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Előszó. 

A világ az a tombomba lázában ég s i jesztő képek rajzolód
nak az ember képzelelvHága elé. Ez a tanulmány az atom:
ismeretbe akar bevezetni s egy egységes világnézetet akar fel ... 
rajzolni a különböző tudományok ismeretkörén és szemüvegén 
keresztúl. 

Szerző a fej lődő világot szemléli benne az atomismeret 
segítségével s nem a pusztúlások borzalmait festi . Amidőn ezt 
teszi, teljesen meg vau győződve arró1, hogy - minden más 
kezdetleges tanítással ellentétben - a világ fennkölt hivatással 
bir s ennek megélésében aZ alomismerel előre nem sejtett 
mélységekbe és magasságokba lendíti a haladó embert s az 
egész éIávilágot, amelynek az ember öntudatos szerve. 

Az eddigiek hez képest új, mélyebb alapokra helyeződik 

minden tudományos iSJIleret s ezen felépülő tudomány. 
Egy ilyen egységes és szerves tanulmány előkészítése óriási 

akadályok ba ütközik az igénybe vehető összes energiák korlá
folt volta miatt; de az atomismeret birtokában jelentkezik a 
vildgegye/em lermésze/es ef!.ergidja s az, amint azt az enzimdk, 
hormonok és vildminok esetében is látjuk, minden akadályt legyőz. 

V égeredményben ezt a munkát is a fejlődő világ bozta 
létre s a kozmosz fejlődése fdtétlenűl létesül; mert az építő

erök hatalmasabbak a romboló·eröknél. A romboló erö is arra 
szolgál, hogy az építés és fejlődés teljesen biztosítva legyen. 
Nem érdemes tehát a rombolást önmagáért végezni. Úgyis a 
fejlődés diadalmaskodik. - Hiszek az igaz szeretet örök halai
mdban, a vildgmindenség egységében, az lslen atyai gondviselésé
ben,az ember islenfiúsd~dban, Jézus islenorszdgdnak megvalósi
tásában, a lélek megszenletó erejében s a fejlődő élef örökki 
~alósdgában. 
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I. (Előismeretek). 

I. A ma jelentkezett probléma. 
Minden kornak megvao a maga problémája s így termé~ 

sztls2ftÚen jelentkeztek a mának összes ké rdései is. A XX. szá
zad lD-es, 20-as, 30-as és 40- es é veiben já tszódott le a két nagy 
világháború. A föld kérekségén a z összes népek eddigi törté
netének eseményei. mint a jövendő ne k formáló erői, e világ
háborúk óceánjá ba őrn lö ttek bele. E zek s különösen a másodLk 
világháború, egyetemessé t e tték az összes élé n épek problémáit, 
életkérd é-seit . E nnek hő\- et kez lébc n a föld- tekén nincsen többé 
elég igénytelen nép ahhoz, hogy éle lügyé l ki zárólagosan részlet
kérdésnek tartsák s teljesen elkülönítsék az emberi nagy egye,.. 
temes közösség k érdése i tő l. 

A vita gproblemák kife j lődésé t sie tl e tő há borúk vizsgálata 
s bírálata nem a mi felada tunk; az t hadd végezzék el mások; 
minket a vildg szerrezódése érdekel s ezt pedig tudományos 
módon óhaj t juk vi zsgála tunk tárgyává tenni. Szeretnők a ma 
probléulá já t megragadni s az t tuda tossá t enni embertársaink elótt J 

hogy így egye temes szempontok ab tt világosodnék m eg előttünk 
minden mai [eladalunk és [eltet lenül elvégzendő teendőnk . -

A mai e é:;:z é letnek a képét. eg y egyetemes világisrne. 
Telet és ezen alapuló , ilágnézetet óha jtunk kifejteni és elő 
terjeszteni. 

Minden világszemléletnek m egle het a maga ismeretelmélele 
s köztudomás szerint a mi százaclaink el sősorba n a kant-i isme ret
elméleten szeml<fJődtek s próbáltak ismereteket alkotni és 
tudományt fej lesz.teni. Ez az ismeret·elmélet, mint annyi más, 
mé~ a szltbiektllm (alany) és objektum (tárgy) összekötő, de 
sokkal inkább e lválasztó m egkülOnböztetésén épült fel s mi ma 
már az egyetemesség szu ves egységén dl/vdn. túlhaladunk a Kant 
Jsmereletmélelén (Kritik der reinen Vernunft) s az atom
j s~e retnek bir toká ban a szerves és egységes világegyetem [Orgá
mzmus] va lódi megismerését túzzük magunk elé elérendő cé l· 
képpen. 

Ez közelebbrúl azt jelenti. hogy a világ alkotó elemeinek. 
~észeinek és tárgyai nak a lé tét és jelentését nem külön·kü lön 
onmagukba n próbá ljuk m egismern i, hanem nagy egyetemes 
sze rvességükben. Sem mit sem tekintü nk külön önmagában, 
hane;n ~inden t egyetemes vi lá gu nk egészén be lül a sajá t maga 
helyen es Onnan sohase kiragadva, vagy elvonatkoztatva (ábsz-
t ráhálva). . 

• 
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Mintahogy Aristoteles mela fh-.ikája, Aq ui nói Tamds val~ 
lási és bölcse le ti re nd szere , Kant ismere le lll1éle le saját ko rá
ban egyesíte tt őnmagú ba n jóformán m ind(>D t udomán yos kérdé;t 
és így ezek me llet t leg fen":ebb c$ak Ineg említendő egy Lpibnit z 
és Hegel . ese tl c;:g mások is: mil is ntinden lényeges kérdés az 
alom-szem/é/elefl a/apá/ö szerves vi/dgegyelem kerdésevel kapcsolal
ban oldható és oldandó meg. Összes khdésejnk egy problem ában 
csúcsosodnak ki s ha ed ma meg fe le lően oldju k m E' g: a ma 
szer ves problémáici.v:d k ':l pcso la lban, egyszérsmind a vi/dg fej/DM 
désének a kérdését js megoldjuk . 

Ezt a problem á t pedig nem mi egyesek vetjük fel; ez 
önm aga je lentkc7.e tl ,\ vil ág egye temes, sze r ves egészének méhéw 
ben "az idő hdj(>ssi:ge ben" s csak éppen me!,!értésre, helyes 
érlelmezésre és okos met!0Jdásra 'Lá r. 

Problémánk tehát, az egyelemes vildgmindenség szefves 
élete: az Univer z um az atom szemléletébefl. 

2. Mi a világkép és a világnézet? 

A kép lehet irá s. r ajz, festés, ecse te lés és fényk épezés 
eredm énye s ha világképrő l va n szó, akkor a7. a világnak ilyen 
módon való e lónk beidlítá:>a. El. él valónak a rÖJl7. ítése s nagyon 
fon tos. hogy a valós~ig érzetét ke llse bennünk J mert hiszen azt 
akarja kife jezésre i u tt ~ tni. 

A világnézet élZ ember lelk;szeme;vel van közvetlen össze ~ 
kötletésben. A nézésse l es a lá t .:íssal t e rmészetese.n. A valóság
nak adott alakjáb" n bensó tartalommal való m eglöl lése, ill etöleg 
annak a benső tartalomni:llt megértése, értelme2.ese és érl ék€lése. 

Az egységes viUg fen nk ölt cél já nak a szemlé lése. Nem 
olyan akármily e n eg yoldal ú megragadása aká r a közösség. akár 
az egyén szempontjain ke r esztül. hanem az e~yetemes, egységes 
és szerves világmindenség orga nikus nézése és latása. Inluitív 
és szinlétikus, azaz egészen Slerves ez a szemlélet. Magába 
öleli egyfe lél a világmindenséget, másfelé I az összes világot 
alkotó szerveket s így mindenek mell ett al atomot és léln-holza 
a vilagmindénségnek modern. nagy szabá:-:ú atom- szemléle tét. 

A vildgképet és a világnéze'et nem óha jljuk egyik a mási
kálól elszakílani; hisze n ez utóbbit mindig az elébbivel kélpcso~ 
latban vagyunk képesek magunkévá tenni i am i azt jelenti. 
hogy a mi világnéze tünkben a tárgyi és alanyi ft!1téte1 mindi$! 
közös összhangban fordul e lő s a valóság alapján szerves egységre 
törekszik. 

, A vil'gk ép és a világnézet term észete az, hogy nem le~et 
reszleges és eeyoldalú. Egyetemesnek és szervesnek kell len Ole. 
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3. A világegyetem. 
A mdkrokozmosz (nagy·világ) névvel illették az égitestek 

. ö5Szeségében előttünk és körülöttünk álló világmindenséget s 
ennek tanulmányozására feltalálták a teleszkópot. vagy a táv
.. ól. A ma tudománya a · mikrokozmoszl tárja elónkbe (kis
világ) s ennek körében ismerkedünk meg a végtelen ~ícsiny
Dek a valóságával és fogalmával úgy. amint eddig arra képte
lenek voltunk. Ennek a világnak a tanulmányozását a mikrosz
kóp és legújabban az elektronszkóp tette lehetóvé, amely 
eszközök révén megláthatók a mikróbák (bacillusok) és az 
ezeknél 20 ezerszer kisebb virusok is. 

Ezek mellett nem szabad megfeledkeznünk a szabad szem-' 
mel, vagy egyszerű szemüveggel látható mindennapi közönséges 
világról sem, amelynek szemlélése minden épszemű és esz ü 
embernek lehetóvé van téve. 

Csak éppen azt tartsuk emlékünkben, hogy nem a szem, 
Bem az elektronszkóp, mikroszkóp, vagy teleszkóp néz és lát, 
hanem az emberi lélek. Az emberi lélek, elme, értelem, ész, 
belátás, meglátás a szemlélődő a megnevezett látó· eszközökön 
keresztül. 

A végtelen nagynak és a végtelen kicsinynek a világa, 
valamint a mi szabad szemmel látott világunk nem egymástól 
különböző és semmiesetre sem két más végtelen világ, hanem 
egyetlen nagy szerves világegyetem, ill, világmindenség, 

A világegyetem tehát mindent magában foglal s azon· 
kivúl semmi sem létezhetik. Ez a világegyetem pedig - mai 
látásun k és tudományunk szerint - teljesen egységes, . egyete ~ 
mes és szerves. Ezt mi "Orgdnizmus fl névvel is ill etjük s szeriD~ 
tünk ez az egységes, egyetemes és szerves Orgánizmus a tökéletes 
valóság, a miben az ok és a cél egyikamást kiegyenlíti. egyen· 
súlyban tartja s a keltő tulajdonképpen egy és ugyanaz az 
igazi egyetemes magaslaton. 

4. Az Orgánizmus megismerése. 

. Az q rgánizmus a teljes valóság teljes jelentésével és érté· 
~evel w~~yutt s így megismerése is hozzátartozik ahhoz meg· 
lsme,r~,evel együtt. A megismerő lehet a tökéletes személy, akit a 
~eolo~la I ~t,e nnek nevez s Lapla ce világszellemnt: k. vaS!y -
mtelhgenclanak k.épzelt el. Egy ilyen megismeró tulajdonképpen 
!lern I S ~egl smero. hanem csak ismerő j mert hiszen mindig 
iSme.rt , lS?Ier és ismerni fog és így soha sem szorul arra, hogy 
megismeTjen. Ismerése egyetemes. állandó és örök. 
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Mi emberek jól tudjuk Eddingtonnal (New pathways in 
science) együtt, hogy ilyen ismeréssel nem rendelkezünk s így 
a mi részünkre, akik a legjobb esetben megfelelő módon fejló
dünk ki f csak a megismerés lehetséges. 

Az egész emberiséget s az összes tudósokat egy emberrel 
helyeUesitve és képviseltetve, mondhatjuk tehát, hogy az ember 
az Orgánizmus megismeróje. Ez a megismerés azonban nem 
történhetik csupán csak egyes részleteket kutató tudósokan, 
vagy látókon keresztúl, hanem létesítésére az egész emberiségnek 
egész tudományára, nézésére és látására van szükség. Az 
emberiség a világ valóságát számos tudományoD keresztül teszi 
tanulmány tárgyává s aki ma megfelelő világképet és világ· 
nézetet óhajt nyerni, annak mind e látásokat elv Heg és lényegi-
leg ismernie kell. -

A szaktudósok részlege~ látása és elzárkozottsága meg. 
felelhet a tudomány valamelyes szükségletének s erre a belső 
elmélyedésre szükség lehet; de az Orgánizmus egyetemes meg
ismerése feltételezi az egyes szakmezókön va ló kutatás ered· 
ményeinek általános ismeretét s így aki egységes, egyetemes 
és szerves világképet és világnézetet akar szerezni, annak 
mindent ismernie és szemlélnie kell. Akik sok tudomány- mezején 
otthonosak, polyhistoroknak szokták nevezni (pl. Brassai-bácsi!), 
s jelen századunkban azt hirdették, hogy ilyenek már nem 
lehetségesek a tudományok mai állapota melletl. Az Orgániz
mus megismerése nem polyhistorokat, hanem csaknem minden .. 
ismeróket követel. 

Eszerint mindenkinek, aki egyetemes szemlélődésre tart szá
mot., egyetemes ismeretekkel kell rendelkeznie s e munkában 
ez leg)' en lelkünknek állandó és legfőbb törekvése. 

5. Hogyan szerezhető egyetemes ismeret? 

Voltak, akik abban a jámbor hitben éltek, hogyaszem· 
lélődő és néző ember a világ képé t a maga yalóságában fogja 
lel. Ez volt az "imago mundiu 

- ismeret. Eszerint a \iJág és 
annak tár\lyai a ma~uk valóságában sétáltak be a lá tó ember 
szemeibe. Emez objektiv-ismer et mellett helyet kapott a szubz 
j.e.~-th- · ismeret i:;;, ahol a megismerón volt a fó hangsuly s azt 
alhtOtták, hog- a Yilág milyensége teljesen a felfOj!ó alany 
mlDemúségétól függ, A solipili.mus mit a legel!yoldatúbb e lel· 
fogások között, ame.ly sze-rinf az én alkotja a nem-int, a vilá
gol. (y, ö. F íchte .) 

. . Kant és Böb m szerint ismerókészségem segítségé,\"fel a 
"ilág hatásá ra é n csak a képet alkotom a világról s nem a 
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S min<!en mas tényező mnt!: 

• ' .--- " ' ' nd 1--'- ' l-~ ' • . /"\. megJSl!let:E.~ nem :a l u UUt\ l t:u-3.,-

~ - lag ~ i~ M énből, az alan ' T ból l hanem 
szel \.--es reoKéot a z ~el s mindent 3. e~'Zen 
belől " -Safát ~a hel,.... ' ' 

• . , -~. .. t'j t ' " ..",- , "" ~,, - h'-em _"'\. -V.ll3: nec> o em e J~-eo xu .. OD3.uo , 'ua.' a.LI __ 

én is "!lY rész" va y<> a oak ~ lénY"!!i hom vall 
a ttaI. 

'!:merjű\: az <ll ol s igy a "il gel al. o . any Dl, 
mta nem" elmélyült eddigi ismeretünk, tan'<>m a vil3;jl
mind_~ anyagána\: li! • ' t is mel!iU",pílbattu ", Az al"",
i:s"'eH~.t új üli ~srnere u juttatott, h-meremn _ et '" eteme&...e 
tette s ez épesit 32 O'11"0izmus tözelebbi m"gi~m'erésére. Ez 

lilIaUlun az .. =es alapismereJe I \:e[1, 
legyen s minden bizonnyal ~ l les. a köz'" jövoben, 

Jelen munkán kal mi Ís éppen ezt II ciii $'ZOrgáljuk, 
" " 

6. A tudományok beosztása, 
P,:u ler :.\kos szerint (Beve:mtés a filozófi1ibaJ e felaszti. 

alapvetö , ~tudom,;n ok, matematika, filozófia. Iti a tudo
m-ányok jóforman mina egy he.lj'le ~annak beoszt a s mi álta~ 
\ában azt szeretnó kiemelni, bogy minden tudománynak az a 
fela?ta, hogy a s?ámára Jebero legjobb módszerrel a teljes 
",aJóságot akarj. megállapítani. Ne filozófaljon, ban"", mao-
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ruan a valóság megállapításá ra töreked jék. Ekkor teszi az 
ember iségnek a leg nagyobb szoh,:álalot. Az összes tudományok 
mind a u tonómiá val rende lkeznek s önmagukban. mint az egye
temes szer ves világ me gfele lő a lkot.:) tényezóiben, hordják 
értékeiket. Egy nagy egységes közösséget alkotnak s lassanként 
mind inkább és inkább szerveződik bennük és általuk a meg~ 
ismerendő világ valósága. 

A tudományok elvi a lapokon, principiumokon nyugszanak 
s i dőve l a világegye tem összes kérdései meglalá lják a maguk 
tudonlányu kat s e zek a t udomá nyok mai kompliká lt sok[él e~ 
ségeikból egységesen egyszerű ala pe lvekre helyezódnek s együtt 
fogják alkotni a va ló világ szerves közösségét. 

Mi a t udományokat nc Ol valamelyes elóre me gállapított 
e lvek szerint osz tályozzuk je lenleg, hanem világszemléletünknek 
megfele lően a világegyetem nagy közösségéből indulunk ki s 
úgy jövünl, aztán magunkhoz mind közelebb és közelebb . 
Szerintünk nem· mi vagyunk az a lap s így nem a cogito ergo 
sum rt kiindulásunk, hanem fun da men !urnunknak nevezzük meg 
(lZ égi/estek világdt s erre alap it juk minden további okoskodá
sunk at. 

Ezen az alapon szemléletünket a következő fudomdnyok 
körében kell e lvégeznünk : asztronómia (csilhgászattan), geológia 
(földtan), archeológia (ősrégészet), geographia (földrajz), fiz ika 
(természettan), kémia (vegytan), biológia (általános életlan), 
bolonika (növényta n), zoológia (á llattan), anlhropológia (em
bert.n) . 

Ezen tudomá nyokon ker esztül megvizsgA ljuk az azokban 
feltá r ha ló összes fon los kérdéseket s a kapott -ismereteknek 
egyetemes birtokában fogunk hozzá, hogy az emberi egész fel
adatával együtt illó helyére állí tsuk összes felmerülő tudományo. 
kérdéseivel egyet emben. 

T ermélzetesen a rra figyelemmel kell lennünk, hogy mai 
modern ismer etünk alap ja a má r többször e mlfte tt alom-ismeret. 

7. Az atom ismerete . 
• 

Az CCTOfW; (á tomon) görög szó s .az t jelenh, hogy tovább 
nem osztha tó. oszt ha ta tlan . Má r a régi görögök azt állították, 
hogy az anyag tovább nem osztható ap ró részecskékből áll 
(Demokritosz) s ezeket nevezték a tomoknak. E zeknek az a to~ 
moknak további alaposabb ismere tével azonban sem akkor, 
sem késóbben nem re ndelkez tek a gondolkodók. . _ 

A legújabb atom-tanítás századunkba n látott napvllagot 
az elsó világháború folytá n és n yomá n s a dán Boh r (1913). 
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volt az egyik megteremtáje. Rutherford (1911) után Bohr 
mellett He is e nb e rg és mások1 vitték tovább a sokat igérő 
kezdeteI. . . . 

A Rutherl ord.léle atom·modell azt le)ezI kl. hogy "pid. 
a hidrogén e lem atomjában egy rendkí vül kis kite rjedésü pozi~ 
tiv (+) töltésü mag körül, egy még sokkal, kis~bb tömegü 
negativ (-) töltésü elektron kej'Ing aránylag onásI klteqedésli 
pályán, akárcsak a Nap körül valamely kis bolygó." (Ruzitska. 
i. m. 10. I.) 

Niels-Bohr (1 913) elvileg ellogadta Rutherlord meg· 
állapítását, de Plancknak a lény kiterjedésére vonatkozó 
quantum·elméletét ma~áévá téve, azt á llította, hogy az elek· 
lronok nem ulel szésszerinti" (Rutherford), hanem a quanlum· 
elmélet által pontosa n meghatá rozott pályákon keringenek. 
(Ruzitska. i. m. 12. I) SommerIeid azu tá n kimutatta, hogy e 
pályák lehetnek a körön kívül ell iptikus stb. lormájuak is. 

Igy fejlödött ki a Rutherfo rd-B o hr-Sommerf eld 
atom -elmélet, ame ly szerint az atom világa o lyan, mint a napw 
rendszer, bolygórendszer, v3gy áHalán a mákrokozmosz világa. 

Annak a mintájára, hogy az Óceán víz s a legkisebb 
cseppje is viz, ellogadható elvi leg nagy általánosságban, hogy 
a mákrokozmosz (világegyetem) lényegi leg olyan, mint a mikro· 
kozmosz (itt atom). Mégis úgy gondoljuk, hogy Bohr felfogá· 
sával szemben, aki az alommal kapcsolatban corpusculákról 
beszél (testecskék), Heise n be r g jár közelebb a valósághoz, 
aki elektromos csomópontokról ' beszél. 

Ezzel a tanítással Heisenberg az atomot elvonatkoztatott 
helyzetéböl (ahová Bohrék absztrahálása folytán jutott volt) 
visszahelyezte vildgkontexlusába.3 T. i. a világot betöltö anya· 
gok mind elektromágneses súgárzást rejtenek magukban. A 
nagy tömegü anyag tebát ugyanakkora energiá t tarta lmaz. Ez 
az energia nagyrészben lekötött, semlegesített , ki egye nsúlyozott 
állapotban létezik s bizonyos részében pedig rddióaktivitdst mutat, 
azaz : tényleges sugárzásban van. . 

l ~. és v. ö . Dr Ruzi tska Béla: Az atom -e1mélel líj abb fejlődést". Cluj
Kolo~sv:\r . 1~31. 1- \20 I. Itt a kérdés történe tével kapcsolatban a következő 
kuta lok neveivel talál kozunk : D ernokritos. Leukippos, - l:tvoisier. Dalton. 
A.vog~d ro - Am pere. LOichm idt, Faraday. Helmholtz (E lektromosság elemi 
ato mj a = el~k!ron). Millikan, Bf'cquerel , Curi (- és Curiené. Rutherfo rd, I. J. 
Thomson, Lenard , Ba lmer, Lane , Bragg . Moseley, Planck ( 1900), Niels - Bohr 
(1 ~ 1 3). Kossel, Sommerfel d, G eiger, Ma rsd en . lenz, 'Pro llth , Asion, Chadwick, 
Klrsch, Petterson . 

.. Rlllherford - Bohr- Som rn erfeld_fé le aIOlll lheoria : ' (u. 0 .18.1.) 
!! C~omÓponf. vag y hullámcsomó. (E lektromágneses-hllllamcsomó) 
• Vllágö5szefüggésébe. 
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Ez esel ben ugyanaz jsmétlődik meg, ami annakidején a 

Galilei, Newton-lé le 
j-j 
I '---- és Gauss·féle kor-

dináta rend szerek eseteiben. Az előbbi a valóságnak meg nem fe· 
lelő, absztrakt rendszer, míg az utóbbi közelebb jár a valósághoz. 

Ezt az elvonatkoztatást s igya valóságból való kiragadást 
jól jegyezzük meg magunknak, mert ezzel állandóan találkozunk 
a tudományok meze jén s pid. a fizikában a N ewton·féle gravi
tdciós elmélel és lörvény is egy ílyen elvonatkoztatás, ami azt 
jelenli, hogy nem felel meg a tényleges valóságnak. 

Visszatérve a Heisenberg -féle atomra, azon az alapon. 
ho~y az e lek lronokat s esetleg a protont tehát nem testecskék
nek, hanem hu llámcsomóknak fogjuk lel, az atomot magát 
szerves hullámcsomónak minősíthetjük, amelynek értelmében 
az atom teljesebb, mint SZ" vei (az elektronok stb.) és miként 
neki magának 'alkati szell/ezete van és így szervei: méltán ne
vezzük szerves hu/ldmcsomonak. 

Szerintünk az a rnt gállapítás. hogy az atom "osztható és 
összelelI" (Rulherlord (1 902) s mások) nem állja meg a helyét, 
nem felel meg a valóságnak. Az atom, mint alom, tovább nem 
osztha tó, bár " Ikata s alkali szervei vannak. Ezek azonban 
már nem atomok, éppen úgy, amint a kecskeflödölye eJ;!yes 
sze,ve i nem kecskék többé s mégis hozzátartoznak a kecskéhez. 
Az alom elemezhető s még sokat megtudhatunk róla, de mint 
atom, az anyag utolsó szerves részének látszik. 

Az, hogy szerves hulldmcsomó az atom, egész világképünk re 
s világnézetünk,e el ha tá rozó f ontossá~gal és kihatással bir! Ez 
az alapszemtételilnk, amit úgy is mondhatnánk, hogy vildgnéze
tank atomja [elemi megismerésünk, megismerésünk alapegysége). 

Az a lom· ismeretet későbbe n el kell mélyitenünk - külö· 
nösen a lizjkával és a kémiával kapcsolatban - j itt azonban 
ad nunk kellett a lényegé t, mert a mi m~j;!l!yóződésünk szerint 
ez adja minden ismereti.inknek alapját. Ez az az alapismeret. 
amelynek seg itségével mind en ismeretünket közös nevezőre 
hozhat juk s az egységes világnézetet úgy megszerkeszthetjük, 
hogy annak egyetlen igazi tudomány sem log ellentmondani. 

Az alom -ismeret az egyetf' mes és e~ységes világminden" 
~égnek, v ilágegyetemnek. vagy Orgánizmusnak alapvető szerves 
Ismerete s minden eddigi ismeretnél n~gyobb jelentóségü =, a,z 
általánosra inkább illó s a részle~e~t szervesebben magyarazQ. 

Az clőrebocsátottélk alapján és után vizsgáljuk meg a Ientl~ 
t~bb említett tudományok nélgy köztársétságá t. avagy autonóm
bu'odalmát I 
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II. (Tudományok.) I 

t. Asztronómia (vagy csillagászattan). 

Az aszlrá l- mi thológia , vagy cs illaghitrege ta n dúsan virág· 
zot t már a babilon-assziroknál a J éz.us e lö tt i ötezer i!v alatt s 
a 12 j egybő l á lló állatkör volt annak egyik legj e ll emzőbb isme 
ret-anyaga. 

A szumiroktól jött s a babilon-assziroknál otthonra talált 
és széltében- hosszában elterjedt hét (7) emeletes templomok az 
a l,kor ismeretes 7 bolygó (néha álló· csillagoknak képzelték) meg
személyesítésének és irnádásán3k a tényére mulatnak rá. 

A csillagvilág voit az alap s ehhez képest a föld csak 
másolat, visszfény va gy á rnyékv ilág for má jában jöhetett tekin
tetbe. Ma jdnem minden volt amaz és cSJknem semm i emez. 

Ehhez képest a ptolemaeusi csi llagászati felfogás igen fej
lett nek mondható, mert abban a föld volt a világmindenség köz
pontja (geocentrizm u:i); amit késöbb a kopemikusi a laposabb 
szem lélet váltott fel, ahol naprendszerlink ismereté vel ta lá lko
zunk. A nap a középpont (he liocentrizmus) s körülötte, mint 
abszol ut nyugvópont körül, forognak bolygói. 

Amíg a régi k lasszIkus Hzikán nyugvó csillagásza Uan ilyen 
-abszolut nyugvópontra tudott támaszkodni, bízonyos tekintetben 
könnyü volt a dolog; de mióta azt állít já k, hogya nap egész 
bolygórendszerével együl! másodpercenként 300 km . sebesség
gel rohan egy bizonyos irány ban . .. a klasszikus fi ziká t a 
reldlivista (Einstein) fi ó ka vá ltotta fel. 

Ma már n3gymennyisé~ű galaktikál (mintegy 500 mill iós 
csillagköd, vagy galaktik. ) számlá lunk, melyek mi ndenike őrült 
rohanással száguld (v. ö. Edd i n g t i:> n f New pathwa ys in science ... 
The expanding Universe . . . a kiter jedófélben l evő világegyetem) 
tova, ki tudja hová és merre . 

Garbedian H. Gordon (A term.-tud. legújabb á llomásai. 
Bp. 1937. fo rd. Lengyel Béla. 3. I. H A \ ilágegyetem H

) szeri nt 
"ha az évi 1000 tril lió km. útat 500 millió éven ál folytatnók. 
végül eljutnánR a leil tá volabbi. még éppen megfi~yelhe tő csillag
rendszer határá ig." (u. o. 5, 1.) 

t Egy naev'4 ~i,"teg'y 600 nyomtalott o ldalra terjedő munkát írtam 
l lJ4~: d,ec. 28 -194). JU I. _4-lg: " A lehe tő It>gjobb világ az alom szemléleté
ben_ el men s abban az osszes kérdéseket alaposa n. l e h elő történeti kifejlő· 
d ~s~k b~ n vl~sg~ltam meg, Ez ti. jele n munka ldse bb ifZénnyel lép fcl n nagy
kozonseg sza mara, de azért kelló elöi smeretet tételeZ fel az 0 lvas6 részér61. 
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A csillagászat világában a régi statikus rendsz.er dindm;kus~ 
sal van te hát fe1cserélve s így a nyugalom és pihenés "elyett 
amelye I egy örök d/landó világban Ilépzeltek volt el a küzdec 
lern, ~ mozgds, a. vdlt~zds j e~enjk n;eg le lkisze~eink . ei őtt. Amíg 
a régI állandó vdágmJndenseget vegte len nek lS könnyebb vol t 
felfogni. ma már azt hirdeti a kite rjedés ben levő vílágegyetem 
foga lmában Eddington is, hogy az universum nem végtelen s 
Garbedian köny véből is ezt a tan ulságot vonhatjuk le. 

Azonban azt is egészen bátran következtethe tjük, hogya 
lér és ido valóságos világ tényező s ezeknek lehetőségei folylátt 
és körein belól mehet végbe minden "világmozzanat.1I A csillag
világ, a kozmosz; vagy a világmindenség egy egyetemes világ, 
Világegyelem. Ez a világegyetem a térben és az időben mozog 
és így a tér és idő nemcsak szemléleti f orma, amint azt Kant 
ismeretelmélelében á llilva látjuk, ha nem a vilá gegyetemben lény. 
leges valóság is. 

A világegyetemrő l azl állítja Eddington, (I. m. 222 - 223. 1. ,. 
hogy annak összes anyaga 1022 ·ször annyi. mint a nap anyaga. 
Ha egy rendes te júlban 10.000 millió csillag van, akkor kb. 1 
(eg)') bill ió (1 0") tejút lehet s az egész világegyetemben 10'~ 
proion és u. a . elektron létezi k. 

Imé, a csillagvilágna k némely adatai , melyekben (Eddi ng· 
ton szerint) adva volna az út az alom proton;ának és elektron· 
jának megismeréséhez . (u, o.) 

Az anyag alapeleme az atom protonjaival és elektronjai
va l áll előttünk s ez utóbbiak száma is meg van határozva 10,g·ben . 
Mil ye n bámulatos, milyen nagyszerű kép, a világmindenség, 
vagy a világegyetem, az e~ész csillagvilág, a csillagászaIlan 
tárgya áll előttünk meghatározott szá mú protonjaival' és u. a. 
eleklronjával. 

Van róla egy lelkiszemléletünk : a vi lágegyetem sze rves 
atomjaival , szerves hullámcsomóival s önmagában egységes nagy 
énergiavílágáva1. Pedi!! ha talmas, nagy képről van szó: .. Noha 
ma még senki sem o ldotta meg galaktikánk központi szerkeze
tének titkát , mégis S hapley kutatásai arra ulainak, hogy hihelet· 
len nagyságú csillagtömeg, lalán több száz millió csillag, egy 
központi mag köré tömörUI. Ezt a tilokzalos középpontol a lér
ben szétszór l Napok milliárdjai veszik körül kerék-forma óra 
ala~jában. Ennek az óriás kerékalakú csll1.gseregnel, olyan 
rengeteg nagy a kiterjedése, hogy a fény kétezer évszázad alatt 

I "A természetes rendszer 2,i k e le mében ft hélium (l"le) lltolllban egy 
.k ellős pozitiv (+ +> töltésű mag köriil ké i elektron kering'· . . . . {Ruzitska: 
l,. m 14. 1.) Telul l. proton, vagy pedig mns szól,ka l : kettó~ pOZit iV , (+ +) 
toltésll mag, v. proto n. 2. AVllgy pedig egy (I) kettős töltésl! . . . stb . .. 
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futja be átmérőjét és 500 évszázad alatt a vastagságát.," lGu· 
bedian , i. m. 8-9. I.J 

Az atom a szemléleti alapelem, a naprendszer, a tejútak, 
a galaktikak az egész képnek szerves részei s mindez egyik a 
másikhoz tartozik bensó szigorú törvényszerűséggel. Nem tart
juk valósünúnek Eddi~gtOD tanítását a kiterjed?fetbt:n lev? vilag
egyetemről olyanforBlan, hogy abban a centTlpetdlls erD felett 
túlsúlyba jutott a cenlrifugdtis s eooek- következtében most a 
nagy "egységek" egymásnak hálat fordítva, őrülten rohannak 
a térben és az időben a teljes bizonyta lanságban. 

E tanítást a következöképen próbál juk megcáfolni, a föld 
és a hold kettöjük sú'ypontia körül forog s úgy forog a nap körül. 

Ugyanez áll 3 egymasboz közel fekvö égitestre és az egész 
naprendszerre is. Ez áH a naprendszerekre, a tejútakra s a ga
laktikákra is. Végül ez áll a világegyetem összes égitesteire , 
ezek mindannyian - szoros törvény szerint - súlypont rend .. 
szerek s "égül egyetlen súlypont körül forognak s ebben az 
örökös ténykedésben a centripetális és centrüugális erők állandó 
egyensúlyban ken hogy legyenek, vannak is. 

A világegyetem energiája a rádióaktiv sugárzás útján. 
amiben a napok igen fontos szerephez jutnak. mivel pId. a mi 
napunk másodpercenként 4 millió tonna energiát súgáraz ki az 
universumba, besúgározza a végtelen iMben a végtelen teret s így 
természetes úton is állandóan formálja a kozmoszt. 

A csillagászattan a szlnképelemzés útján próbál belemélyedni 
távoli világok titkaiba s mivel a színképelemzés ma már a leg
szorosabb viszonyban áll az atom· ismeretekkel, mind jobban és 
jobban derítődik fel világegyetemünk lényege, alkotó .Ieme 
belső természetének fokozatos megismerése által. 

Nemcsak méréseket tudunk már eszközölnj a csillagászat .. 
tan körében, hanem az universumban levő energia minemúsége l 

felől is tájékozódást tudunk szerezni s lassanként megelevene
dik előttünk a nagy minden s felfed jük a világegyetem életé
nek fOrmáját és lényegét, miután rájöttünk arra, hogya csillag
világok, az égitestek - hogy úgy mondjuk - mintba lélegze
nének s í1!y valóban élnének is. 

Utoljára pedig hadd álljon itt pár adat a csíllagászattan 
köréból , 

A nop fényessé~e több 12 trillió fényegységnél. H6ie 
3~ tól-~40 millió foki~, ami a belsejében éri el csúcspontját. 
Sugara 69~.OOO km. Tdvotsdga a földtől 150 millíó km. 

. l Egy g r. természeti energia (v. ö. pl. napenergia) egy 40 waitos 
vlllan)'ko rtit 70 OOO é vi g láplálna. 
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A fény sebessége másodpercenként 300.QOO (299.802) km. 
s a napból 8' /2 p. alatt ér a földre . 

A hold átm érője 3480 km., tőlünk való távolsága 384.000 km. 
Bolygók: Merkur. V,é~us z, Föld, Mars, Juppiter, Szaturnusz, 

Uránusz, Neptunusz, Pluto. Számuk ma 9; eddig kevesebbet 
ismertek. . 

"Minden izzó-, szilárd· és cseppfolyós anyag szinképe foly 
tonos, ninc s benne semqliféle vonal. Minden izzó gáz színképe 
fényes, színes vonalakból van. Minden kémiai e lemnek meg· 
vannak a jellemző vonalai s ezek bárhol ugyanazok." (v. ö. 
Sztrókay K , Az ember és a csillagok.) 

A föld körüli levegőben 40 km. magasságban kezdődik s 
24 km. szélességben tart az ózon-réteg, amelyben sajátosan 
törik meg a nap súgara. Igy válik lehető vé az, hogya földön 
élő ember szervezetében a D vitámin keletkezhessék. Imé, a 
világegyetem, mint gyógyszergydr. 

Ez a példa élénke n mutatja, ho~y az égitest ek óriási vilá
gában az okszerűség összeeshetik a célszerűséggel, amely esetben 
ok és forrás a nap s cél pedig az élőlény és köze lebbről éppen 
az ember. Az ember kérdése a föld kör~be utal s mielőtt efelé 
fordulnánk, hadd idézzük Newcomb könyvéből (Népszerű csilla
gászat, ford. Dr. Fülöp Zsigmond, 44. 1.) a csillagvilág alap· 
vető, egyetemes törvényét, amely a newtoni gravitációs tör .. 
vénynek egy tökéletesebb alakja: .A vildgegyelem anyogdnak 
minden részecskéje vonz minden mds részecskéi olyan erövel, mely 
egyenes ardnyú a IÖT]'Iegekkel, de fardi/va ardnyos az egymdstól 
való Idvolsdguk négyzetével." 

Amint már előzőleg is utaltunk rá, a világegyetem s igy 
a csillagászatlanban feltárt és megismert csillagvilág az alap, 
ill. a fundamentum, amelyre és amelyben felépít jük egész vilá
gunkat; egy nagy szerves, összefüggő, egységes egész. Benne az 
élettel s az élőlények összeségével. Hiszen maga a föld is égitest 
s igy tulajdonképpen beletartozik a csillagvilág szerves egységébe. 

2. Geológia (vagy földtan). 
Amig a csillagászattanban csak elmélkedhetünk a csl/lag

vildg genéziséról s a jövőre kell biznunk történeti kialakulá~á
nak közelebbi tanulmányozását, amiben a fényévek s a rddió
aktiv- órdk J és ezekhez hasonló méröeszközök fognak segíteni ... # 

addi~ a földlanban közelebb állunk a kérdés megoldásához, 

. 1 A. rádi6aktiv uránium ból lassanként ólom lesz a felbomlás útján s ez 
az Idő a ~.adi6aktiv·6ra egysége, amivel a föld kialakul ását i ~ mérni lehet. 
Azok a kavek, amelyeken ma járunk, 1850 évesek, (Oarbed : l . m. 45. I,) 
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A csillagvilág ban nemcsak a hosszmefszet {történeti kialakulás)t 
hanem a keresztme/szel {a jelen állapot felrajzolása} megisme
rése is nagy nehézségekbe ütközik. Mégis ez a viJág a mi 
fundamenlumuok s éppen ebben a titokzatosságában rejlik 
varázserejének nagysága. 

A ItJld is égitest s igy a csi1JagászaUan köréból nem 
száműzhető. Mi ezt mindig emlékezetünkben tartjuk s erre fel
tétlenúl fig yelü nk. Ez azért fontos, mert az elmúlt évezredek 
a földet kiemelték igazi helyé rő l a maguk tudatában s azt a 
szenvedés és nyomor tanyájának, a kínok síraJomvölgyének. 

oa lelkek elátkozott cellá jának és a bukás fertőjének minősítet
ték. A föld az edd igi ember tragédiájának le!! a szánalmas helye. 

Tudatunkban em el jük vissza tehá t a földet a csillagvilág, 
az égitestek, a vi lágegyetem nagy közösségébe n a maga helyére 
s úgy tekintsünk rá, mint amely a világegy etem egységes szer
ves közösségének egyjk sa íátos alkotó-eleme, szerve. 

A geológia, vagy fö td/an az a tudomány, amelyik a föld 
összes lelmerüló kérdéseinek tudományos megoldásával fo~-
lalkozik. o 

A földn ek is. mint minden tárgy nak, felvetődik egyfelól 
mul/ja, /ör/énete, másfel ól jelene s a jelenben való tényleges 
állapota. Hossz- és kereszlmelszetben tan ulmányozandó tehát. o 

Mult ja egész természetesen összeköti a mi naprendszeTünk~ 
kel ; jelene pedig megköveteli a jelen álla potának alapos meg
vizsgálását. Ez a jelen álJapot is azonban a mult és a jelen 
közötti kialakulás történeti szemüvegén keresztút vizsgálandó. 

Nem tévesztendő szem elói, hogy nem egy bevégzett, 
hanem állandó kialakulásba n l evő földde l van dolgunk. 

Kant (" Az ég álialános természeli története 1755.) é. 
Laplace (Exposit ion du systeme du monde 1799 Paris) voltak 
az el sők. akik a XVIII. században egy-egy nagyszabású kisér
letet tet~e~ arra. hogy a világegyetem s abban naprend szerünk 
k>alakuJasa t tudományos elképzelésse l leirni megpróbá lják. -

Szerintük egy eredetileg nagy izzó köd tömegbő l bontako
zott .kJ az egész naprend szer. A nap megmaradt, mint közép~ 
pontI test s a bolygók rendre, fokozatosan leváltak és súlyuk 
azaz tömegük nagyságához mérten ki lendültek s elfoglalták 
helyüket a naprendszer körében. Mindez természetesen számos, 
előttünk ma már ismert és még ismeretlen törvény szerint 
ment végbe . . . 

A föld eszeri nt tehát a naptóJ vá lt le mint a hatodik gáz-
gyúrö s i .J!~ le t~ a n~pna k bolygója. t 

.. A fold, m lOt mIDde n a v il .. gon, magdn és magdban hordja 
lorté Delmének nyomait, ismerte tójl;:' Jei t, tanúbizonyságait. Ez 

• 
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iunertet6j.l.k mutatják azokat a korszakokat, amelyekben ki
alakvIt a föld .. így az ú. n. gtológia/·korszakokat vagy korokat 
• kóve1k.zóképpen álJapílntta meg az eddig; földt~n.tudo"'ány , 

1. Óskor (arch~us; ~ík!'5 = áll~tnélkiili kor); 
2. Ókor [paleozolkus, pr'mer = elso kor); 
3. ~özipkor (.mew:"'ikus, secunder ~ másod kor); 
4. Ul koT (kamozOIkus, terher = barmé:ld és quarter ... 

negyedkor). 
Ad. 2. Az ókor egyes szakaszai , a) praekambrium b) 

kambrium, ej szilur, ti) devon, ej karbon, f) permi. ' 
Ad. 3. A kllzépkoré, a) triasz, b) júra, c) kréia . 

Ad. 4. Az újkor szakaszai, 

aj barmadkor < óbarmadkor, 

fíatalabbharmadkor, 

bJ negyedkor < hó- és jégk Ol sza k, 
---- j.lenkor, a jégkorszak uián.' 

A geológia (Tulogdy szeriol •.. i. m. 3. I.J .kuiatja a föld 
keletkezését, bEolsó szerkezdét, kiilsó szilárd kérgéoek kelet
kezését és anyagát, történeté! k.ktkez&.élól napjainkig a r.íta 
éló növény- és álJat·vílág lejlődésé"el egyűlt s a WId leliiletén 
és bEolsejebeo le'játszódó lerlLészeti tüneményeket. " 

A féttyéveke1 és a ,ádióaktiv-órdl említettúk előzöleg. mint 
amelyek ponlos méráegységek lehetnének az időben egyfelól a 
csillagvilág Iórlénelí tanulmányozásánál. másfelól a főld és az 
azoo levő éld kialakulásának a vizsgálás4nál s a ródióaktiv-óra 
már utalna a lóldóu levö an-vag átalakulásának a 1<" mésze-tére 
is. Ezzel kapcsolatban eMnkbEo iárul az alom· ismerettel karőltve 
m~ert rádíóaktívilás teTmékeoy lénye és kérdése. Ez az·1 
jeJt-otí, hogy a modern aww-ismere:t szoJgáftatja Eszerint az 
eddigjeknél a pOntosabb mérő-eszközl a csíllagászatlan. geológia 
és arcbeolögia. \' . ősrégészet körében. 

Erre pedig nagy szűkség van. mert az eddig; eltérő mérő
eukÓZÓk. amelyek oem voltak megfelelőek. nagyon eltéró 
e~edményeket swlgáltattak a [öldtan és az ősrégészet kózós 
kéTdóuivel kapclOJatban. 

Nem óbajljuk a geológia minden kérdé,ót túzetesen tár
iyalm, de lijJemliteodöoek tartjuk . bogya rádióaktív-óra .Iső 
"~.wlítk •• kor megemlékeztünk az 1850 mjJJió éves kövekről 

1 L és Y. ó. TuJogdr Jánm = EIdéi,. geof6gi.ája.. 1915-. D,. Rot'b. l"-ál

~"'1I ~ 42 k .. é&áut khilón,..e I. t. 1~-2J. t. I(j~ nqdopedia 2'50-251. J. .1b. 
. 2 
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s most ezt kiegészítjük a következőkkel '. A föld' 200~ millió 
esztendős lehet, melyból az első 830 millIó év ala~t kapar volt, 
a következő 400 millió évalaU keletkeznek az elso kezdetleges 
élőlények, a rákövetkező 400 ~ i lli~ .év alatt a ~alak.' . ?lajd 
200 millió évalaU a szárazföldi hullok s az ulolso mllho ev 
(>lején megjelenik az ember. 

A föld tömege mintegy 6000 trillió tonna s belsejében van 
magja, mely kb. 3400 km. súgárú gömb. Ez.t .. körülveszi 1700 km. 
vastag sziliciuru- és magnézium·rétegj efolott az 1200 km.·es 
kőzetréteg foglal helyet s legfelül 70 km. szélességben a kétléle 
sziaJ-réteg található. 

A föJd átmérője 12.740 km. és így súgara 6370 km, kerü
Jete pedig 40.000 km. 

Amig a nap 150 millió km.-re, addig a hold csak 384.000 
km. távolságra van földünktől. 

Ezek az adatok, hasonlókkal együtt, alkalmasak arra, hogy 
a földet kellő mértékben illesszük bele saját helyére s helyesen 
értelrnezzük aDnak szerves világösszefüggését. A geológiának 
ez kell, hogy egyik alapyető kérdése legyen; mert tér- és idő
beli tájékozódás nélkül tudományunk a mai kornak s a követel
ményeknek meg nem felelő . 

A föld tömegével együl t az abban, azon és akörül levá 
élei tanulmányozása is fontos a geológia sze.mpontjábó l, ahol a 
történeti kialakuláson "an a hangsúly. 

. A fold, viz, levegő és napsugdr négy olyan anyag, amely 
a V/ldgegyelem létére és nagyságára döbbenti a kutatót. A föld 
tehát nem pusztán önmagában, árván á1Jó égitest, hanem min
den más ég itest barátja, testvére, kölcsönös v onzás alapján álló 
\,ilágtársa . 

. ~a tehát a napsugár az ózonos levegőn át hozzájárul a 
bennunk keletkező D-,'ihmin elóá llílásához ehhez másfelől a 
föld szolgáltatja a rajta levő éleltel a lehetŐség másik alkotó
elemét. 

. _A földön élő növényi- és dl/ali élei tanúskodik ama fejlő
des,rol, !Dely~ek egyik összetevője a napsugár s másik a föld. 
Ez azt lelenti, hogy a földi élet tulajdonképpen kozmikus tény 
és fejlődés . 

. A geológiában évezredek és évszázadok kialakulása lüktet 
~ . e~er.~. a földön létesült élet is a történeti kialakulás szempont
laból J'?het csak tekintetbe. A zt kell tehát tüzetesebben meg
hgyelnunk, hogy az egymás után következó korokban hogyan 
alakult kl a növényi- és az állati éJet. 

1 Egyik beállit:ís szerint. 
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Mindezekben a I,é-rdésekben a rádióaktivit ássa l kapcsolat
ban előnkb .. e tár,ult, atom- tevékenység ~s. atom· ismeret szolgáltat ja 
az a lapveto merlekel s ez azt bIZonyit/a, hogy valahára sikerű lt 
egy olyan mérő · esz köz l felfedeznünk, amely iknek segí tségével 
rendel teremthelünk három fontos tudomány területén : a csi1 # 
lagászattan, geológia és archeológia berkeiben. Erre pedig óriási 
szükség volt, amiről lanúskodhatik mindenki, aki ismeri e tudo. 
mányok szétfutó (di vergens) eredményeit igen számos lényeges 
kérdésben. 

Miután ily módon megértettü k a földtan közelebbi fel
adatát és j övő lehetőségeit . ford uljunk a természetszerüen követ
kező másik tudomány fe h?, amelyet máris többször megnevezni 
kényszerültünk s ez pedig az ősrégészet, v. archeológia . 

• 
3. Archeológia (vagy ősrégészet). 

' E tudomány eddigi művelői is nagyon jól tudták, hogy 
az ősrégészet a földtanna l összeköttetésben áll s áJtalán az 
eg)'es tud<ísok tudományuknak más tudományokhoz való viszo
nyára szoktak utalni. Mivel azonban a tudományok éppen úgy 
nem a természetes alapon állanak még, mint pId. annak idején 
Linné növénytani nagy munkája (bár ó azt úgy vélte) nem 
azon állott, ezért ma még az ősrégészet és segédtudományai 
, 'iszonya nem eléggé alapvető beállításban ismeretes. 

Az ősrégészet az eddig emlitell csillagászattannal és föld
tannal közös és egységes Pléróeszközzel rendelkezik, ill. fOIl! 
rendelkezni időve l s á ltalában történeti tudománynak minősít
hető. Azonban pid. az ásatások eredményei vel kapcsolatban 
természettudománynak is á llítható s ez mutatja, hogya tudomá
nyok egyik a másikkal felt étlen viszonyban állanak. 

Az asztronómi ához és geológiához viszonyítva, az archeo
lógia új tartalommal is rendelkezik s ez nem más, mint az 
ősidőkben létezeIt növény· és ál/atvildg az emberhez való viszonyá
ban. Ezeknek az alaki és anyagi története. A föld .életének 
formálódása s ezzel kapcsolatban a növényi -, állat- és ember
világ életfonnája és kialakult kulturája, valamint általában gon
dolkodása és ténykedése. Egyszóval az archeológia a maga 
idejére vonatkozóan egyetemes tudomány, amennyiben ~Z. ős~ 
korokban lefolyt élet minden megnyilatkozási formájára klvancsl 
os azt minden lehető eszközzel kutatja is. 

Most már akár a nlJvény-, akár az dl/at- s ezzel kapcso
latban az embervildgot kutatj uk, mindig szükséges volna. ho~y 
a~ármelyiket világösszefüggésében igazi alapismerettel derJt~ 
~uk lel. 

• 



Jelenleg egyedüli alapismeret az atom-ismeret s így az el
jövendó archeológiáDak,a'oövény, az_állat és az ember kutatá
.ánál egyformán meg kell találnia a megfelelő alapismerel 
kündulópolftját. Ez az ismeret éppen a növény, dl/at és ember 
lényegét jelző fogalom és szó kell, hogy legyen s mikor ezek 
egymáshoz való viszonyát szemléljük, az ezt kife~ezó fogalom 
olyan szerves jelentéssel kell, hogy birjon, hogya való élethen 
megfeleljen a történelem folyamán kialakult természeti való
ságnak. Ami pedig a kultura (nomád· , ágri· , stb. kultura), a 
technika, munkaeszközök, gondolkodás, hit stb . . kérdését illeti, 
mind ezeket a természet valósdgdnak ismerete mellett kell értel· 
mezni, hogy igy az egész élet s annak kialakulása és fejlódése 
helyes értelmezésben álljon a tudomány művelóje elólt. 

Magyarban Dr. Roska Mdrton tervezett s írt egy négy· 
kötetes munkát, amelyből a két első: r, és II. kötet ki is van 
adva, Az r. kötet eime: .. A régibb kókor", a II.-é .. Az újabb 
kókor" [1926, 1927, .• I. k. 8° 351 l. II. k. 8° 437 1.) l 

Az archeológia nem foglalkozik a földnek elóbb említett 
2 milliárd éves történeté ból az első 800 millió év kérdésével, 
mert ekkor a föld kopár volt és a mai megállapítás szerint 
nem volt rajta semmiféle élet. 

Az élőlények közül logikailag a növények az elsők s való' 
szinüen történetileg is. Viszont mivel a növényi élet az állati 
életnek a feltétele, minden állati élettel kapcsolatban kutatnunk 
kell a növényi életet is, ami természetszerűen meg volt. 

Ennek világos ismerete mellett az ósrégészet birodalmában 
az elmúlt 1200 millió év kezdetétól fogva keressük az Ú. n. 
és már jelzett ókorban 2 a kezdetleges és lassan kialakuló élet
formákat, kulturák at stb. Ezért e kort paleozoikusnak is neve· 
zik, valamint primérnek is (első kor) azért, mert elóször itt 
jelenik meg az élet. 

Az ókorban jelenleg eme szakaszokat különböztetik meg: 
praekambrium, kambrium, szilur, devon, karbon, permi. Mínde~ 
nikben jelzik a növényeket és állatokat is. 

A középkor szakaszai: triász, júra és kréta, melyeket 
szintén jellemeznek a növények és állatok. 

Az újkoré 
__ ' ó __ pleistoeén (di/uvium) 

a harmadkor '- "és a negyedkor :-- h l é (II . ) 
---- UJ - o oc n a UVlum • 

Itt is számbaveszik a növény- és állatvilágot s felvetik az egyik 
legfontosabb kérdést I az ember keletkezésének Urdését. 

~ A ".1., IV. k. jelzett tarlalma : A réz- és bronzkor és a két vaskor. 
A KIS encyclop. 250-151. I. akorokat 19)' osztja be ' 6skor hajnalkor 

(EOB tn. év), ókor t5CO m. év), középkor (130 m. év), újkor ÓO millió év). • 
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Mivel a I/Jsz az újkqr negyedkorában a ploistacén szakasz
ban fordul elő, ami egyik feltétele az ember életének, az 
ember keletkezését a pleistocén szakaszban képzelik el. 

Az ember tehát a vallások által történt kitépetlségéböl 
visszakerül a maga helyére a világ életével kapcsolatban s 
lassan mind jobban és jobban elfoglalja az egyedüli helyes 
.beosztást, beállítást a szerves világegyetem egészében. 

Az dsaldsak (Asszír-babiloniában, Egyiptomban, Palesztiná
ban, Kisázsiában, Görögországban, Itáliában stb.) anól győz 
tek meg, hogya föld rétegeinek feltárásával más és más kultúrd
kat is ismerünk meg s azért beszélhetünk kultúrrétegekről és 
ezekkel kapcsolatos fejlődési meneiről : l. Kora chellesi emlé
kek, 2. fejleIt chellesi kézművesség, 3. Kora acheuli emlékek, 
4. Kora acbeuli emlékek homokos lösszel, 5. fejleIt acheuli kéz
művesség, 6. a moustiéri és késő acheuli periódus közti átme
neti idő emlékei, 7. a réteg felső részében teljesen fejIeIt mou
stiéri, lennt elszórva egy-egy szakóca, 8. aurignaci kézműves
ség, 9. ó-magdalénai kultúra, 10. neolithikum, 11. gaB-római 
kultúra. (L. és v. ö. Dr • . Roska: i. m. r. K. 26-28. I.) 

A földön el végzendő összes ásatások még sok tekintetben 
befolyásolják az eddig nyert képet és az eredményeknek az 
alomismerel alapján elvégzendő beállítása fogja megmutatni a 
földdel s a világegyetemmel kapcsolatban a földön lefolyt és 
folyamatban levő életnek a valóságát. 

Az elmondottak után természetszerűen következik, hogy 
egyelőre az ősemberről is emlékezzünk meg annak a fontosság
nak megfelelően, amit az ember a világközösségben a maga 
helyén képvisel. ' . 

Az archeológia köre és természete szabja meg, hogy az em
ber kérdését illetően csak az ősemberi tegyük tanulmány tárgyá vá. 

Nem akarunk különösebben filozófálni, csak éppen felem
lit jük, hogy az élőlény ma is és mindíg magában hordta és 
hordja mult ját is, csak éppen legyen, aki e múzeamot helyesen 
iudja értelmezni. Bölséhe szerint az emberrel kapcsolatos bio
genetikai törvény azt mutatja, hogy az embryo korban (fogam
~~tól számitott 2 hó) a három csiralevél visszautal arra az 
ldore, amikor az ember elődeiben a növényi fokot élte át; a 
farok átélt állati állapotáról tanúskodik. Ehhez adhat juk a 
ozlvn~k a }<ilejlődési 5 áBapotát addig, amig az állat.világon ke
resztul eler az ember-fokig s ez szintén azt mutatJa, hogy a~ 
ember őseiben átélte az állati fejlődés különböző szervezeh 
magaslatait. 

> Ha .ehhez vesszük a kristdiyok világának a kérdését, akkor 
meg a novényvilágnál is előbbre mehetünk az ' élet egyetemes 

-

• 
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mezején, amely - úg,y látszik - egymással összefüggő egésl. 
szerves egységet alkot. 

Az ember egymi1lió évvel ezelőtt jelentkezett az élők 
világában. Nem deus ex machjna~ként minden mult nélkül, ha
nem legalább is az egész élelnek a mult jával s így az élövilág· 
mult jával is. . 

Ageaj. har.madkorban van a~ oharma~kor. (paleog.en, oligo
cén és neocén), u/harmadkor (neogen. phocen es ffilOcen}. 

Mivel aZ ember keletkezésében, ill. kialakuldsában leg
inkább az emberszabdsú majmok tájára helyezhető, említsük lel 
ezeknek két csoportját. Ezek: l. a miocénkori Dryopithecus 
(gorilla, csimpánz, orángután)' s 2. a Pliopithecus (gibbonlélék 
és hominidák). 

Ezekkel kapcsolatban a Propliopithecus Haeckeli [Egyip
tom) az oligocen, a Neopithecus Abel [Délnémethon] a pliocen, 
a Pithecanthropus erectus pedig a negyedkorba való. 

Az 1891-2-ben Jávában talált Pithecanthropus erectus 
az állatvilág felső határát jelzi. _ 

Az embert homo sapiens névvel illették s ennek négy (4~ 
fokozatát küjönböztetlék meg (Bartucz Lajos): I. Pilhecanlhro
pus , fok, II. Neandervölgy elötti· fok. III. NeandervBlgyi-fok. IV. 
Neandervölgy· utáni· fok . 

A Neandervölgyi-fokut Homo primigenius névvel is illették 
s utána beállították a Homo inlermediusl, amit követelt a H • 

• 
~aplens. 

Az ösember a geológiai 4·ed korban jelenhetett meg a 
, földön s így közvetlen rokonai és őseí a geol. 3-ad korban 

alakulhaltak ki. A szemlélet helyes szempontja azonban az, 
hogy az ember az élóvilág s így az élet lassú és fokozatosan 
kialakult terméke, ill. szülötte. Lényegileg az egész élő világ 
sajátos alakulata. 

Sajnos, az arc:heológia eddigi módszere és vizsgálata sok
kal kevesebb időt mutat (geológiai korok), mint a csillagászaItan 
.körében jelzett s a föld. és az aZOn levő élet korára vonatkozó 
korszakokkal kapcsolatban aÍnennyí időt megelőzőleg bemu
tattunk (\200 millió év). Az ember életére \ millió év van 
felvéve. 

~ppen ideje tehát, hogy az _archeológia időmértékét a 
geol. es az asztron. tudományáéval hozzuk összhangba. Ezt 
akkor tehetjük meg, ha egy közös mérőt állapítunk meg' s ezt 
a modern rádióaktív· órában rögzítjük, amely tény sokkal alapo
s~bb~ak s ~ermészetesebbnek látszik, mint bármely geol. réteg 
vlXsgalata es használatbavélele. Ez a rádióaktív-óra az atom
ismeret közös nevező jére is hozható s így van egy bízt9s és 

• 
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szilárd pontunk. amelyről megfelelő kitekintést nyerhetünk az 
itt emHtett három tudomány mezejére. 

Állapítsuk meg azt is, hogy az archeológia körében is 
alkalmazott hossz- és keresztmetszet s az ezek szerint való 
szemlélet tulajdonképen azon az alapmegkülönböztetésen sar .. 
blJik, ami egyfelől a /lIr/éneti v. /ör/éne/ml, másfelől a /ermiszel
/udomdnypk különbözőségét alapozza meg. Már említettük, hogy 
az archeológia egyetemes tudomány s ez azt jelenti, hogya 
ma ismert különböző tudományok gyökerei s kezdő l?roblémái 
már akkor megtalálhatók. 

Amidőn eg)delől rámutaltunk arra, hogy az eddig tár
gyaIt három tudomány közös és egységes a/omszemlile/re épít
hető és építendő fel; másfelől is tudatosaknak ken lennünk, 
hogy az itt jelzett különféle tudomány·gyökereket és problémá
kat mind egyetlen egységes szempontból kelJ vizsgálnunk, amely 
szempont egyszersmind szolgáItatni fogja a közös mérőt is az 
atom-ismeretlel kapcsolatban; 

A tűznek a kérdése a fizikai és kémiai átalakulások szem
pontjából is tekintve, egyike lesz az ősrégészet alapvető problé
máinak. 

Akár Cha/an ra (Slein Aurél) gondolunk Tibet szomszéd
ságában a különböző világkulturák ütköző· pont ján ; akár Szu
mer és Akkdd (King) lebeg lelkiszemeink előlt s így a Jézus 
előtti leghatalmasabb kultúr- és művelődési központok foglalkoz
tatnak (v. ö. Egyiptomot is), akár a palesztinai, görög v. 
római ásatások világa köt le, azt kelJ megálJapítanunk, hogy 
- helyesen ér.telmezve - még ott is, ahol 8-10 városnak 
egymás fölött elhelyezett romjait találjuk • " nem a világ rom
lásáról, henem annak épüléséről és fejlődéséről beszél hozzánk 
minden igazi adat. 

Ezzel az építő és megnyugtató gondola Ital hadd térjünk 
át a fDldra;z tudományának a saját megérdemelt helyére való 
beállitására. . 

• 

40 Geográfia (vagy földrajz). 

Cholnoky szerint a fOldra;z; mint tudomány, mindig a 
IDIdre s mindig a ;e/enre tekint. A múltra tehát sohasem; meri 
ha ezt tenné, történelemmé, vagy más tudománnyá válnék. 
Lehet kétféle, I. lelró és 2. fizikai (amil mi szivesebben hív
nánk eseményföldrajznak). Az első ugyanis egyszerúen leírja 
a föld terülelét, az eseményföldrajz pedig a földön levő tüne
ményeket. eseményeket ismerteti. 

A földrajz is egyete'mesnek nevezhető a föld körében s 
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'gy olyan általános, akárc.ak a bölcsele!.1 Mivel a föld minden 
benne rajta vagy körülötte levő életformávat összeköttetésben 

, van, ~ föld'~iznak is majdn~m, mín~en t~do~á.nnyal ~s k~rdéssel 
érintkezési pontja van. Önal10 tehat, mmt mmden IgazI tudo· 
mány amí azt fejezi ki, hogy nem önmagában, egyebektól 
függetlenül, hanem mi~den egyébbj'l kölcsönhatásban s -mond
hatnók - szerves egy.egben van. 

A földrajztudósok helyes érzékkel arra törekedtek, hogy 
, az egész földet megrajz~lják s nemcsak _ annak. sikIait, hegyeit, 

völgye it. Vizsgálják tehat I. a c~ntrosz~erdl (!oldkozpont), II. a 
litoszférdl (kőzet-szféra), III. a hldroszferdl (vIzek), IV. az almo
sz/érdI (klima), vagy az organosz/érdl (növény, állat, ember). 
Mindezeket pedig a lelrds és a történések, események szempont
jából, (v. ö. Cholnoky' i. m. 32. 1.) 
. Cholnoky Jenő (u. o. 33-34. I.) az ember földrajzdt két 
kötetben így rajzolná meg' I. kötet Antropogeogrdfia: 

l. rész. Az emberiség eloszlása a föld felszínén. (Sűrűség, 
telepűlés). 

2. rész. Az emberfaj ok eloszlása a földön. (Antropológia, 
fajkeveredések). 

3. rész. Az emberek életmódja a földön. (Gazdasági, kul-
túrális, politikai földrajz). 

4. rész. Az emberek eszközei és műveltsége. (Etnográfia stb.) 
fl. kötet DemiJlógia: 
l. rész. A népsűrűség okai, összefüggése adomborzaltal, 

topogr.-val, orotekton.-val, klima toL-val. Változásának okai. , 
2. rész. Az emberlajok eloszlásának változásai stb. 
3. rész. A műveltség keletkezése és fejlődése a különböző 

földrajzi viszonyok között stb. 
4. rész. Az ember hatása a . földre, gazdasági berende

zések stb. 
Aki némileg elsajátította a geográfiát, az máris általános 

müveltség tulajdonosa. tudománya az összes természetudomá .. 
nyok, társadalmi és történeti tudományok fölött széles áttekin
tést nyer (u. o. 37. I.). 

. A föld felszine 510 millió km 2 (Wagner) sebból365 km' 
VIZ és 145 km' szárazföld. 

A tudományos földrajz tehát az egész földnek a rajzát 
szer.etné nyújtani s ebból a szempon.!ból azt mondhatjuk, bo,y 
eddIg helyes irányban múködött, mert szerves egész képre s 
ismeretre törekedett. 

l V. ö. Or. Cholnoky Jenő: Földrajzi képek, Bp. 8\1 351 J • • •• 30 I. 
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A leíró földrajz egy lá/szólag dllondó kül,őnek a rajza s 
a fizikai földrajz pedig a történéseket, mozzanatokat, eseménye~ 
ket örökíti meg. A tárgy maga tehát kétirányú: a földdel kap. 
csolato, kül,ő forma s az éleltel és történéssel kapcsolatos belső 
mozzanat megjelenítése. Minden pilJanatban csak a jelenre ~s 
csak a földre tekint; de a külső és belső világ pillanatonként 
változván, a minden pillanatban nyert földrajzi képek egymás
tól természetszerüen különbözni fognak. Minden .földrajzi kép 
a mindig ado It történeti multban jött létre s így az-igazi földrajz· 
tudósnak lényegileg ismernie kell a földet egész történetével 
együtt, ha arról megfelelő rajzot akar készíteni. Máskép nem 
lehet megfelelő szemlélete. , 

A földrajz tehát mégis csak a geológidhoz simul s az 
archeoIógidval is szoros viszonyba kerül. Közös fundamentum uk, 
-közös alapjaik vannak. Közös a föld, s közös a benne, rajta 
és körülötte levő esemény· és életvilág. A földrajznál azonban 
minden a jelen szempontja _ alá esik s mindig a föld a közép
ponti tárgy. 

Ezt a jelent azonban, amint már láttuk is, a tudósnak 
ismernie kell egész mult jával együtt, mert másképpen nem al
kothat világviszonylatban megfeleló szerves szemléletet a világ· 
egyetem egységéról. ' 

A föld a mi számunkra a kiterjedés hordozója (szubsztáncia) 
s igy a térismerel vele közvetIen összeköttetésbe kerül'. A tér 
és idő a világegyetem alapvető valóságaihoz tartozik, s amig 
a leiró földrajz különösen a térre utal, addig az es.mények 
földrajza az időt követeli.' 

A földrajz alapos ismerete óriási fontossággal bir, mert 
megfelelő földrajzi rögzités nélkül eseményismereteink a leve
gőben lógó értelmetlenségek. (A történelem az időben, a föld
rajz a térben rögzít.) 

Egyelőre csak mellékesen jegyezzük meg, hogy azt a -föl
det, amelyet az itt jelzett tudomány akar megrajzolni, nem 
lehetne alaposabban mérni sem az Euklides, sem a Bólyai geo
metriájával, mert ezek jóformán olyan ahsztrakciókon állanak 
s épülnek fel, mint pl. a Newton nehézkedési törvénye (gravi
tációs törvény). A föld alapos méréséhez a jövő geometriának 
az a/omismereten kell felépülnie s ezzel a követelménnyel nem 
ellentétes az a földrajzi törekvés, amely a különhöző szférák· 
ban az egész földet akarja megragadni s aDnak nem csupán 
egyes vonalait, síkjait, vagy más alkotó·elemeit. 

". 1 l. és v. ö. Betgson' The immediate data of consciousness (A tudat . 
kozvetlen adatai). . 
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A leiró s a fizikai földrajz együtt adja a föld . teljes képét 
és így a tér és az idő egyformán szerepel a .. föld,~ajz kör~ben. 
A föld egyik égitest" ,amely a ,~aprends~e.~u~khoz tartozl.~ s 
mint anyag, 6CO) trilIlO tonna tomeg. Klvulrol anyag, belulről 
energia, amely anyag s így energia állandó összeköttetésben 
áll más energiákkal s azok kölcsönös hatásával. 

Ez a kozmikus viszony állandóan befolyásolja földünket s 
aki ezt a fölaet megfelelően . akarja megrajzolni, annak feltét~ 
lenül az atomszemlélet alapjára kell helyezkednie, különben 
torzóf k'észít. 

A földrajz· ismeretet az atom· ismereten ken te bát .felépiteni 
s annak, köréból veendő az a földrajzi egységeket mérő eszköz, 
amellyel az egész tudomány minden kérdését m~g lebet ol-
dani (mérni). I . ' 

Ez a földrajz a vil~gegyetem egyik szerves részét lárja 
előnkbe s egyszersmind éJóvalóság0t ad vissza, nem pedig 
absz\rakciókat. - _ . 

A magyar földrajztudósok közül Lóczy Lajos, Cholnoky 
Jenő, Papp Károly, gr. Teleki Pál, Prinz Gyula s mások mind 
arra törekszenek, hogy a földnek ne csak egy részét ragadják 
meg, hanem azt a maga egészében szemléljék és ismerjék meg, 
akár hegy- és vízrajzí, akár kristály· és ásványtani, akár 
növény- és állattani stb. szempontokkal közelednek ac valóság 
feltárá.ához. Aki csak egy ország, vagy egy földrész földrajzát 
ismeri, az azt nem ismeri valóban. Az egész ismerete nélkül a 
részlet 'ismerete mérték- és lényegnélküli ismeret. 

A fennebb említett organoszféra, atmoszféra, l.idroszféra, 
litoszféra és centroszféra elvileg mindent magába akar foglalni 
közvetlenül a földdel kapc.olatban. Nemcsak kifelé, hanem 
befelé is. Ha most mindezt az atom egyetemes és szerves 
szemléletéból nézzük, akkor tulajdonképpen a világegyetem 
nagy közösségében a földet a maga helyén a maga valóságában 
szemléljük, vizsgáljuk, látjuk és értjük. . 

Mível a föld közvetlenül a mi naprendszerünkhez tartozik 
s itt a .n~p a~ egyik lényeges téQyező, a föld földrajzi képeire 
n~m k~zombos, hogy az illető hely és esemény p1. a naphoz 
vISzonyItva, a föld melyik helyén fordul elő. A föld kozmikus 
áHása s a kozmosz ható tényezöíhez való viszonya feltétlenül 
befolyásolja földrajz unk tárgyát s ezért pId. nagyon fontos az 
éghajlat, vagy klima kérdése • 

. f\. fö~d, mint egységes "világtényezö", a levegórétegen ke" 
resztul probál h.atni és kényszerül befogadni külső hatást. Az 
almo.zferál tehat olyannak ken felfognunk, mint amelyik a föld
nek a kozmoszban való működését közli, elvezeti és közvetíti. 
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A földön levő életnek nagy szüksége van a levegórélegre 
s az atmoszféra mellett a hidroszféra u különböző halmazálla
potú vizeivel a földi események eQ:yik mozgatója s így rajzunk. 
ból kifeledni nem szabad. 

A hidroszféra a Iitoszférdba torkollik s a héviuk és dsvdny
vizek is a hidroszféra anyagát és energiáját szaporítják, bár a 
a kőzetek közé szorulnak itt· ott. Az anyag akár szilárd akár 
cseppfolyós vagy légnemű, mégis csak anyag s egyik f~rmája 
a másikhoz van kötve mindenütt és bárhol valamelyes módon. 

A litoszférá egyik felól a hidroszférával, másik felól pe
dig a centroszférdval szomszédos. Mindezen összefüggéseket szem
lélhetjük az elvdlaszlds és az összeköttelés szempontjából. Az 
egyetemes és egységes szemlélet, amikor az egészet szemléljük, 
azt eredményezi, hogy a valóságnak megfeleló rajzot, ill. képet 
kapunk szemléletünk tárgyáról. 

Visszatérve a föld kiilsó felületére s ott keresve az egész
nek megfelel ó rajzát, azt találjuk, hogy a külsó térben is az 

. egész látására kényszerülünk akkor, ha megfeleló képet aka
runk nyerni. Egy falu, vagy város lehet földrajzi szemléletünk 
tárgya; de azt a kisebb tárgyat soha sem ismerhetjük alapvetó 
ismerettel, ha nem ismerjük a környéket, a megyét, országot, 
a földrészt s az egész földet, Tehát minden földrajzi ismeret a 
föld ,alapos ismerete nélkül, csak részleges és nem alapos is
meret. Megfelelhet gyakorlati céljának, de tudományosnak nem 
nevezhető. 

Ezért nagyon fontos, hogy földrajzi ismeretünket az alap
vetó alom-ismerelen építsük fel s bár azt halljuk, hogy az atom 
nem látható s 'a proton és elektron csak a Wilson· féle köd
kamra révén fényképezhetó le, mégis ragaszkodnunk kell az 
atomszemlélethez. A szemIélei alkotója nem a szem, hanem a 
lélek s a léleknek lehet atomszemlélete és elektronszemlélete 
még akkor is, ha a világegyetemben 10'. proton és elektron 
létezik. Ehhez a szemlélethez lassankint hozzá szokhatik az em
beri elme, avagy lélek. 

A földrajz tudománya ezek szerint sajátosan a földdel 
foglalkozik és pedig a földdel úgy, 110gy minden pillan~tban a 
I.elenben adolt képet rajzolja meg. Ennek a képnek egysege~nek 
es szervesnek keH lennie, mert szervessége fol)'tán tagoJodJk 
bele a világegyetembe. Azonban nemcsak a földdel, mint alap
vetö ~árggyal. kerül közel a geológíához. hanem a kapcsol~tqs 
es~menyekkel is és az egé~z életviJágával egyetemben. A. fo!d· 
raJZ eszerint olyan tudomány, amely beletartozik az eddIg tar
gyalt tudományok szerves közösségébe s így nem lehetetlen 
olyan mérő megtalálása. amelynek segitségével ezt a tudományt 
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is éppen úgy lehet mívelni és fejleszteni, mint a más, eddig 
említetteket. 

Ideiktatunk pádontosobb adatot, A Holt·tenger szint je 304 
m.~el alább van a tengerek szint jénél. Az óceánok felületét 
véve alapul, a legmagasabb hegy a földön a Mount- Everest 
8840 m. magas; a legmélyebb tenger 9427 m. (A Guam-sziget 
mellett a Csendes·óceán 9636 m. mély újabb mérések szerint 
Beebe és Barton egyszer 750, egyszer 923 m.·ig szállott le 
gömbben s ott tapasztalta meg, mi az igazi sötétség. 
. A földrajz tudományának a földdel s ennek életével kap
csolatban figyelembe kell vennie magát a természetel s ennek 
világát és törvényeit kell most közelebbről vizsgálódásunk kö' 
rébe vonn unk. 

5. Fizika (vagy természettan). 

A fizika a görög <pvo,g·ből keletkezelt, aminek eredeti 
jelentése; természet. A 'Cd cpv('itxá forma Aristotelesnél a ter
mészetről Írt értekezések~t jelölte. A II The century dictionary 
and cyclopedia" VI. k. 4465, I.·ján olvassuk, "physics = natural 
philosophy (természet· bölcselet), experimental philosophy (kísér
·Ieli·bölc·selet); the science of the. principles operative ín inor
ganic nature (a szervetlen természetben működő alapelvek tu
dománya); the science of forces or forms of energy (az erők· 
nek, vagy az energia forrásainak tudománya. II 

A fizikát felosztották, l. általános ra és 2. alkalmazoltra. 
Az dltaldnos fizika a szervetlen természet egyetemes tüneményeit 
kutatja, megállapítja annak törvényeit s megméri annak állandóit. 

Ezeket találjuk az említett munkában a fizika mibenlété
re vonatkozóan. Ezek a valóságból sokat is rejtenek maguk· 
ban, de közel sem adják a fizika valódi, igazi, egész jelentését. 
Az igaz, hogy a fizika a természet törvényeivel foglalkozik állan
dóan; de mi mindent jelent a természet s a törvény. 

Ma a szervetlen és a szerves megkülönböztetés nem látszik 
ig;'lz~n alaposnak s ez az oka, hogy a szervetlen és ~zerves 
l<emla sem jelenti azt. amit kezdetben jelenth.tet!. Éppen ezért 
a szervetlen és S,lerves természet megkülönböztetésére mi nem 
építünk fel természettant. 

A természet működésben lehet nemcsak az ú. n. szer
vetlen, "hanem az ú. n. szerves világban s így az élőlények 
világában is. 

Viszont a modern kutatások alapján világossá vált.- hogy 
.a kémia és ~ fizika , is .közvetlenebb kapcsolatban van egyik a 
.máslkkal, mmt ahogyan azt megelőzőleg felfogták. 
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