
Kulturánk és a természetbuvárkodás85 
 

A hatvanas évek végé felé, fiatal professzor koromban, Münchenbe utazván, meglátogattam 

szaktudományom egyik világhírű képviselőjét, báró Liebig Justus-t. Az ő iskolájából került ki 

a chemiában első vezetőm, Redtenbacher J., akkori bécsi egyetemi professzor. Redtenbacher 

ajánlatára a nagy tudós szíves előzékenységgel fogadott és csaknem fél napon át érdekes 

társalgásra méltatott. Ez természetesen szakkérdések és főképpen szakmánk egyetemi 

tanításának módja körül forgott. A chemia gyakorlati tanításának nagy tapasztalású 

megalapítója bölcs tanácsokat adott, melyekben kiemelte, hogy a tanításban főgondot 

fordítsak az alapfogalmak és az egyszerűbb chemiai műveletek megértetésére, valamint 

azoknak helyes gyakorlati alkalmazására. Kifejtettem előtte, hogy ezeket az elveket kezdettől 

fogva szemmel tartottam, és tőlem telhetőleg a tanításban megvalósítani törekedtem. 

Beszélgetés közben azt kérdezte tőlem, miféle nyelven tartom előadásaimat? Midőn erre azt 

feleltem, hogy előadásaimat magyarul tartom, elcsodálkozott és azt az észrevételt tette: 

hogyan lehetséges ez? hiszen a magyar nyelv – nézete szerint – nem eléggé művelt arra, hogy 

magyarul a tudomány elvont fogalmait és gondolatmenetének finom árnyalatait szabatosan ki 

lehetne fejezni. 

E nyilatkozat, melyet, ha jól vettem észre, a 70-ik évi hadjáratot megelőző német 

elfogultság is sugalmazhatott, nem kis megütközést keltett bennem. Ezt legyőzve, azt 

kérdeztem tőle: beszél-e a báró magyarul? Ő »nem«-mel válaszolt, mire megjegyeztem, 

hogy ekkor lehetetlen nyelvünk értékét méltányolnia. Tévedéséről meggyőzendő, 

beszélgetésünket ekként folytattam. Magyarországnak törvényesen elismert állami nyelve 

a magyar nyelv, professzorai ennélfogva előadásaikat ezen a nyelven kötelesek 

megtartani. Az egyetemek feladata első sorban a tudomány terjesztése. Minthogy pedig 

hallgatóságunk nagyobb része az előadásokat csakis magyar anyanyelvén értékesítheti 

sikerrel, ezért e törvényes intézkedés nemcsak jogosult és méltányos, hanem a művelődés 

érdekében szükséges is. Liebig azon észrevételére, hogy a magyar nyelv a tudományok 

művelésére és terjesztésére nem lehet alkalmas, kijelentettem, hogy én a magyar nyelvet 

nemcsak benső szépségeinél, hangzatosságánál és tömörségénél fogva, hanem főképpen 

azért tartom alkalmasnak a föntebbi célra, mert nyelvtanának, szófűzésének egyszerűsége 

és szabatos világossága következtében erre hivatottabb is, mint némely bonyolódottabb 
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nyugati kultúrnyelv. Ennek igazolására szolgálhat, hogy tudományos értekezéseimet az 

Akadémiában eredetileg magyarul terjesztem elő, és azokat saját fordításomban német 

tudományos folyóiratokban is közzéteszem. Ha e fordításokat a magyar eredetivel 

összehasonlítom, mindig azt tapasztalom, hogy a német fordítás legalább 1/5–1/4 résszel 

hosszabb. Ennek konkrét felvilágosítására felemlítettem, hogy azt, a mit magyarul egy 

szóval kimondhatunk, például »beláthatjuk«, németül csak négy szóval fejezhetjük ki: 

»wir können es einsehen« . Ezenfelül értekezéseim magyar szövege, világosságánál és 

tömör szabatosságánál fogva, mindig jobban kielégít, mint a német. Liebig erre azt 

mondta, e felfogásom abból értelmezhető, mert a magyar nyelvben járatosabb, és 

anyanyelvem szépségei iránt kétségtelenül elfogult is vagyok. Erre válaszomban 

kifejtettem, hogy ez az értelmezés nem lehet helyes, mert összes szaktanulmányaimat 

Bécsben, Heidelbergben és máshol csaknem kizárólag német nyelven végeztem, 

ennélfogva kezdetben a német tudományos nyelvben járatosabb voltam, mint a 

magyarban, melyet szaktudományom művelésére csak későbben alkalmaztam. 

Azután Liebig azt az észrevételt tette, hogy nem lévén tudományos irodalmunk, 

sikeresen egyetemi színvonalon, magyar nyelven tudományos működést sem lehet 

kifejteni. Azt beismertem, hogy szaktudományi irodalmunk, kivált még akkorában, 

korlátolt volt, de törekedni fogunk ilyen irodalmat viszonyainkhoz képest 

anyanyelvünkön teremteni. Mire való ezzel vesződni, mondta Liebig, mikor itt van a 

nagy német, a francia és az angol világraszóló szakirodalom. Erre azt válaszoltam, hogy e 

nemzetek szakirodalmát mi is felhasználjuk; azonban e nemzetek irodalma oly nagy 

kiterjedésű, hogy a tájékozatlan kezdő alig szerezhet belőle áttekintést, és így kritikai 

ítélő képesség és nyelvismeret hiányában e nagy irodalmak rá nézve nemcsak kétes 

értékűek, de károsak is lehetnek. Mert olyan nagyterjedelmű irodalomban, mint pl. a 

német, túlzás nélkül mondhatnók, hogy talán jobb lett volna, ha annak csak a java, 

mintegy 10%-a, látott volna napvilágot. Ha mi szűkebb körben hazai szakirodalmat 

fogunk létesíteni, arra törekszünk, hogy ezt a 10%-ot honosítsuk meg. Ennek azután 

ifjaink, kultúránk előnyére, könnyű szerrel fogják jó hasznát venni. Egyébiránt a kis 

nemzetek tudományos törekvéseit a nagyok, különösen a németek, hajlandók kicsinyleni, 

pedig nézetem szerint ez jogosulatlan, sőt a tudomány érdekében káros is. Tekintsük csak 

saját tudományszakunk történetét, különösen Németországban, hol azt legintenzívebben 

művelték. Ez a történet kétségtelenül bizonyítja, hogy a tudományos igazságok kiderítését a 

balvélemény és elfogult egyoldalúság századokon át hátráltatta, sőt megakadályozta. 

Legfeltűnőbben látható ez az alchymia 15 százados tévedéseiben. 



Minthogy a gyakran elrejtett való igaz kiderítése, az ember tökéletlensége miatt, 

tapasztalásként oly nagy nehézséggel jár, az elfogulatlan tudósnak a valódi tudás érdekében 

csak örülnie kellene, ha á tudományos igazságokat különféle utakon keresik. Ezen utak alapját 

pedig az egyes nemzetek anyanyelve alkotja. Mert a nyelv természetével az észjárás 

különfélesége elválaszthatlanul össze van forrva. Ha az igazság kutatásában a különféle 

nemzetek eltérő utakon ugyanazon eredményre jutnak, ez legnagyobb biztosítéka a 

megállapított igazság helyességének. Ki tagadhatná, hogy a skandináv nemzetek, a kis Dánia, 

Belgium és Hollandia mily nagy szolgálatokat tettek a tudománynak, különösen a 

természettudományoknak helyes irányú fejlődésében? Azért meggyőződésem szerint az 

úgynevezett érdekes nemzetiségek tudományos törekvéseit a valódi tudósnak nem szabad 

kicsinyelnie. Ezek között a magyar faj törekvéseinek már azért is kiváló hivatása van, mert 

nyelve eredetére nézve, eltérőleg a többi európai nyelvek nagyobb részétől, nem az 

indogermán, hanem a finn-ugor nyelvcsoporthoz tartozik. Ennélfogva észjárása is lényegesen 

eltér amazokétól, s így a föntebb érintett okoknál fogva kivételes fontosságú a tudományos 

igazságok kiderítésében és ellenőrzésében. Ezt végül Liebig is beismerte, úgy hogy a legjobb 

egyetértésben fejeztük be beszélgetésünket.86 

Hazai társadalmunk, művelődésének eddigi iránya következtében nagyon hajlandó a 

kultúra kérdéseiben, a szépirodalomnak, a művészeteknek és legfeljebb az úgynevezett 

szellemi tudományoknak, túlnyomó jelentőséget tulajdonítani. Ellenben az exakt tudományok 

jelentőségét, e téren főképpen annyiban méltányolja, a mennyiben ezeknek eredményei 

hasznos alkalmazásokra vezetnek. Ezeket mint a melyek a kényelmet és a jólétet 

előmozdítják, a szellemi tudományok hasznos eszközeinek tekinti ugyan, de azoknak 

határozottan másodrangú, hogy úgy mondjam, alárendeltebb szerepet szeret tulajdonítani. A 

következőkben azt törekszem kimutatni, hogy az exakt tudományoknak nemcsak az 

alkalmazása, hanem főképpen bölcseleti iránya az, a mi a modern kultúra fejlődésére a 

legnagyobb hatással van. Azt tartom, hogy nagy részben éppen e hatásnak tulajdonítandó a 

szellemi tudományoknak újabb alakulása, hogy úgy mondjam, a renaissance-a is. Hosszú 

tapasztalataim alapján egyszersmind észrevételeket kívánok tenni arra nézve, hogy hazánkban 

az ilyen irányú tudományos termelésnek miféle akadályok állanak útjában. Teszem pedig ezt 
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abban a reményben, hogy idővel azokat a súlyos akadályokat az illetékes hivatottak elhárítani, 

és így hazai magasabb kultúránk egyik legfontosabb tényezőjének útját egyengetni fogják. 

A nemzetek magasabb kultúrájának főfeltételei: az anyagi jóllétnek bizonyos mértéke, a 

nép túlnyomó többségének ezzel szoros kapcsolatban lévő testi és erkölcsi épsége, továbbá 

élénk érdeklődése az igaz, a szép és a jó fennköltsége iránt. Mindezen kiváló sajátságoknak 

alapja azonban az egyeseknek, különösen pedig a vezető egyéniségeknek, következetes, józan 

és tárgyilagos gondolkodásmódja. A gondolkodásnak ez a módja lényegében véve az a 

képesség, hogy a való igazat lehetőleg biztosan felismerjük, ez pedig a valódi tudás. Valljuk 

meg őszintén, hogy ez utóbbi az a tér, a melyen más műveltebb népekkel szemben, kissé 

gyenge lábon állunk. Nézetem szerint e sajnálatos körülmény egyik főoka, közéletünk, 

gazdasági állapotunk és politikai viszonyaink ziláltságának. 

A kultúra alapját a föntebbi módon felfogva, érdekes közelebbről megvizsgálnunk, 

miben áll ez a valódi tudás és arra célszerűen miként tehetünk szert? A civilizáció története 

általában és az egyes tudományágak története kellőleg bizonyítják, hogy a tárgyilagos észjárás 

miatt a balítéletek és a babona hatása következtében, az emberiség számtalan tévedéseknek és 

sajnálatos csalódásoknak van kitéve. Kultúrai tekintetben ezért a legnagyobb jelentőségű 

tisztázni azt, miben áll, a szó szoros értelmében vett, valódi tudás és szigorúan tudományos 

gondolkodás. 

A valódi tudás nem csupán a tények és az eszmék, valamint ezek összefüggésének 

ismeretében áll. Igénytelen nézetem szerint a valódi tudás az a képesség, hogy adott és 

kétségtelenül megállapított előzményekből föntebbi ismereteink alapján, a logikai 

következményeket előre biztonsággal levezethessük. E képességnek legérettebb alakja azon 

esetekben nyilvánul, a melyekben a következmények nemcsak minőségileg, hanem 

mennyiségileg is szabatosan meghatározhatók. Ez például sokszor lehetséges a 

mathematikában, a csillagászatban és a mathematikai fizikában. A gondolkodásnak ez a 

legérettebb alakja, az úgynevezett szellemi (humanisztikus, szociális stb.) tudományokban, 

tehát a történelemben, a filológiában, valamint a jogi és politikai stb. tudományokban kevésbé 

nyilvánul meg, mert e tudományokban a következtetések lényegileg inkább minőségi 

természetűek. 

A fent vázolt tudásnak, illetőleg észjárásnak eredeti forrása a tisztán tudományos 

kutatás területén fakad, melynek feladata új igazságok kipuhatolása. Felfogásom szerint a 

tudományos kutatás a kultúrai haladásnak egyik legfontosabb tényezője. A tapasztalás 

tanúsága szerint csakugyan azon országok kultúrája a legvirágzóbb, a melyekben a szellemi 

tevékenységnek ezt az irányát a legbuzgóbban és a legsikeresebben, ápolják. Más fontos 



tényezők hatását nem tekintve, ezen országok csak részben köszönik fölemlített előnyeiket 

annak, hogy a kutatás útján kiaknázott új igazságok kultúrájukat közvetlenül is előmozdítják. 

Ez előny leginkább annak tulajdonítható, hogy az olyan országokban, a melyekben a 

tudományos kutatással nemcsak behatóan, de kiterjedt mértékben is foglalkoznak, a fent 

vázolt észjárás társadalomban leginkább cl van terjedve és a leginkább meghonosult. Ekként a 

társadalom tagjainak aránylag nagy része jut abba a helyzetbe, hogy az emberi tevékenység 

legkülönfélébb terén a kultúrai haladás érdekeit sikeresen előmozdíthassa. Például 

szolgálhatnak e tekintetben a nagy kultúrállamok, mint Angol-, Francia-, Németország és 

Amerika. 

A legtöbb civilizált államban a tudományos búvárkodás műveléséről leginkább a 

magasabb tanintézetek, tehát főképpen az egyetemek, műegyetemek és más felsőbb 

tanintézetek gondoskodnak. Ezeken az intézeteken e tevékenység igen célszerűen a felsőbb 

szakképzéssel bensőleg kapcsolatos. Ez nemcsak a felsőbb tanítás érdekében mellőzhetlen, 

hanem azért is felette fontos, mert így a fentebbi értelemben vett tárgyilagos gondolkodás 

sikeresen elterjed és így a mindenre kiterjedő nagykörű kultúra javára is a legjobban 

értékesül. 

A legkülönbözőbb országokban, így nálunk is, a tanítást kivétel nélkül az állam 

ügyének tekintik és terjedelmes törvényes intézkedésekkel szabályozzák. Feltűnő azonban, 

hogy ezekben az intézkedésekben sehol nincsen határozottan hangsúlyozva, hogy magát a 

tudományos búvárkodást, mely a felsőbb tanításnak és így a kultúrának valódi alapja, szintén 

állami ügynek tekintik. E körülménynek sok országban az a sajnálatos rossz oldala is van, 

hogy az ilyen kérdésekben nem igen járatos kormányzó hatóság a felsőbb tanintézetek tanárait 

egyoldalú, az alaki tanításnak gyakran fölösleges munkájával és mellékes adminisztratív 

teendőkkel túlterhelik. Ez néha oly nagy fokú, hogy a tanároknak fizikailag lehetetlenné válik 

a tudományos búvárkodással komolyan foglalkozni. A tudományos tanintézetek valódi 

hivatásának e félreismerése nemcsak magára a tanügyre, hanem a magasabb kultúrának 

elterjedésére is szerfölött karosan hat. 

Hazai viszonyainkat tekintve, a Magy. Tud. Akadémia, a Nemzeti Múzeum, az Erdélyi 

Múzeum-Egylet, a Kir. M. Természettudományi Társulat, korlátolt anyagi eszközeikhez 

képest, tőlük telhetőleg és a legtisztább szándékkal támogatják a tudományos búvárkodás 

fejlesztését. Ezeknek az intézeteknek tagjai nagyobbrészt egyetemi, műegyetemi és akadémiai 

professzorok, ehhez képest a tudományos termelés hazánkban is túlnyomólag az ő működésük 

eredménye. Nem is szólok a középiskolákról, melyeknek tanárait a tanítás feladatai 

úgyszólván teljesen igénybe veszik, első sorban az egyetemek csekély száma és ezeknek 



túlterheltsége okozza, hogy az önálló tudományos termelés nálunk csak sokkal korlátoltabb 

lehet, mint a nyugati kultúrállamokban. 

A mondottak után az a kérdés merül fel, mely tudományágak alkalmasak a tárgyilagos 

gondolkodás meghonosítására? Alig kell kiemelnem, hogy ezt a Izélt nagyon különféle 

tudományos tanulmányokkal lehet elérni, ha azokat helyes irányban és kellő kitartással 

végezzük. Minthogy azonban az értelmi tevékenység, kivált ha az tisztán spekulatív téren 

működik, tapasztalás szerint számtalan tévedésnek van kitéve, azért a természettudományi 

tanulmányok kiválóan alkalmasak a tárgyilagos gondolkodás megszokására. A 

természettudományok különféle ágai közül pedig főképpen az exakt kísérletező szakok 

hivatottak e célra, tehát a fizika és most már a chemia is. E tudományágak legegyszerűbben és 

legbiztosabban szoktathatják az embert a reális mennyiségi észjárásra, ennélfogva a szigorú és 

egyszersmind tárgyilagos gondolkodásra. A tárgyilagos igazság kiderítésében módszereik 

felsőbbsége abban van, hogy az értelem következtetéseit, a kísérleti bizonyítás tárgyilagos 

tényeivel, a legtöbb esetben mennyiségileg, tehát szigorúan ellenőrizhetik. E 

tudományszakokban ennélfogva aránylag leginkább vagyunk megóva a csalódásoktól. 

Ezenfelül az a nagy előnyük is van, hogy gyakorlati tanulmányozásuk útján a legbiztosabban 

szoktatnak a tények elfogulatlan és tárgyilagos megfigyelésére. Mivel az észlelés eredményei 

a logikai következtetés előzményeit alkotják, világos, hogy a tárgyilagos gondolkodás 

legfontosabb követelménye, a gyakorlat útján megszerzett, elfogulatlan megfigyelő tehetség. 

Ebben különböznek lényegileg a kísérletező tudományszakok a tiszta mathematikától. Ez 

utóbbi elvont eszményi fogalmakkal dolgozik; a kizárólag erre begyakorolt észjárás 

egymagában nem képesít a valóság. megítélésére. Mathematikai észjárás nélkül azonban a 

kísérletező tudományok sikeresen nem művelhetők. Az imént jellemzett exakt és reális 

gondolkodás csak e két tudományág egyesített tanulmányával szerezhető meg. 

Az exakt természeti törvények tulajdonképpen a tények és eszmék egymáshoz való 

vonatkozásainak általános érvényű kifejezései, és pedig olyan tények és eszmék 

vonatkozásainak, a melyeket szabatos észlelésekkel, sőt többnyire mérési kísérletekkel 

sokoldalúlag és tárgyilagosan lehetett ellenőrizni. Ha e törvények tartalmát helyesen 

átértettük, alkalmazásukkal az előzményekből oly következtetéseket tudunk levonni, a melyek 

a való igaznak teljesen megfelelnek, és a melyeknek helyessége kétségtelen. Így például a 

thermochemia főtétele az energia megmaradását a következő tételben fejezi ki: »Chemiai 

változásokban a keletkező hő mennyisége csupán a kezdet és végállapottól függ, de az úttól, 

melyen a változás történt, merőben független«. Mikor 1 g szőlőcukrot levegőn (kezdetállapot) 

a kaloriméterben elégetnek, vízzé és széndioxiddá (a végállapotba) változik át és ekkor 1 g 



cukor a kísérlet bizonysága szerint 3743 kalória hőt fejleszt, vagyis annyit, a mennyi 3743 g 

víz hőmérsékletét 1 ºC-kal emeli fel. Tegyük fel azt a kérdést, hogy 1 g szőlőcukor az élő 

szervezetben való átváltozáskor mennyi hőt termel? Tudván, hogy a szervezetben a 

szőlőczukor, bár egészen más átváltozások útján, végül szintén vízzé és széndioxiddá alakul, 

tehát hogy a kezdet és végállapot mindkét esetben azonos, a föntebbi tétel alapján biztosan 

állíthatjuk, hogy 1 g szőlőcukor a szervezetben szintén 3743 kalória hőt termel. Ennek előre 

való kimondása az adott előzményekből azért kétségtelenül biztos, mert tudjuk, hogy a 

föntebbi tétel nem apriorisztikus okoskodásból vezettetett le, hanem a tapasztalással több 

oldalról ellenőrzött, és elméletileg is okszerűen megállapított általános érvényű 

törvényszerűségből. 

A jártasság a természet törvényeinek alkalmazásában azt eredményezi, hogy a 

gyakorlati élet legkülönbözőbb kérdéseiben a szabatos következtetést megszokjuk. E 

megszokás kisebb-nagyobb mértékben megóv bennünket a kétes előzmények 

elfogadásától és ekként a téves következtetésektől. Bizonytalan esetekben kételkedést 

idéz elő és arra késztet, hogy a bizonyosság más biztosítékait keressük, Röviden e 

megszokás a felületes hiszékenységtől sikeresen megóv, és ezért az igazság helyes 

megítélésére kiválóan gyakorlati jelentőségű. Mivel pedig az igaz a jóval és széppel a 

legbensőbb összefüggésben van, világos, hogy a tárgyilagos gondolkodás az etikai és 

esztétikai érzéket a legkedvezőbben fejleszti és élénkíti. 

Mennél általánosabban van valamely népnél a tárgyilagos gondolkodás elterjedve, 

annál határozottabban van művelődésének haladása biztosítva; mert a babona, a balítélet, 

az ezekkel összefüggő téves kiindulási pontok és a hibás következtetések, annál kevésbé 

késleltethetik vagy akadályozhatják meg felvilágosodását. Már föntebb említettem, hogy 

a tárgyilagos gondolkodás természetesen különféle tudományágak terén szerezhető meg. 

Nézetem és tapasztalásom szerint azonban az exakt tudományokkal legegyenesebben és 

legbiztosabban érhetjük el a célt. Minthogy a természettudományi búvárkodás a szigorú 

gondolkodást legsikeresebben fejleszti, benső, hogy úgy mondjam, közvetlen összefüggés 

van a tudományos búvárkodás ezen neme és valamely nép modern kultúrájának fejlődése 

között. 

E benső vonatkozás méltánylására, fontoljuk csak meg, milyen óriási méretben 

emelkedett a múlt század technikai vívmányai következtében a civilizált államok gazdasági 

jólléte. E vívmányok a természettudományi igazságok és törvények technikai értékesítésének 

folyományai. Ezek azonban végelemzésben főképpen az exakt természettudományi kutatás 

következményei. Példaként elég arról megemlékeznünk, hogy az elektrotechnikának 



keletkezése, felvirágzása és áldásai főképpen a Faraday-tól és kortársaitól végzett kísérleti, 

tisztán tudományos búvárkodásoknak köszönhetők. Az orvosi tudomány és a 

közegészségtan nagyszerű haladásai pedig túlnyomólap Pasteur és munkatársai 

természettudományi kutatásainak tulajdoníthatók. E búvárkodások eredményeinek 

alkalmazásával a gazdasági jólét és a közegészség szembeszökő javulása az emberiséget 

kimondhatlan sok nyomortól szabadította meg, az emberi társadalom erkölcsösségét és 

emberséges altruista felfogását pedig rendkívül nagy mértékben fejlesztette. 

A szigorú természettudományi búvárkodásnak legfontosabb jelentősége azonban 

abban az átalakításban rejlik, melyet az világnézetünkben előidézett. Gondoljunk csak az 

energia megmaradásának és átváltozásának tételeire, melyeket Mayer R., Helmholtz H., 

Carnot S. és Clausius R. alapítottak meg.87 Továbbá emlékezzünk a spektrál-analizis 

fölfedezésére Kirchhoff G.-től és Bunsen R.-től.88 Végül gondoljunk a legújabb 

búvárkodásokra a radioaktivitás és az ionizáció terén.89 Mindezek eredményeit megfontolva, 

be kell látnunk, hogy a természettudományi búvárkodás filozófiai világnézetünkre és ezzel a 

ezivilizációra a legnagyobb hatást gyakorolta. E hatás már eddig is sokféleképpen nyilvánult 

abban, hogy az újabb kultúra a természet hatalmas kincseit és erőit az emberiség javára 

értékesítette. A természetbúvárkodás legújabb iránya, eddig nem is sejtett vívmányok 

kiaknázását ígéri. Ezek hivatva vannak arra, hogy a kultúra jelenlegi viszonyait, az emberiség 

azon rétegeinek javára is teljesen átalakítsák, a melyek eddig csak csekély mértékű jóllétnek 

örvendhettek. E tekintetben a természettudomány, illetőleg az exakt természettudományi 

búvárkodás a civilizáció emberszerető irányának a legnagyobb szolgálatok teljesítésére van 

hivatva. 

A természettudományi búvárkodásnak közvetlen összefüggésére a kultúrával 

nagyon tanulságos, mondhatnám bizonyító a német birodalom felvirágzásának példája. E 

birodalomnak nagyszámú egyetemén, technikai főiskoláin és egyéb intézetein a tiszta 

természettudományi búvárkodást páratlan buzgósággal és sikerrel ápolják. Liebig-nek a 

gieszeni egyetemen történt áldásos kezdeményezése óla ezekben az intézetekben az exakt 

búvárkodással nemcsak a leghivatottabb mesterek, hanem igen nagy számú előhaladott 

növendékek és szakemberek is foglalkoznak. E növendékek és szakemberek később 

                                                           
87 Bővebb ismertetését lásd: Az elméleti chemia ujabb haladásáról. Tartotta Than Károly a budapesti egyetem 
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Könyvkiadó Könyvtára XCI. köt. 1. rész.) (– a szerk. megj.) 
88 Vö. Than Károly: A kísérleti chemia elemei. I/2. köt. Második könyv: Az elemi testek leírása. Bp., 1898. A 
szerző kiadása. p. 676. (– a szerk. megj.) 



főnökeivé, illetőleg dolgozótársaivá válnak a nagyszámú, gyakran kitűnően szervezett 

tudományos (katonai, orvosi, közegészségi, földmívelési stb.) és ipari intézeteknek, 

valamint a gyáraknak, mely utóbbiak sokszor több ezer munkást foglalkoztatnak. Ezen 

ipari és egyéb intézetekben a tudományos búvárkodásnak szánt különleges 

laboratóriumok vannak berendezve, melyek nagyobbrészt a főiskolákkal benső szellemi 

közlekedést tartanak fenn. Ekként ez intézetek nemcsak a gyakorlati tevékenységet új 

tudományos csirákkal termékenyítik meg, hanem a tárgyilagos gondolkodásnak 

megannyi melegágyai, miáltal az a népesség igen széles rétegeire átterjed. Az újabb 

német kultúrának bámulatos föllendülésében, meggyőződésem szerint, igen fontos 

szerepe van a természettudományi búvárkodás és a gyakorlati tevékenység eme 

kölcsönhatásának. Hasonló tanulságot vonhatunk le a többi nyugat-európai nemzetek és 

Amerika példáiból. 

E röpke vázolással úgy hiszem kimutattam, hogy a szigorú természettudományi 

búvárkodás a népesség jelentékenyebb részének tárgyilagos gondolkodásával és modern 

kultúrájának fokozatával benső és közvetlen összefüggésben van. Részemről hajlandó 

vagyok azt is kimondani, hogy általában bármely nép magasabb kultúrájának valódi 

mértéke: tudományos termelésének mineműsége és terjedelme. 

 

* 

 

A kultúrállamok mindinkább és méltán legfontosabb feladataik közé sorolják a tudományok 

önálló fejlesztését és sikeres előbbre vitelét. Ezt hallgatagon ugyan, mert törvényben kifejezve 

nincs, mai napon éppen oly fontos állami érdeknek tekintik, mint a szorosabb értelemben vett 

magasabb tanítást. Az önálló tudományos búvárkodás, hogy úgy mondjam, főforrása egyrészt 

a magasabb oktatás sikerének, másrészt a tudomány összes gyakorlati alkalmazásának éppen 

úgy, mint a hasznos új találmányoknak és magának a tudományos szellem meghonosulásának 

az államban. Az állam áldásos kultúrműködésének ez alkotja egyik lényegét, ez adja meg 

annak azt a magasabb keretet, mely nélkül a kultúrai tevékenység sok tekintetben csak meddő 

külsőséggé fajul. 

A nyugati kultúrállamokban ezt már régebben fölismerték. Ezeknek magasabb 

tanintézetei olyan javadalmazással, eszközökkel és segédszemélyzettel vannak szervezve, 

különösen az exakt kísérletező szakokban, hogy az intézeteket vezető tanár főtevékenységét 

                                                                                                                                                                                     
89 Vö. II. köt. A törzsvegyületek és a carbonidok leirása. Harmadik könyv: A törzsvegyületek leirása. Bp., 1906. 
A szerző kiadása. p. 184. (– a szerk. megj.) 



éppen az önálló búvárlatokra irányíthatja. Ilyenek Franciaországban a Collège de France, az 

Ecole normale supérieure, az École des hautes études, az Institut Pasteur Angolországban 

többek között a Royal Institution, Németországban a Technische Reichsanstalt és a most 

keletkezőben lévő Institut für physikalische Forschung stb. Németországban egyébiránt az 

egyetemi intézetek vezető tanárainak főfeladata az önálló tudományos búvárkodás, melyben 

nekik kiválóbb előhaladott növendékek segédkeznek. Az elemibb tanítás és a mellékteendők 

végezése, felügyeletük és tervük szerint, nagyrészt a segédszemélyzetre van bízva. A kiválóbb 

egyetemi tanárok meghívásuk alkalmával rendszerint kikötik, hogy őket mindenféle 

adminisztratív teendőktől, bírálatoktól, véleményadásoktól és más efféléktől hivatalból 

mentsék fel. A fönt nevezett intézeteken működtek a nagy fölfedezések hősei, kik az 

emberiségnek valódi jótevőivé váltak, például Regnault, St. Claire Deville, Pasteur, 

Berthelot, Davy, Faraday, Kirchhoff, Bunsen, Helmholtz, Hertz, Röntgen, Curie P., 

Rutherford, Thomson J. J., Lenard P. hazánkfia és többen mások. Hogy újabban 

Németországban mennyire méltatják, a magasabb kultúra szempontjából, az exakt búvárkodás 

jelentőségét, bizonyítja Van’t Hoff J. H. esete. E kiváló hollandi chemikust nehány évvel 

ezelőtt fényes javadalmazással meghívták Berlinbe, hol neki önálló laboratóriumot és ebben 

lakást adományoztak, csupán azzal a feladattal, hogy az elméleti chemia terén tudományos 

búvárlatokat végezzen. Tetszésére van bízva, hogy heti 1–2 órában elméleti előadásokat is 

tarthasson az egyetemen, de szigorúbb kötelezettség nélkül. Laboratóriumában 5–6 szaktudós 

áll segédkezésére a tudományos kísérletek kivitelében, de gyakorlati tanításra, mely idejét 

nagyon igénybe venné, egyáltalában nincs kötelezve és ilyent nem is végez. A föntebb 

jellemzett tudományos intézetekből kerülnek ki a nagy fölfedezések. Ezek folyományainak 

tekinthetők a nagy természeti igazságok fölismerése, valamint azon nagyszerű találmányok 

technikai és gyakorlati alkalmazásai, melyek a lefolyt század legjellemzőbb vonását alkotják. 

Sajnálatos, de kultúránk jellemző tünete, hogy nálunk egyetlen oly tudományos intézet 

sincs, melynek főfeladata volna, hogy tagjai anyagi és egyéb gondoktól menten, erejöket 

főképpen a tudományos búvárkodás nagy feladatainak megoldására irányíthatnák. 

Hazai viszonyainkat tekintve, az utóbbi évtizedekben első sorban a Magyar 

Tudományos Akadémia, a Nemzeti Múzeum és más hazai intézeteink kiváló és 

tiszteletreméltó munkásságot fejtettek ki a tudományos búvárkodás terén, melyet újabban a 

külföld is kellő elismeréssel méltányolt. Minthogy azonban ez intézetek munkás tagjai 

nagyobbrészt professzorok, kik számtalan egyéb feladattal vannak túlterhelve: ezek 

munkálatain, bármennyire értékesek is, egy részükön észrevehető, hogy néha csak nagy 

erőfeszítéssel járó mellékfoglalkozás eredményei. A tudományos felfogás széles körű 



elterjesztése tekintetében legfelsőbb tanintézeteink, a Kir. Magyar Természettudományi 

Társulat és az ennek példáját követő más egyesületek hatása határozottan kiváló sikert 

mutathatnak fel. 

A nagyobb szabású önálló tudományos termelésnek, kivált a kísérletező 

tudományok körében, nagy nehézségei vannak. A búvárok ilynemű tevékenysége anyagi 

függetlenséget, egy célnak szánt életmódot, költséges intézeteket és mindenek fölött 

szabad időt és ismét időt követel. Hazánkban a tisztán tudományos kísérleti kutatás 

csaknem kizárólag a két egyetem és a műegyetem tudományos tanintézetek tanáraira van 

utalva. Ez intézetek száma, az ország lakosságának számához képest, aránytalanul 

csekély. Ennélfogva a gyakorlati és kísérletező oktatást követelő tanulók száma ezekben 

az intézetekben aránytalanul nagy. Intézetemben például, mely 70 dolgozó hellyel van 

berendezve, mintegy 350 orvosnövendék, 30 tanárjelölt és 15–20 haladottabb növendék 

vesz egyidejűleg részt a chemiai gyakorlatokban. E körülmény a különben is korlátolt 

segédszemélyzettel szervezett intézeteinkben, a vezető tanár idejét és erejét rendkívüli 

módon igénybe veszi. Ehhez járul a tudomány mai rohamos fejlődésének szemmel tartása 

mellett, a legkülönbözőbb természetű (orvosi, gyógyszerészeti, középiskolai tanári, elemi 

és polgári iskolai tanítói) vizsgálatok óriási száma, különféle véleményezések, az intézeti 

javadalmazások és az egyes gyakornokokkal való pénzbeli elszámolásoknak terhe és 

egyéb adminisztratív teendők halmaza. Ezeket betetézi az alkotmányos élet kinövésének 

tekinthető, végnélküli ülések sokasága. Mindezek naponként átlag 5–6 órát vesznek 

igénybe. E körülmények között az egyetemi tanároknak az e szakokban működő része, 

csak a legnagyobb önfeláldozással végezhet némi tudományos búvárkodást. Ön 

feláldozással mondom, mert tudományos tevékenységre a kísérletező szakok tanárai csak 

úgy szakíthatnak időt, ha a művészeti élvezetekről lemondva, a társadalmi érintkezéstől 

visszavonulnak, sőt családi életüknek nagy részét is feláldozzák. Ilyen viszonyok között 

nagyobb szabású és olyan mértékű tudományos termelésről, mint a nyugati államokban, 

nálunk egyelőre alig lehet szó. Markusovszky és Trefort kezdeményezése óta ugyan a 

kísérletező tanszékek fényes intézetekkel vannak ellátva; ezekre azonban, sajnos, 

Rokitanszkynak azon mondása érvényes, hogy »a kis laboratóriumokból nagy 

fölfedezések, a nagyokból pedig kis dolgozatok kerülnek ki«. Viszonyaink között ez úgy 

értelmezhető, hogy a nagy intézetekben a mellékes feladatok megbénítják a fő feladatot. 

Ha a tudományos búvárkodás fontosságától át vagyunk hatva, akkor a kezdetben 

vázolt magasabb kultúrai feladat gyökeres megoldására, nézetem szerint, nálunk két mód 

vezethetne célhoz. Az egyik az volna, hogy egyetemeink számát, három helyett legalább hatra 



emeljük fel. Ez által a tanulóság az egyes főiskolákon és azok intézeteiben célszerű 

intézkedések útján felére, talán egy harmadára apadna le. Ekként a gyakorlati tanítással és 

megfelelő szervezéssel kapcsolatban járó adminisztratív és mellékteendők annyira 

csökkennének, mint pl. a német egyetemeken. Ha még az egyes intézetek és szemináriumok 

segédszemélyzetét kellőleg szaporítanák, ha továbbá az egyetemi tanárokat mellékes 

foglalkozásaiktól lehetőleg fölmentenék, sőt azokban kötelezőleg is korlátoznák: akkor a 

vezető tanárok és segédszemélyzetük intenzív tudományos termelése legalaposabban volna 

biztosítva. Ezzel a szaktudósok és a szakképzett egyének száma szaporodnék és így a 

széleskörű tudományos működés is örvendetes lendületet nyerne. Ezt főképpen úgy lehetne 

fokozni, ha a modern kultúrában már nélkülözhetetlen gyakorlatilag fontos intézetek számát is 

államilag és magánvállalkozás útján növelnék. 

A másik mód az lenne, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a fontosabb 

tudományszakoknak tisztán tudományos fejlesztésével egyes kiváló szaktudósokat olyan 

módon bízna meg, hogy azokat a Collége de France, a Royal Institution, vagy a berlini 

akadémia példájára anyagilag független állásba helyezné és a szükséges eszközökkel ellátná. 

E tudós búvárok kutatásaik eredményeiről, vagy szakmáik egyes speciális ágairól, az 

egyetemeken, esetről esetre, korlátolt óraszámban előadásokat is tarthatnának. Erre 

természetesen az kívánatos, hogy az Akadémia aránylag csekély alaptőkéje jelentékenyen 

emelkedjék, a mi egyrészt állami segéllyel, másrészt az Akadémiának szigorú 

gazdálkodásával volna idővel elérhető. Erre a bukaresti román akadémia utánzásra méltó 

példát ad, melynek alaptőkéje, hallomás szerint, 11 millió frankra emelkedett. Elérhető volna 

ez úgy is, ha a tudománynak Semsey Andor mellett nálunk is olyan pártfogói akadnának, mint 

pl. Aumale herceg, a ki a párizsi akadémiának 20 millió frankot hagyományozott, vagy 

Smitson, továbbá Carnegie Amerikában. 

E fontos kérdésnek ilyen alapos, úgyszólván végleges megoldása, az ország és az 

Akadémia pénzügyi erejének elégtelensége, továbbá a kártékony előítéletek ellenszenves 

sokasága miatt, ez idő szerint a kívánatos gyorsasággal alig remélhető. Meggyőződésem 

szerint ez alapos megoldás valamely módjának idővel meg kell valósulnia, ha hazánk 

kultúrmissziójának azon magasabb szintjére akar emelkedni, melyre politikai és 

ethnográfiai helyzeténél fogva hivatva van. Meggyőződésem, hogy az egységes magyar 

állameszmének e módon sokkal nagyobb szolgálatot tennénk, mint bármilyen más 

politikai vagy adminisztratív intézkedéssel. 



Az említett nehézségeknél fogva, addig is, míg a vázolt eszményi megoldás idővel 

lehetségessé válik, nézetem szerint mintegy átmenetileg a feladat már most is meg volna 

közelíthető talán a következő eszmék alapján. 

Mondassék ki alkalmas alakban és helyen hivatalból, hogy az Önálló tudományos 

búvárkodás, valamint a tudományos irodalom művelése, nagy jelentőségű államérdek. 

Továbbá, hogy ennek megvalósítására hazai viszonyaink között első sorban az egyetemek, a 

műegyetem és a főiskolák tanárai vannak hivatva. Ez azért volna szükséges, mert ez eddig 

sehol sincs határozottan kijelentve. E tanintézetek tanárait hivatalból tulajdonképpen csupán a 

tanítással bízzák meg. Már pedig e színvonalon a tanításnak valódi sikere, éltető ereje, sőt 

gyakorlati eredménye is csak akkor van, ha a tanár egyénileg foglalkozhat az önálló 

tudományos búvárkodással és a tudományos irodalom művelésével. 

Azon tanszékek és intézetek igazgató tanárai, a kik bizonyos időn át sikeres tanári 

működésük alatt, kiválóbb önálló tanítványokat nevelték, és a tudomány fejlesztésében 

hivatottságuknak olyan kétségtelen jeleit tanúsították, mely biztosítéka annak, hogy e téren 

nagyobb értékű eredményeket érhetnek el: bízassanak meg szaktudományukban való 

intenzívebb búvárkodás vagy tudományos irodalmi működés végezésével. Ez természetesen 

az illető egyetemi hatóságoknak behatóan indokolt javaslata alapján történhetnék meg. E 

kérdések elintézésére az egyetemek autonómiáját, kellő biztosítékok mellett, lényegesen ki 

kellene bővíteni. Ezenfelül az adminisztratív és a folyó ügyek intézésével megbízott, évenként 

változó egyetemi tanácsot; hosszabb időre (legalább 5 évre) megválasztott szeniortagokkal 

volna szükséges kiegészíteni. 

Kívánatos volna, hogy a fentebb említett tudományos intézetek tanárai időnként (5–10 

év közben) rövidebb időszakokra, pl. egy félévre szabadságoltassanak, hogy hírnevesebb 

külföldi tudományos intézeteket látogathassanak meg. Ez időnkénti szabadságolásnak főcélja 

volna, hogy ezek a tanárok szaktudományuk új irányaival, közvetlen személyes érintkezés 

útján, ismerkedhessenek meg. Ezt az eljárást Japánban egy idő óta jó sikerrel honosították 

meg. 

A jelzett célok elérése végett szükséges volna a szóban forgó professzorokat, az elemibb 

gyakorlati oktatás mechanikai terheitől és az adminisztratív teendőktől lehetőleg fölmenteni. 

Ez úgy volna megvalósítható, ha az említett teendők közvetlen elintézését, az igazgató 

felügyelete és szándékai szerint, saját nevelésű fiatalabb rendkívüli tanárokra vagy 

adjunktusokra bíznák. E fiatal tudósok később, ha alkalmasaknak bizonyulnak, a tanár 

utódaivá válhatnak. Az igazgató tanár, előadási óráinak lehető csökkentésével, fő feladata 

volna a kiválóbb haladott növendékek közreműködésével, intenzív önálló tudományos 



búvárlatokat, illetőleg irodalmi tevékenységet végezni. Ekként a magasabb szakképzettségre 

törekvő tanárjelölteknek, a doktoransoknak és a gyakorlati pályákra készülő kiválóbb 

növendékeknek bő alkalmuk lenne, magukat az eddiginél alaposabb módon, magasabb 

tudományos színvonalon kiképezni. Ezek közül a legkiválóbbak azután mint asszisztensek és 

adjunktusok alkalmaztatnának, mi szűkebb méretekben eddig is történt. Ilyen szervezéssel 

nemcsak a tudományos termelés fokozódnék, hanem a tudományos búvárkodás áldásos 

szelleme, lassanként a gyakorlat rétegeibe is sikeresebben átterjedne, valamint a felsőbb 

tanintézetek tanszékeinek ellátására alkalmas nemzedékről az eddiginél bővebben volna 

gondoskodva. Ekként az új egyetemek létesítése, legalább e fontos tekintetben, elő volna 

készítve. Ez az intézkedés képviselné nálunk azt, a mit Franciaországban az »École superieure 

des hautes Etudes« néven nehány évtizeddel ezelőtt megalkottak, melynek üdvös hatása 

általánosan elismert. 

Itt első sorban a kísérletező tudományszakok tanszékeiről emlékeztem meg. Kellő 

módosításokkal ezen eszmék a gyakorló szemináriumokkal kapcsolatos többi tanszékekre 

nézve is áldásosan volnának kiterjeszthetők. A gyakorló szemináriumokban való tanítás, a 

jogi tudományokban való alaposabb képzés érdekében, e szakokban is általánosan és kötelező 

módon volna meghonosítandó. 

Az itt fölvetett eszmék megvalósítására leglényegesebb kellék volna hazánkban a 

harmadik egyetemnek és a második műegyetemnek felállítása mennél előbb. Nem kevésbé 

fontos volna, mint már föntebb is említettem, a gyakorlati célok elérésére hivatott, de 

tudományos vizsgálatokkal kapcsolatos intézeteknek (például vegykísérleti, mezőgazdasági, 

közegészségi, kereskedelmi és ipari stb. kísérleti állomások), a meglévők mellett nagyobb 

számban való életbe léptetése. 

Ha Magyarország a magasabb kultúrai tevékenység terén más országokkal szemben 

lépést akar tartani, nálunk is szükséges, kivált az exakt tudományok körében, a föntebb 

érintett irányokban szervezkedő intézkedéseket tenni. Az önálló tudományos termelés 

terén hazánk versenyét a nagy művelt országokéval alig hozhatjuk párhuzamba. E 

tekintetben nálunk sokkal kisebb nemzetek, mint a belgák, a svájciak, a hollandok és a 

dánok, már régebben túlszárnyaltak bennünket. Finnlandban, Görögországban, 

Romániában, sőt a kisebb Balkán-államokban, például Szerbiában és Bulgáriában is, a 

tudományos törekvéseknek olyan jelei mutatkoznak, mely ha az utóbbi idő arányai 

szerint növekednek, utolérhetnek, sőt ha ezen ügy különös gondozását elhanyagoljuk, 

idővel túl is szárnyalhatnak bennünket. E kérdés pedig nézetem szerint egyik 

legfontosabb tényezője nemzeti önállóságunknak, sőt életrevaló fennmaradásunknak.  



Műveltségünk bizonyos tekintetekben kétségtelenül kissé egyoldalú. Tudományos 

irányban könnyen érthető okokból túltengő a jogi műveltségre való törekvés. A napi, 

gyakran igen is meddő politika, népünk értelmi tevékenységét túlságos mértékben veszi 

igénybe; az exakt tudományokban való képzettség aránylag háttérbe van szorítva. 

Kevéssel ezelőtt II. Vilmos német császár tudósokkal való társalgása alkalmával azt az 

észrevételt tette, hogy Németországban nagyon sok a jogászkodás, többet kellene a 

természet- és orvostudományokkal foglalkozni. Pedig mennyivel kedvezőbbek e 

tekintetben a viszonyok Németországban. Mit mondjunk e tekintetben hazai 

állapotainkról? Reméljük, hogy a kártékony balítéletekből való kiábrándulás után, nálunk 

is harmonikusabban fog a tudományos műveltség továbbfejlődni. Mint egy illetékes 

barátom nemrégiben megjegyezte, igen megnyugtatólag bíztat a jövőre az a tény, hogy 

számos kiváló tudományos vállalataink között túlnyomólap legtöbb tagja van a Kir. 

Magy. Természettudományi Társulatnak. Tény az is, hogy a természettudományi alapon 

művelődő tanárjelöltek, orvosnövendékek és technikusok tanulmányaikban általában 

nagyobb szorgalmat, fegyelmezettebb magaviseletet tanúsítanak, mint a joghallgatóknak 

nagy része. Ezek pedig kétségtelen bizonyítékai népünk és ifjúságunk józanságának és 

annak, hogy a számtalan kártékony irányítás és előítélet ellenére is élénk érzéke van a 

szigorúan reális gondolkodásra, és a természettudományok jelentőségét a modern kelturai 

haladás terén egészségesebben ítéli meg, mint eddig. 


