

A magyar irodalom a politikai küzdelmekkel 
párhuzamosan haladva, a nemzeti ébredést szol-
gálta első sorban és csak azután gondolhatott 
európai haladásra. A magyar lantos költészet 
legelső képviselője Vörösmarty Mihály, a ki 
kora érzésének leghívebb kifejezője. Epikai müveiben 
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is nemzetének törekvéseit, vágyait és reményeit 
egy költő sem fejezte ki hatásosabban, mint ö. 
Kezdte Zalán futásán, végig mehetünk kisebb el-
beszélő költeményein és eljutunk a Szózat nagy-
szerű gondolatmenetéig, a mely a nemzet érdeké-
ben egyenest az Istenhez folyamodik. A reform-
eszméknek természetes következménye volt, hogy 
íróink a negyvenes évek után teljesen a népéletre 
fordították figyelmüket. Gyűjteni kezdték a nép-
költési termékeket és azokat részint eredeti alak-
ban adták ki,* részint pedig a nép gazdag kép-
zeletéből merítve sajátos müveikben a magyar 
nemzeti szellemet ős-eredeti mivoltában mutat-
ják be: Petőfi Sándor az ö harcias lírájában, 
a mely minden ízében népies és nemzeti. Hősi 
dalai végig kisérik a negyvennyolcas nemzeti 
küzdelmeket, a melyeknek végül maga is hősi 
áldozatul esik. A reakció korszakában a csüggedő 
hazafiúi kebleket allegorikus költeményeiben Tompa 
Mihály vigasztalta (A madár fiaihoz ; A gólyához; 
Pusztán). A síró költő fájdalma összefolyt a nem-
zetével és épen nem véletlen, hogy a költő utol-
érhetetlen az ősznek festésében. Lelke a nemzet 
sorsától megihletve, borongva tapad a hervadó 
természethez, sőt családi reményeihez is, mert 
honfi bánatában az apa könnyezve kereszteli meg 
fiát és nem mer hangosan örvendeni akkor, 
a mikor annyi millió gyászol. Arany János 
kesergő lírájához csatlakozott a nagy, nemzeti 

* Erdélyi János „Magyar népdalok és mondák"; 
Arany László és Gyulay Pál „Népköltési Gyűjtemény" 
(3 kötetben); Kriza János „Vadrózsák"; Thaly Kálmán a 
Thököli - Rákóczi kor dalait és elbeszélő költeményeit adta 
ki több kötetben. 
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gyász fölött való búsongásban Gyulai Pál, a 
kinek hazafias költeményeiben kevés tűz, de 
annál több kedélymelegség, sót néha csípős 
szatira van. Ugyancsak a régi gárdához tartoznak 
Tóth Kálmán, Lévay József és Szász Károly. 
A legújabb kor lirikusai közül ki kell emelnünk 
Ábrányi Emilt, Endrödi Sándort, Bartók Lajost és 
Reviczky Gyulát. Az epikai költészetnek e kor-
ban legelső költője Vörösmarty Mihály, a kinek 
kisebb epikai művei (Cserhalom, Tündérvölgy, 
Eger, Két-Szomszédbér, Széplak) ebbe a korba 
esnek. Ismételten fel kell említenünk Arany Jánost 
(Toldi trilógia, Buda halála, Az elveszett alkot-
mány, A nagyidai cigányok), a kinek balladái a 
világirodalom e nemű legszebbjei közé tartoznak. 
A regényköltészetben a történeti és az irány-
regények találnak méltó képviselőkre; az előbbi 
még Jósika Miklós, a kinek „Abafi"-ja ugyan 
még 1836-ban látott napvilágot, de már történeti 
tárgyú regényei közöl a „Csehek Magyarorszá-
gon", „Az utolsó Báthori" már ebbe a korba 
esnek. Báró Eötvös József mind a két irányban 
kitűnő.Történeti regénye „Magyarország 1514-ben "; 
társadalmi regényei közül a „Falu jegyzője" a 
régi megye-rendszer tarthatatlanságát bizonyítja. 
Irodalmunkban páratlanul álló politikai tanul-
mánya a „XIX. század uralkodói eszméinek be-
folyása az álladalomra", továbbá „Reform" című 
cikk-sorozata, a melyekben a régi rendeken alapuló 
alkotmánynak hiányát tárja fel és a népképvise-
leten álló mai új alkotmány szükségességét hirdeti. 
Báró Kemény Zsigmond regényei (Gyulai Pál, 
Zord idők, Rajongók) Erdély történetéből meri-
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tették tárgyaikat. Keménynek a lélektani kérdések 
fejtegetésében bámulatos az ügyessége; jellem-
zése következetes és a régi korok rajza a leg-
apróbb részletekig találó. Egyéb iratai is való-
ságos kincsei a magyar tudományos irodalomnak, 
hírlapírói munkássága is korszakalkotó. A dráma-
írás terén Vörösmarty-n, Garay Lászlón és Tóth 
Lőrincen kivtil e korszakban kitűnt különösen 
Szigligeti Ede. Tragédiái közül legnevezeteseb-
bek : A trónkereső, Dienes, Gritti, Béldi Pál. 
Vígjátékai kitűnőek (Nőuralom, Mama, Fenn az 
ernyő, nincsen kas.); legkitűnőbb magyar bohó-
zata „Liliomfi"; ugyancsak az ö érdeme a nép-
színművek megteremtése (Lelenc, Szökött katona, 
Csikós, Cigány). Madách Imre a szabadságharc 
lezajlása után családi boldogtalanságán keseredve 
írta meg az „Ember tragédiáját", a mely egyike a 
leghatalmasabb költői alkotásoknak és méltán 
foglal helyet a világirodalomban Goethe „Faust"-ja 
mellett. E műben az emberi nem sorsát festi a 
teremtéstől kezdve a legújabb korig és a tragé-
diák egész sorozata fölött kétségbeeső főhősnek 
odakiáltja az isteni szózatot: ember küzdj és 
bízva bízzál. 

A hatvannyolcas időkben kezdődő irodalmi 
kort Arany János kozmopolita korszaknak nevezi, 
a költészetben érvényesülő kuszált, kevés nem-
zeti vonatkozással bíró elvek miatt. Költészetünk 
azóta mintegy elszakítja magát attól az életadó 
forrástól, a mely mint nemzeti terméknek életet 
és becset adhat. 

A nemzetgazdászat terén is megindult a tu-
dományos tevékenység. Franciaországból a physi-
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okratismus indult ki. Alapelvei elismerése annak, 
hogy a társadalomnak törvényei magában az 
emberek fizikai életében, természetes szükségle-
teiben keresendők. E természetes törvényekből 
folynak az emberek természetes jogai, kötelességei. 
És ezekre a természetes törvényekre és nem az 
önkényre alapítandók az emberi társadalom és 
intézmények (Quesnay, Gournay, Turgot, Dupont 
de Nemours). A fejlődés alapgondolata tehát itt 
is befolyásolta a nézeteket és a korszellemben 
gyökerező atomistikus elv szétforgácsolta a társa-
dalmat. Ugyanis az ember természetes állapotában 
első érzése az erő és szabadság érzése; innen 
származik a kizárólagosságra, érdekeink fölisme-
résére, a munka eredményére, az anyagi világ 
bizonyos javainak megszerzésére való jog. Ez az 
irány az angol manchesteri iskola elveinek a 
diadalát jelenti. Darwinistikus gondolatok érvé-
nyesültek a laissez aller, laissez fairé elveiben és a 
létért való küzdelem a nemzetgazdászatban is el-
foglalta helyét. így keletkezett az „érdekek ter-
mészetes harmóniájáról" szóló balvélemény, az 
önzésnek, mint a haladás egyedüli emeltyűjének 
jogosúltsága. Nem fektettek súlyt arra, hogy ez 
az elv a fenálló társadalom mellett a tőke és 
gép uralkodó korszakában a létért való küzdelmet 
a legdurvább formájában fogja törvénynyé emelni; 
hogy ebben a küzdelemben az erős mindig erösebb, 
a gyönge mindig gyöngébb lesz, hogy a birto-
kosok és birtoktalanok hözt tátongó mélység 
mindig nagyobb, az utóbbiak gyűlölködése min-
dig mélyebb lesz. Ezen irány hívei nem vették 
észre, jólehet politikailag majdnem mindnyájan 
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meglehetősen ellenzékiek voltak, hogy egyesek-
nek aránytalan meggazdagodása a proletariátust 
csak növeli és gazdaságilag mindig nyomasztóbb 
lesz. A laisser fairé az államot tehetetlen árnyékká 
alacsonyította és a tökének rabszolgájává tette. 
Szerinte az államnak föladata csupán csak az, 
hogy a tulajdonjogot és az egoismust biztosítja, 
a mely pedig csak akkor lett volna képes a tö-
rekvések ideális közösségét megteremteni, ha min-
den egyed cselekvéseiben erkölcsileg kifogástalan 
volna. Azon a fokon, a melyen a modern embe-
riség van, a tisztátalan ösztönök annyira ural-
kodnak, hogy az önzés csaknem mindig erkölcs-
telenül jelenhet meg; így származik a bellum 
omnium contra omnes. Az individualismus mint 
nemzetgazdasági elv csakis bomlasztólag hat a 
társadalomra és a növekedő proletariatusban nö-
veli azt az erőt, a mely bizonyos körülmények 
közt képes az állam-épíiletet rombadönteni. 

A manchesterismust Németországban egy 
született angol fejlesztette ki leginkább, John 
Prince-Smith (1809—1874). Szerinte a nemzet ház-
tartása az egyesek gazdálkodásának sorozatából 
áll, összekötője a piac. Az egyednek önzését tette 
rendszerének tényleges alapjává akkor, a mikor 
kimondotta, hogy mindegyik háztartás független 
és önmagának felelős. Egyetlen megszorítója az 
állam jogi rendje; a míg ez érintetlen marad, a 
korlátlan verseny a cserekereskedelem egyetlen 
emeltyűje és az egyednek egyetlen célja, minél 
több hasznot húzni. A termelést az egyének sza-
bad belátása természetesen szabályozza és akkor 
töke és tnunka azon a helyen lesz tevékeny, a 
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mely a tőkés és munkás egyéni érdekeinek a leg-
jobban megfelel. A nemzetgazdászati erők szabad-
versenye arra indítsa a termelöket, hogy a tech-
nikát javítsák és akkor a termékek a legcsekélyebb 
költséggel lesznek előállíthatók. A versenyző erők 
ily legjobb kihasználása a köznek, a társadalom-
nak, nemzetnek is leghasznosabb. A jól felfogott 
magánérdek,- az önzés mindenkor mások érdekei-
nek tekintetbe vételére, tehát önzetlenségre vezet. 
A szabad gazdasági forgalom a bel- és külfölddel 
a kereset irányának, helyének megválasztása ennél-
fogva a legbiztosabb alapja a jólét lehető legma-
gasabb fokának. Az államnak nem szabad a 
gazdálkodásba beleszólnia, ez — szerinte — ter-
mészetellenes és jogtalan volna, zavarja az ár 
megállapítását annyira, a mennyire a szabadver-
seny egyedül képes a helyeset eltalálni. A nem-
zetgazdaságban a méltányosság egyedül a piaci 
forgalom föltétlen szabadságától függ. Az állam 
egyedül a jogvédelem „termelője" legyen. 

Smith követői Ricardo Dávid és Malthus 
Róbert. Az előbbi a földjáradék, tökekamat és a 
munkabér megoszlásának törvényeit, az utóbbi a 
népesedésnek a nemzeti vagyonosodással való 
összefüggését vázolta. 

A szabadverseny eszméje nem csak elméle-
tileg tetszetős, tényleg is kedvező befolyása lehet, 
amennyiben a legtehetségesebb erőket munkára 
ösztönzi, azoknak becsületérzetét az egoismussal 
szemben fölkelti. Minthogy azonban az adott 
körülmények között a szabadverseny a tisztesség-
telen elemeket is fölszabadítja, a kik a fogyasztók 
megkárosításával a piacon a legmagasabb nyere-



ményt magukhoz ragadják, minthogy a szabad-
verseny mértéke a tőkének nagyságától függ, 
természetes, hogy a szabadverseny szabad küzde-
lemmé fajul és a gyengének leveretésével és bu-
kásával végződik. A mi a személyekre áll, az áll 
az egyes iparágakra és minden népre. A piacon 
az erősebb a gyengébbet elnyomja, az állam 
pedig tétlenül kell hogy nézze e küzdelmet, hogy 
egy keletkező iparág, a mely küzd a kezdet ne-
hézségeivel, a külföldi szabadversenytöl tönkre-
tétessék, vagy, hogy egy előrehaladottabb szom-
széd az ő iparát, földmüvelését tönkretegye. A 
piacon kizárólagosságánál fogva az erősebb húzza 
a nyereség legnagyobb részét, ebből származik 
egyrészt a tőkének aránytalan gyarapodása a 
termelök javára, másrészt annak fogyása a fogyasz-
tók kárára. Akármennyire is gyarapodik a tőke a 
gyengébbeknek tisztességtelen kihasználása által, 
az államnak a rendszer értelmében a tőkét kell 
oltalmába vennie, és igy a társadalmi intézmények, 
a tulajdon, öröklés, jogvédelem stb., a melyek 
eredetileg a népet a durva ököljog köréből ki-
emelték, segédeszközökké válnak arra nézve, hogy 
aránytalan vagyoni állapotok keletkezzenek egy 
finomabb ököljog alapján. Egy szóval a jogi 
rend jogtalan renddé válik. 

Ez a rendszer, a mely tekintet nélkül a hely-
zetre, a történelemre és a nemzetek erejére el-
vontan volt kigondolva, a nagy töke kedvenc 
tanává vált. 

A individualismus tülhajtásából származott az 
anarchismus, melynek első képviselője Angliában 
Godwin, Franciaországban pedig Proudhon. — 
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Mindakettö ellensége a magántulajdonnak, a mely 
csak arra való, hogy a tőkések foglalják le ma-
guknak a munkának igazi gyümölcsét, minthogy 
a munkának megfelelő igazi bért sohasem fizetnek. 
A munkások elszegényedésével apad a fogyasztó 
közönség, a melynek legnagyobb kontingensét 
ügyis a munkások teszik; a kereslet csökkenésé-
vel túltermelés származik, a mely tönkreteszi 
magát a tőkést is. Tehát a magánvagyon mellett 
tönkre megy a munkás és tőkés egyaránt. E bajon 
csak úgy lehet segíteni, ha kamatnélküli tőke 
kölcsönzésével lehetővé tesszük azt, hogy min-
denki termelő legyen. Ily módon megszűnnék a 
tőkekamat és járadék, a mely úgyis csak a he-
nyéknek biztosít gondtalan életet, de létrejön az 
igazi munkajövedelem. E rendet ne az állam 
tartsa fön, a mely kényszerszervezet elvetendő, 
hanem az egyének szabad, szerződéses szövet-
kezése. Az így létrejövő teljes anarchiában minden 
polgár és község legyen önmagának a törvény-
hozója. Németországban Stirner Miksa hirdette 
e tanokat, a melyek szerint az ember szabad 
községben élve, egoismusát kövesse és annyit 
szerezzen, a mennyit bír. Az orosz anarchista 
szószólók Krapotkin herceg, a kinek nézetei sok-
ban emlékeztetnek a socialismus tanaira; azután 
Bakunin Mihály. 

E rendszereknek csak viszonylagos jelentő-
ségük van. Liszt Frigyesre vezethető vissza a 
neinzetgaszdászat történeti módszere is. A mód-
szernek igazi megalapítói azonban Roscher és 
Hildebrand. Ez a „történelmi realisztikus iskola" 
a kozmopolitáivá! szembe helyezkedett. Ez az 
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iskola nem tartja az embert elvont, mindenütt 
egyforma lénynek, hanem tekinti a talajjal, törté-
nelemmel, nemzeti szellemmel, állammal, vallás-
erkölcscsel összefüggően. Már a talajviszonyok 
és az éghajlat létesítenek különbségeket az em-
berek helyzetére nézve; a természet termő ereje 
nem mindenütt egyforma, de épen oly kevéssé 
az embereké is. A fajok, a szellemi és testi ké-
pességek, a történelmileg fejlődött erkölcsök kü-
löníélesége a gazdasági eredményre óriási befo-
lyással vannak, hasonlóképen a kor befolyása, 
politikai és nemzeti haladás vagy visszaesés, 
növekvő vagy hanyatló erkölcsiség. Ha a növekvő 
művelődés a népek bizonyos tulajdonságait ki is 
egyenlíti, a nemzeti különbségeket sohasem szün-
tetheti meg. Mint minden szellemi működés, úgy 
a nemzetgazdászat is az általános népszellemmel 
és annak történelmi fejlődésével függ össze. Nép 
név alatt pedig nem csak a jelenleg élő nemze-
déket értjük, hanem az elődöket is, a kiknek 
tevékenységéből oly tényezők keletkeztek, a me-
lyeket a nemzetgazdászoknak sem szabad figyel-
men kivül hagyniok. A tudomány leginkább ez 
utóbbi iskolához csatlakozott. 

Ez iskolán kivül az individualistikus szabad-
versenynek ellensége támadt a socialismusban is, a 
mely a munkások körében kifejlett és politikai 
izgatással járt. A tudomány is nagyban elősegí-
tette ez ujabb tant, amely a jövő államának adta 
ki magát. 

Angolországban az individualismussal szemben 
kifejlődött a kommunismus Hall és Thompson 
képviseletében. Hall szerint az államnak időszakon-



111-

kint föl kell osztania a földet és kommunista 
egyesületeket kell szervezni, hogy a munkások az 
általuk végzett munkának teljes bérét megkapják, 
mert most annak csak egy része az övék, a többi 
pedig kamatkép és járadékkép a tőkések kezébe 
kerül. Londonban 1838-ban alakult Working, meiT 
association nevü munkáspárt, a mely a nyomor 
megszüntetése céljából politikai hatalomra töreke-
dett és az ötvenes években valósággal ostromolta 
a parlamentet. E pártnak segítségére jött a keresz-
tény-socialista mozgalom, a melynek megindítói 
Maurice, Kingsley és Lucllow voltak. Abban 
különböztek az előbbiektől, hogy azt akarták bizto-
sítani, hogy mindenki kifejthesse saját erőit és 
megfelelhessen saját föladatának, épen azért nem 
is kívánták a társadalmi osztályok teljes társadalmi 
kiegyenlítését. Az átalakulást nem a politikai, 
hanem a vallás-erkölcsi tényezőktől várták. Szerin-
tük a szabadverseny által származott önzést, 
csalást és kizsákmányolást csakis a keresztény 
alapon berendezett socialismus szüntetheti meg, a 
mely tekintettel van a többi emberek jogaira is 
A helyett, hogy mindenki csak a saját hasznát 
keresse, és így a többiekkel harcoljon, e tan sze-
rint a társadalomban mindenki együttmunkálása, 
az associatio legyen. 1884-ben alakult meg 
a marxista socialdemokrata foedaratio, kevéssel 
utóbb a független munkáspárt, a mely politikai 
hatalomra is tett szert. Az ipari munkások hely-
zete egyre rosszabbodott az előbbi korszakhoz 
képest. A gyári munkások számára jobb helyzetet 
teremtett a „Factory-Act", a melynek betartására fel-
ügyelők vigyáztak. Ennek értelmében a tizenhárom 
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éven fölüli gyermekek és nők számára a munkaidő 
reggel hat órától este hat óráig terjedt a megfelelő 
étkezési közökkel; 8—13 éves gyermekek foglal-
koztatása csakis hetedfél óráig tarthatott. Felnőtt 
férfiak munkaideje a kulturállamokban mindenütt 
tizennégy óra volt. A túlfárasztó iparágaknál ez a 
nagy munkaidő fizikailag és szellemileg hátrányo-
san hatott és kiölte a munkásból a szellemi és 
erkölcsi tökéletesedés után való törekvést. Az 1851. 
kiállítás után Albert herceg nemcsak a South-
Kensington-Museuin fölépítését sürgette, hanem 
magasabb „Arts-schools" ipariskolákat is alapított. 
Ezek az iskolák némileg segítettek a lelki nyo-
moron, de a nagy többségre nézve eredmény-
telenek voltak. A tanítás csak a legszükségeseb-
bekre terjedt és a munkaszünetekben, vagy alkal-
milag, munka közben folyt. A különböző fogyasztó 
és segítő egyletek enyhítettek némileg a nyomoron, 
úgy, hogy e korszakban a szegények és a segély-
ben részesültek száma fogyott. Segítettek a szegé-
nyeken a gyarmatokba való telepítés által is. 
Ezeken kivül a szegényügyi tanács kísérletet tett 
a gyermekeknek a földmüvelésben való felhaszná-
lására, természetesen csak az ország földművelő 
részein. Hogy mennyire nyomta a szegényadó a 
népet, mutatja az a tény, hogy egy font sterling 
egyenes adóra egy schilling, 6 pence esett. Írország-
ban a munkásházak kicsinyeknek bizonyultak; 
Újak építése és a régiek kibővítése vált szüksé-
gessé, ha nem akarták, hogy ezek az intézetek a 
ragályos betegségek melegágyai legyenek. A mun-
kásházak 1851-ben már 300 ezer munkásnak adtak 
lakást; minél jobb lett a berendezésük, annál 
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inkább tódultak oda; jellemző, hogy 1851-ben 
Listowel kis városkában a lakosság kétharmada 
az ilyen „Workhouse"-ban élt. Az angol munkás-
törvényszék 1849-ben kezdte meg áldatlan mű-
ködését; oltalma alatt a hitelezők eladatták a 
földbirtokot és az új birtokosok kapzsiságának a 
kisebb bérlök estek áldozatul. Az ország munka-
bíró és önérzetes része kivándorolt, a honmaradtak 
pedig oly gyűlölettel teltek el a birtokosok ellen, 
hogy Anglia már is megbánta erkölcsbontó ir-
politikáját. Az angol és ir proletáriátus erkölcsi-
ségének alacsony foka új bűnöket idézett föl a 
mélységből. A munkásnak nem volt helye, a hol a nap 
sorvasztó fáradsága után embernek érezhette volna 
magát, nem volt otthona. Az együttlakás pedig 
megteremtette a társadalomnak két szörnyeteg 
rákfenéjét, a prostitúciót és az iszákosságot. Ez 
utóbbira nézve szomorú statisztikát mutat be Por-
ter „The progress of the nation" (1851) című 
munkájában. Első sorban kimutatja, hogy bor, 
sör, szesz és dohány után befolyó vám- és járulék-
ból a munkásnépre fejenkint évi átlagban 3—4 
font sterling számítható a pótadóhoz; azonfölül 
még a beszerzési ár is terheli. Az alkoholismus 
szörnyű következményei Angliában ijesztők vol-
tak. A családi élet fölbomlott, a férfi erő elgyön-
gült, a vérbajos gyermekek száma nőtt és az erő-
szakoskodásra való hajlam erősödött. Az iszákosság 
következtében a munkások közül került ki a betörők 
legnagyobb része, különösen az iparűző grófságok-
ban, mint Glamorgan, Lancashire stb. E helyeken 
a gyilkosságok annyira napirenden voltak, hogy 
az elsőben az évi átlag ötven, a másikban, a mely-
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nek lakossága legalább is hatszorta akkora, kétszáz. 
Ezek a körülmények visszavezethetők a családi 
élet hiányára, a vallás-erkölcsi sülyedésre és a rossz 
népnevelésre. A modern industrialismusnak emez 
árnyoldalait nem volt képes megszüntetni az ipar-
és fogyasztó egyletek fejlődése, sem a „Working-
men's Colleges", sem az „Arts schools". Itt az állam-
nak és egyháznak kellett volna közbelépniök, de az 
áldatlan elv, hogy az önsegítség mindent keresz-
tülvihet, e kor talajában már nagyon mély gyökeret 
vert. így a munkások legnagyobb része áldozatul 
esett a tőke kizsákmányolásának és az erkölcsi 
eldurvulásnak. 

Franciaországban is gyökeret vert a nemzet-
gazdaság történelmi méltatása. A Smithianismus 
egyoldalúsága ellen de Laveye szállt síkra. 1848-ban 
heves munkásmozgalmak kerültek fölszínre, a 
melyeknek eredménye az volt, hogy az ideiglenes 
kormányba is beléptek. E kormány összehívta 
azután a munkásparlamentet sociális törvények 
megalkotása végett. A társadalom részéről kelet-
kezett reakció ellenében a francia munkások beléptek 
az 1864-ben alakult Internationale-be. A hetvenes 
években már csak úgy egyesülhettek, ha a politikát 
száműzik. A francia sociálisták abban különböznek 
a többi nemzetektől, hogy nem képeznek egységes 
pártot egységes programm alapján, hanem több 
kisebb-nagyobb csoportra oszlanak. Ilyenek a füg-
getlen sociálisták, kommunisták, államsocialisták, 
nemzeti és nemzetközi sociálisták; azután a forra-
dalmi munkáspárt, a mely az általános sztrájkkal 
harcol és a francia munkáspárt, a mely a politikai 
hatalom megszerzésén fáradozik; végül fölemlítendők 
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a blanquisták. Ezenkívül Franciaországban sok híve 
van a keresztény socialismusnak is. A jótékonyság 
legtöbb tényezője maga az állam* A jótékonysági 
iroda kiterjesztette működését különösen az elhagya-
tott és árva gyermekekre, a kik már bölcsőjükben 
arra voltak kárhoztatva, hogy proletárok legyenek. 
Érdekükben alakult a „Sociétés de charité mater-
nelle" és 1856-ban az „Orphelinat du Prince impé-
rial", de a segélyezésből ki voltak zárva a törvény-
telen gyermekek. A szegénységgel együtt járó 
erkölcsi sülyedést némileg ellensúlyozták a javító-
intézetek, a melyeknek hivatalos címük „Dépôts 
de mendicité" és már 1852-ben létezett tizenegy 
állami és tíz városi; alapjaik leginkább önkéntes 
adományokból gyűltek össze. A lakási viszonyokra 
csak a császárság utolsó éveiben fordítottak több 
gondot, az eredmény azonban nem volt kielégítő. 
Ha a francia munkás általában véve sokkal józa-
nabb és takarékosabb volt is, mint az angol vagy 
német, mégis a korszellem romboló áramlatai öt 
sem kímélték. A felsőbb körök erkölcstelensége 
visszhangra talált a munkások közt is. A vallás-
erkölcsről elterjedt radikális nézetek számos áldo-
zatot szedtek és a mint a londoni munkásnegyed 
bérházai a bűn tanyái voltak, épen úgy Párisban, 
Lyonban és Franciaország egyéb gyári városaiban 
sein voltak kedvezőbbek a viszonyok.** A törvény-
telen gyermekek percentje oly annyira felszökött, 
hogy a jótékonyság összes eszközei csekélyeknek 

* „Traité des établissements de bienfaisance" par J. de 
Lemarque, Paris 1862. 

** „Du problème de la misére et de sa solution" par 
L. M. Moreau Christophe, Paris 1851. 

8* 
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bizonyultak. A férfiak könnyelműsége átragadt a 
nőkre is és a prostitúció ijesztő mérvet öltött; 
a fiatalabb munkások legnagyobb része vadházas-
ságban élt. A szabadszerelem elve különösen 
Párisban és Lyonban a gyakorlati életben érvé-
nyesült és meghozta kárhozatos gyümölcseit a 
munkások és a felsőbbek köreiben, egyedül a derék 
középosztályból nem veszett ki az erkölcsi érzés. 
Ez az eldurvult társadalom a vallás és politika 
terén a legszélsőbb elveket vallotta és az elége-
detlenség nem csak egyes törvények és intéz-
kedések ellen fordult, hanem a tőke és minden 
társadalmi rend ellen. St. Simon, Fourier, Cabet, 
Proudhon, Blanc, Blanquis, Berbé tanai határozták 
meg a francia munkások közt keletkező program-
mot, az egységes összetartás azonban, a mint már 
említettem, hiányzott köztük. 1862-ben a londoni 
világkiállítás alkalmával összejöttek ugyan az angol 
és a francia munkások, de köztük a nézetek még 
nagyon szétágazók voltak. 1864-ben alakult meg 
a „nemzetközi munkásszövetség"; alapszabályok 
és hadi tervek készültek a különböző országok 
számára. A megalakuló gyűlésen résztvettek az 
angol és francia munkásokon kívül magyarok, 
oroszok, lengyelek, spanyolok, olaszok és ame-
rikaiak. Hogy a császárság alatt a socialisták és 
kommunisták forradalmai megszűntek, egyrészt 
s rendőrség érdeme, másrészt Napoleon poli-
tikájáé, a ki a munkások anyagi helyzetét javí-
tani iparkodott és részben javította is. Ennek 
dacára titokban tovább fejlődtek a legszélsőbb 
tanok. 

Legtöbb történt a munkások érdekeiben 
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Elzászban, a hol a gyártulajdonosok már évtize-
dek óta fáradoztak a helyzet javításán. A „Société 
industrielle" a munkások testi és szellemi jólétét 
tartotta szem előtt és legelső gondja volt a lakás-
viszonyok rendezése. Mülhausenben és Dornachban 
száz ház épült; e példát egyéb városok is követ-
ték. Itt már nem az egészség- és erkölcsrontó 
kaszárnyarendszert alkalmazták, hanem a sík 
területen levő városokban kisebb munkásházakat 
emeltek egy-két család számára és ellátták kert-
tel a lakásokat. Már magában véve az a gon-
dolat, hogy alacsony bér mellett házat és földet 
nyernek, kedvezően hatott a takarékosságra és 
sok munkást tartott vissza a komministikus 
elvektől. A női munkások közül a gyermek-
ágyasok gyámolítására társulat alakult 1866-ban. 
A társulat gondoskodása minden irányban jobb-
nak bizonyult, mint a francia császárságnak ide-
vonatkozó berendezése. Azonban az anyák nap-
pal munkában lévén, nem gondozhatták a leg-
kisebb gyermekeket. A gyári városokban hölgyek-
től alapított „jászolok" keletkeztek, a hol a kis-
dedek két hónapos koruktól három éves korukig 
nappal gondozásban részesültek. A jászolok 
árnyoldalai drágaságuk mellett még az is, hogy 
az anyákat elszoktatták a gyermekápolástól, pedig 
az anyát semmi sem pótolhatja. Itt csak egy 
mentség lehetséges: a házilag kezelhető női 
iparnak megteremtése. 

Németországban a tudományos socialismus-
nak megindítója Rodbertus Károly, a ki föllépett 
mint a szabadverseny ellensége. Nem mellőzte a 
magántulajdont, de a bérviszony megváltoztatását 
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sürgette. A munkásosztály nyomora fokról-fokra 
halad, az államé a föladat a teljes elzüllést meg-
akadályozni az által, hogy a munkabért emeli és 
biztossá teszi. A haszon ne jusson mint járadék 
a föld- és tőketulajdonosok kezébe, hanem a 
tárgyak értékét vissza kell vezetni a munkára. 
Be kell hozni a normális munkanapot, a mely 
a munka minősége szerint 6—12 órás, a nor-
mális munkabért pedig a munkaóra szerint kell 
felosztani. A munkabért utalványokban kell meg-
fizetni, a melyekkel az állami raktárokból min-
denki megvásárolhatja azt, a mire szüksége van. 
Ez a rendszer átmenetül szolgálna oly társadalom-
gazdaságra, a mely csak tiszta jövedelemtulajdont 
ismer, nem pedig tőketulajdont. Rodbertus tehát 
az államot akarta tenni az összes forgalmi teke 
kezelőjének és az árakra való tekintettel törvény-
hozónak. Különösen két téves nézete volt be-
folyással a socialdemokratiára. Az első vonatkozott a 
munkára, mint az érték egyetlen forrására, a másik 
az u. n. normál munkanap és ezzel összefüggö-
leg a normálbér behozatala. Legjobb tanítványa 
volt Lassafle, a ki a tudományos socialismust a 
politikaival kapcsolta össze. Szellemes és tudo-
mányos férfiú, a szójátékok valóságos mestere-, 
a mellett hiú a nevetségesig, szükség esetén 
pedig arcátlan szofista. Ily jellemmel meg tudta 
nyerni a munkások ezreit. Szerinte a tökepénzes 
vállalkozók helyébe munkásegyletek lépjenek, 
amelyeknek a szükséges forgalmi tökét az állam 
bocsátja rendelkezésökre. A munkásegyletek egyes 
csoportjainak tagjai ugyanazon szakmabeli mun-
kások. Ezt a célt addig nem lehet elérni, míg a 
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törvényhozás a birtokos osztály kezében van; 
ennek megtörésére szolgál az általános szavazati 
jog behozatala. 

E téren új korszakot alkotott a történelmi 
iskola, a mely első sorban azt vizsgálta, mennyi-
ben jogos az önzést és evvel együtt a szabad-
versenyt a gazdasági élet egyetlen rúgóivá tenni. 
Az eredmény az lett, hogy a nemzetgazdasági 
életben nem csak az önérdek, hanem tisztán 
ethikai törekvések is beveendök. Sokszor szük-
séges, hogy a magángazdálkodás önzését kor-
látozni kell. Az államnak nem csak a jogi szem-
pontot kell szem előtt tartania, hanem a jólétet és 
ethikai feladatokat is; a szabadversenyben segítse 
a gyengébbet. Röszler egyik irata nyomán, a 
melyben kimutatta a manchesteri iskola elveivel 
szemben, hogy a nemzetgazdaság törvényei nem 
megdönthetetlen természeti törvények, hanem a 
jogi renddel és a nép általános erkölcsiségével 
függnek össze, 1867-ben kitört a vita. Az erkölcs-
történelmi iránynak képviselője Wagner Adolf 
a ki az államnak bizonyos mértékben beavat-
kozási jogot igényelt a socialistikus téren. E nézet 
hívei 1872-ben Eisenachban jöttek össze a socialis 
kérdések megbeszélésére. Általánosan kathedra-
socialistáknak gúnyolták őket. Egy év múlva 
létesítették az első „social-politikai egyletet", 
melynek elvei a következők: az egyedi életnek 
nem főcélja a gazdasági javak előállítása és meg-
szerzése; a javak csak eszközök az általános 
művelődés és erkölcsi eszmék elérésére. A kor 
gazdasági tüneményei csakis a törtenelmi fejlődés, 
a statisztikai anyag és az emberi természet törek-
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véseinek alapos tudásával ismerhetők meg. 
Az államnak joga van beleszólni a nép gazdál-
kodásába, hogy a gyengébbet a kizsákmányolás 
ellen biztosítsa. 

Wagner nem sokára kivált az egyletből és 
önállóan haladt tovább. Nézetei a következők. 
Az érvényben levő jogi intézmények (tulajdon, 
örökösödés, szerződés stb.) nem örök érvényű 
természeti törvények, hanem fejlődésre képesek, 
a nélkül azonban, hogy tetszés szerint fölbont-
hatók lennének. A nemzetgazdaság oly szervezet, 
a melyben az egyesek gazdálkodása az össz-
gazdálkodásban csúcsosodik ki, ennek képviselője 
pedig az állam. Az egyedeknek azonban vannak 
sajátos feladataik is, de összekötve az egész 
szervezettel erkölcsi kötelékben a kölcsönös 
forgalom által. A nemzetgazdaság fejlődésére 
mértékadó a következő három tényező: az első 
személyes és nemzeti, a mely a nép lényegében 
és a történelemben gyökerezik; a második jogi 
és politikai, a mely az államban és annak jogi 
rendjében nyilvánul; a harmadik a természetes 
tényező, az ország és annak természetes saját-
ságaira alapítva. így lesz a nemzetgazdászat a 
nemzetnek gazdálkodása és politikai gazdálkodás. 
Az önzésnek gátat vet az erkölcs, a szeretet és 
a jogérzet. Csakis ezek által lehetséges harmo-
nikus gazdálkodás, magasabb és általános érdekek 
kielégítése. Az érdekek harmóniája kormányzó 
hatalom nélkül valóságos utópia. Az államnak 
nincs ugyan joga a szabad, a magángazdálkodást 
elnyomnia, de a hol a társadalomnak szükségletei 
állnak elő, ott az állam, a mely természete 
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szerint állandó intézmény és teljhatalmú a maga 
körében, azokat jobban és olcsóbban kielégítheti, 
mint a magánszemély. 

A materialista történetbölcseleti iskola nagy 
hatású képviselői Marx és Engels. A történelem 
folyamán a gazdaság kommunismussal kezdődik, 
a melyből lassan kifejlődik a magántulajdon. 
A magántulajdon részekre osztja a társadalmat, 
így keletkeznek a kizsákmányolók és kizsákmá-
nyoltak. Különösen veszedelmes a kapitalismus, 
a melynek értelmében a termelés súlypontja nem 
a saját szükségletre szolgáló javak előállítása, 
hanem a cserére és nyerészkedésre szánt javak 
termelése. A termelés féktelenségében az egyes 
vállalatok kíméletlen versenye folytán túltermelés 
származik, a mellyel a fogyasztás nem áll arány-
ban és következik a válság. A gyöngébbek 
tönkremennek és kiszorulnak, a tőkepénzek és 
az állami vállalatok pedig egyedárúsági uralomra 
kerülnek. 

A német munkások ugyanoly socialis viszo-
nyok közt voltak, mint a francia és angol mun-
kások. Az ország földaraboltsága azonban lehetet-
lenné tette a gyári törvények egységes szabá-
lyozását. 

A gyártulajdonosok közül sokan nagy áldo-
zatokat hoztak munkásaik érdekében. Első helyen 
érdemel említést Krupp Alfréd, a kinek vezetése 
alatt az atyja által 1810-ben alapított esseni gyár 
világhírű lett. E gyár mintaszerűen berendezett 
munkáslakásokkal és harmadfél ezer munkás 
számára ellátással bir. Van azonfölül kórháza, 
iskolája stb. Mindazáltal sok gyáros a gépek 
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szolgáit látta munkásaiban, a munkaidőt túl-
terjesztették azokon a határokon, a melyeket az 
egészség megenged, önkényes birságolásokkal 
pedig szították az elégedetlenséget. Marx fel-
hívása még a negyvennyolcas időkben kommu-
nistikus elvekkel telítették el a munkásokat. 
A forradalmat követő reakció korában Londonból 
vezették és terjesztették ki a kommunismust 
egész Németországra, de egyszersmind Lassalle 
föllépése folytán módosult a mozgalom a politikai 
hatalomra irányuló törekvéssel, a melynek célja 
volt az állam segélyét biztosítani. Az angol 
Trade-Unions egylet befolyása folytán szövet-
kezések keletkeztek, a melyeknek fáradhatatlan 
apostola Schulze—Delitzsch Hermann, a ki 
szülővárosában 1849-ben alapította a róla el-
nevezett szövetkezetet. Mellette említendő Huber 
Viktor Aimé, a ki Angliában való hosszas tartóz-
kodás után a „Corperative Associations" teljes 
ismeretével küzdött irataiban az ilynemű szövet-
kezetek érdekében. A nép- vagy iparbankok óriási 
lendületet vettek. Schulze rendszere a szabad 
termelő szövetkezetekben kulminált. A munkások 
maguk legyenek vállalkozók, a mennyiben szerzett 
tökével nagyobb gépgyári telepeket alapítanak, 
nem államsegélylyel, a mint azt Lassalle óhajtja. 
Ily módon a nyers anyagot nagyobb mennyiség-
ben és aránytalanul olcsóbban szerezhetik be, 
a hasznot pedig teljesen maguk között oszthatják 
föl. E gondolatban sok vonzó van, azonban 
a nagyobb pénzösszeg befektetésével újra föllép 
a harc töke és munka között, egy gyorsabban 
és olcsóbban dolgozó gépnek föltalálásával 
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váratlan verseny tönkre tenné a vállalatot, a mely 
tagjainak még a szükséges megélhetést sem 
biztosíthatja. így a termelő szövetkezetek nem 
oldják meg a socialis kérdést, legfölebb szűkebb 
körben javíthatják meg az anyagi helyzetet. 

A Lassalle alapján keletkezett socialdemokrata 
eszmék minden más országban, a mely az ipari 
fejlődés bizonyos fokát elérte, szereztek híveket 
s párthívei a legtöbb helyen már a parlamentbe, 
vagy legalább a községi képviseletekbe is be-
kerültek. 

Magyarországon jelenleg a következő három 
párt működik: 1. Magyarországi socialdemokrata 
párt, 2. Magyarországi újjászervezett social-
demokrata párt és 3. Független socialisták. 
Ez utóbbiak különösen a vidéki földműves nép 
közt terjeszkednek. 

A socialdemokrata párt élénk sajtójával, tün-
tetésekkel, gyűlésekkel küzd a kongresszusokon 
megalkotott programm érdekében, a szakegyesü-
letek pedig a munkásosztály gazdasági szervez-
kedésén fárad. A magyar munkásmozgalmak első 
korszakának kapkodásaival szemben a hetvenes 
években nagy átalakuláson ment keresztül. 1869-ben 
volt a socialdemokrata párt pozsonyi első nagy-
gyűlése. Programmjának pontjai magukban foglal-
ják a teljes vallásszabadságot, az állandó hadsereg 
eltörlését, az egyháznak az iskolától való elválasz-
tását, a parlament törvényhozó hatalmának fel-
függesztését, az általános népszavazás meghonosí-
tását, a közvetett adók megszűntetését, a progresszív 
jövedelmi adók behozatalát, a papi rend eltörlését 
és vagyonának kulturális célokra való felhasználá-
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sát stb. A nagygyűlés e programm végrehajtását 
a népválasztmányra bízta, a mely még ugyanebben 
az évben Pestre összehívta „az összes vagyon-
talan kéz- és fejmunkásokat", a megjelent tízezer 
embert pedig a pozsonyi programmra megeskették. 
A következő évek egyletek alapítása által teltek 
el, a melyek közül „Az általános munkásegylet" 
említendő. Vezetőjük Táncsics Mihály volt, a ki 
„Arany Trombita" cím alatt szerkesztette Magyar-
ország első socialdemokrata közlönyét. 1870-ben 
Rainer Pál belügyminiszter jóváhagyta a munkás-
egyletnek nagyon szabadelvű alapszabályait. E 
hatósági támogatás mellett az Internationale már 
.azon tanakodott, ne tegye-e székhelyét Magyar-
országba. Az alapszabályok biztosították a gyüle-
kezési és egyesülési jogot, megengedték a pénz-
gyűjtést. A vidékre ügynököket küldhettek, a 
külfölddel szövetkezhettek, sőt 1871-ben az Álta-
lános munkásegylet akkori elnökének kérelmére a 
királytól 500 frt segélyt is kaptak. A mozgalom 
vezetői a gazdasági kérdésekben, a szervezkedés 
teendőiben teljesen járatlanok voltak; így történ-
hetett, hogy rémregényekbe illő ábrándos tettekre 
határozták magukat, mint a budai várnak és a 
citadellának megrohanása, az általános forradalom 
fenyegetőzése, a képviselőház megszállása stb., 
mignem a rendőrség és a kir. főügyészség be-
avatkozása kissé lehűtötte az ábránd lovagjainak 
harci tüzét* Az 1891-ben tartott második kongresz-
szus teljesen kimerítő és higgadtabb programmot 
adott. Ennek létrejötte azonban kivül esik az álta-
lunk fölvett korszakon. 

A továbbiakra nézve lásd Schulhof: A muukásmoz-
.gaiotn keletkezése Magyarországon. Budapest, Kosmos, 1895. 
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Nagy fontosságú e korszakban az egyletek 
művelő, képző hatása. A munkásképzö egyletekkel 
együtt szaporodtak az ifjúsági egyletek is. Elő-
adásaikon, fölolvasásaikon különösen a természet-
tudományokat tárgyalták. Azonban a helyett, hegy 
ezeknek a gyakorlati életre való befolyását ismer-
tették volna, a tudomány népszerűsítésének örve 
alatt anyagelvü tanokat hirdettek Büchner, Vogt 
és Moleschott bölcsesége alapján. Sok egylet a 
körülmények befolyásával a különböző pártok 
politikai céljait szolgálta. A kath. célra szolgáló 
legényegyletek közül különösen kitűnt az 1849-ben 
Kolping lelkész által Kölnben alapított egylet, a 
melynek tíz év alatt 195 fiókegylete támadt 
30 ezer taggal. Ezek az egyletek jótékony hatással 
voltak a vallás-erkölcsre, míg a többiek által ter-
jesztett félműveltség mérge nem csak az értelmet 
támadta meg, hanem az erkölcsi jellemet is tönkre-
tette. Ezen a talajon termett aztán a legörültebb, 
természetellenes követelésekkel a kommunistikus 
socialdemokracia. 

A socialismus irodalma természetesen a lényeg 
körül forog: melyek a munkások mai helyzetének 
okai és miként lehet azokat eltűntetni. E téren is 
a hány fej, annyi vélemény. Egyesek általános 
szempontból akarják a kérdést megoldani; köve-
telik a nevelési rendszer megváltoztatását, a vallá-
sosság ápolását, a mely javítja az erkölcsiséget és 
ezzel az anyagi helyzetet. Mások azt gondolják, 
hogy az iszákosság kiirtásával érhetnek el kedvező 
fordulatot; egyesek egyleteket létesítenek, mások 
praktikus szempontból számbaveszik a munkás-
osztály jogos panaszait, megvizsgálják a tényt és 
arra törekszenek, hogy az állam segélynyújtását 
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biztosítsák. Hogy a vélemények tömkelegéből ki-
alakul-e majd egy áldáshozó elv, a mely a kérdést 
a jelenleg létező társadalom körén belül oldhatja 
meg, az a jövő titka. Biztos az, hogy az üj socialis 
iskola elveiben oly fordulat vehető észre, a mely 
jobb sorsra vezethet. Épen oly kétségtelen, hogy 
a birtokos osztálynak, a mely nagyban hozzájárult 
a kérdés égető voltához, közre kell működnie a 
helyzet megoldásában, akár ideális indító okból, 
akár önérdekből, különben jöhet oly kor, midőn 
a választásra már nincs idő. 

A felsőbb körök hitetlensége, romlottsága és 
fényűzése a munkások között is tért foglalt, eddig 
ismeretlen szükségleteket és szenvedélyeket szülvén. 
A socialdemokratikus elvekkel biró munkás látta 
a gőgöt, a melylyel a sors kegyeltjei hivalkodtak, 
különösen nagy városokban tanúja lehetett, mily 
dicsekvő önhittséggel léptek föl, mily frivolitással 
élvezik az életet. E körülmény csak erősítette az 
osztálygyűlölséget, de növelte egyszersmind a 
munkások élvezetvágyát. Hogy mily erkölcsi vesz-
teség érte e korban az emberiséget, azt statistikus 
ki nem számíthatja. Az erkölcsi felelősség érzete, 
az erkölcsi világrend öntudata, az ideális célok 
iránt való lelkesülés, a valódi szeretettől áthatott 
vallásosság a többség számára túlhaladott álláspont 
volt. Mindezek, hozzá gondolva még a tényleges 
nyomort, oly körülményeket hoztak létre, a melyek 
azt mutatták, hogy a társadalom beteg. Iszákosság, 
titkos és nyilt erkölcstelenség, őrület és öngyilkos-
ság voltak a megölői, a melyek ellen Orosz-
országban és Angliában, Német- és Magyarország-
ban a törvényhozásnak kellett közbelépnie, miután 
a mérsékletességi egyletek ellensúlyozó működése 
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hatástalannak bizonyult. A felsőbb körök erkölcsi 
betegségétmutatta az irodalom és képzőművészet, az 
összes országokban elterjedt szemérmetlen könyvek 
és képek, valamint a pikáns perek minden fajtája. 
Ezek ugyan mentek maradtak a nyomortól; jóléttel 
voltak körülvéve, szerencsétől védve, de kárhoztató 
egykedvűséggel elzárják szemüket; füleik nem 
hallják a nyomornak velőtrázó jajszavát, azoknak 
harci riadóját, a kik a korszak sátána ellen küz-
delemre készek. A sorsnak eme kegyeltjei, a kiknek 
jó példával kellett volna szolgálniok az erkölcsi-
ségre, a kötelességteljesítésre, az emberszeretetre, 
azt hitték, hogy már mindent megtettek, ha a 
szegényeknek és nyomorgóknak néhány pénz-
darabot vetnek oda. Szükség és éhség elerkölcs-
telenítenek, de a belső nyomor kétszeresen szeren-
csétlenné tesz és ez túlsúlyban van úgy a paloták-
ban, mint a bérkaszárnyákban. Két út marad a 
posványban elsülyedtek számára: az öngyilkosság, 
vagy a megtébolyodás. 

Mindezáltal nincs okunk kétségbeesni. Min-
denütt fölismerhető az a törekvés, hogy a társa-
dalom javítsa a socialis viszonyokat a tevékeny 
felebaráti szeretet alapján. Legtöbb figyelmet érde-
melnek azok a törekvések, a melyek az erkölcs 
emelését célozzák. Egyletek keletkeztek a prosti-
túció meggátlására, az elesettek javítására és e 
nemes cél érdekében a kulturállamokban a társa-
dalomnak minded rendű és rangú tagjai egyesültek. 
Más egyletek az iskolából kikerült ifjúságot vették 
pártfogásba, hogy annak nem csak anyagi, hanem 
erkölcsi tovahaladását is biztosítsák. Ismét mások 
a romboló anyagelvüséggel harcoltak szóban és 
írásban. Az általános javúlással összefügg a vállá-
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sosság szükségének az érzete is. Ez volt a reakció, 
a tagadás szellemével szemben, mert a tapasztalat 
bizonyította, hogy erkölcstelenség és durvaság a 
a vallásosság hiányának voltak a következései. 
Milliók szívében élt a vágy egy jobb jövő után, 
a melyben a hideg, a számító önzést és élvezet-
vágyat a felebarát és Isten szeretete legyőzi. A 
nemesen érzőket mélyen meghatotta az elvadulás, 
a mely képtelen magasztos és tiszta lelkesülésre, 
vak a lélek számára és gúnyolja azt, a ki tisztelet-
teljes bensőséggel meghajol Isten előtt. A vallásos-
ság tisztasága és bensősége a leghatalmasabb 
eszköz elviselhetővé tenni azt a nyomort, a melyet 
az emberiség magára vett. Ha Isten iránt való 
hitünk eleven, szívünk és akaratunk megtisztul és 
eltűnik mindama nyomor, a mely tisztátalan szív-
ből ered. A szívtisztaságból és önzetlenségből 
származnak az összes erények, a melyek az egye-
seket és a népeket boldogítják. Ily értelemben 
neveljük a leendő nemzedéket szerénységre, köte-
lességtudásra, irgalmasságra és igazi jellemre, ily 
értelemben művelődjék a felnőtt nemzedék is. Nem 
a társadalmi és állami rendnek erőszakos feldúlása 
nem a pártszenvedély által kihasznált ösztön hoz-
hatnak rendet a forrongó korba, hanem csakis az 
erkölcsi forradalom; nyílt összeesküvés a vallás-
erkölcs érdekében. Akkor majd elünnek azok a 
küzdelmek, a melyek ma a polgárokat egymás 
ellen tüzelik; akkor begyógyulnak ama nyílt sebek, 
a melyeknek mérge a társadalmi szervezetet marja; 
akkor az irodalom és művészetben, a magán és 
nyilvános életben helyet foglal az az idealismus, 
a mely az emberiség szellemét az égig emeli. 
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