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I. A munka előzményei (bevezetés, célkitűzések) 

 

A tudománytörténet-írás figyelme gyakran irányul a tudományos megemlékezés eseményeire, 

amelyek tudósok születési és halálozási dátumának, illetve jelentős felfedezéseknek a kerek 

évfordulóihoz kötődnek. Különösen így van ez Charles Darwin esetén, akinek születési 

emléknapjai egybeesnek főműve, A fajok eredete publikálásának ötven évvel későbbi 

évfordulóival. 

Jelen disszertáció célja az 1909-es magyarországi Darwin-centenárium teljes körű 

rekonstruálása, amelynek révén a hazai Darwin-recepció történetének feltárásához kíván 

hozzájárulni. Az evolúcióelmélet fogadtatására vonatkozó eddigi magyar nyelvű 

szakirodalom meglehetősen mozaikos – bár az elmúlt években örvendetesen elmélyült a 

kutatás. A huszonhárom leginkább releváns tudománytörténeti tanulmányból az tűnik ki, hogy 

a kutatókat eddig leginkább a recepciótörténet (1860-ban kezdődött) első két évtizede 

foglalkoztatta, így a 19. század vége és a 20. század eleje a csak vázlatosan feltárt időszakok 

közé tartozik. A szocializmus időszakában született művek megfogalmazása pedig ideológiai 

elfogultságról is árulkodik. A szakirodalomban ritkán jelennek meg hosszabb kitérők a 

politikai–társadalmi–vallási környezetre vonatkozóan, és nem született még egységes 

korszakolás sem. Az 1909-es évfordulónak pedig a szakirodalomban csupán egy szerző 

szentel néhány mondatnyi figyelmet. 

 A jelen értekezés a teljes 1909-es évet egyetlen „eseményként” mutatja be, amelynek 

alkotóelemei az év során rendezett megemlékezések, a jubileum alkalmából megjelent cikkek 

és tanulmányok, valamint minden olyan fellelt 1909-es kiadvány, amelyben a darwinizmus 

témája (ha nem is az évfordulóra reflektálva) hangsúlyosan megjelenik. A dolgozat külön 

fejezetei összegzik a centenárium megünneplésének módozatait, illetve a tudós személyének 

méltatásait. A vizsgált időszakban az evolucionizmus már uralkodó szemlélet volt a 

biológiában, azonban Darwin fajok kialakulásának mikéntjére vonatkozó elképzelése komoly 

tudományos, filozófiai és teológiai bírálatok kereszttüzében állt – itthon és külföldön 

egyaránt. Ezért külön fejezetek vizsgálják az evolucionizmus és a szűkebb értelmű 

darwinizmus aktuális megítélését, valamint az utóbbi alternatíváit a természettudományban. 

Mivel a darwini eredetmagyarázat a hagyományos teremtéstanítás riválisaként jelent meg, 

értelemszerűen külön témaként vetődik fel a különböző felekezetek ekkor megfogalmazódó 

teremtés-interpretációja, illetve viszonyuk Darwin elméletéhez és annak kortárs változataihoz. 

A tudománytörténeti alapállást társadalomtörténeti megközelítés egészíti ki az utolsó 

fejezetekben. A fő kérdés itt az volt, hogy a századelő Magyarországa társadalmi 
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viszonyainak kontextusában hogyan jelennek meg a darwini vagy szélesebb értelmű evolúciós 

eszmék: a tudományban, a filozófiában, az oktatásban, illetve a szociológiai és politikai 

nézetek területén. A kutatás annak kiderítésére is törekedett, hogy kik voltak a centenáriumi 

év értelmiségi főszereplői, akik leginkább formálták a darwinizmusról szóló társadalmi 

diskurzust.  

 

II. A munkában alkalmazott módszerek 

 

A jubileum előtörténetét összefoglaló 4. fejezet a téma hazai szakirodalmán alapul, igyekszik 

az egyes, rövidebb-hosszabb időszakokra vonatkozó kutatásokat egy ötven évet átívelő 

egységbe összeötvözni. E fejezet anyaga tehát főként a szakirodalomban szereplő korabeli 

forrásokon és megállapításokon alapszik, és nem, illetve csak alkalmilag egészül ki további 

korabeli forrásokkal.  

A kutatás fő módszertani kérdése az volt, milyen megközelítéstől és technikától várható el, 

hogy legplasztikusabban elénk tárja az 1909-es Eseményt. Ennek érdekében több tucat 

kulcsszó – digitális és hagyományos módon történő – keresésének eredményeként nagyszámú 

korabeli forrást választottam ki, változatos profilú kiadványokból. E könyvek, cikkek és 

tanulmányok egy része közvetlenül a jubileum kapcsán született, többségük pedig nem 

hivatkozik ugyan a centenáriumra, ám természettudományos, szociológiai vagy teológiai 

szempontból érintkezik a darwinizmus és/vagy evolucionizmus témájával. A kutatás során az 

1909-et megelőző és azt követő néhány évből származó – jóval kisebb számú – forrás is 

felbukkant, ezek holdudvarszerűen veszik körbe, egészítik ki a kutatási év anyagát. 

A források feldolgozása tematikus szálakra bontás formájában valósult meg. Így 

rajzolódott ki a fejezetstruktúra, amelyen belül az egyes fejezetek alapanyagát a 

meghatározott témára vonatkozó forrásrészletek szolgáltatták – alkalmilag összevetve a 

szakirodalom vonatkozó (helyes vagy kiegészítésre szoruló) megállapításaival.  

Egy egyetlen évre koncentráló vizsgálattal kapcsolatban felvetődik a kérdés, hogy nem 

vesznek-e el a kutató szeme elől a tágabb történelmi-eszmetörténeti vonulatok. A centenárium 

ebből a szempontból szerencsés választásnak bizonyult, mert több korabeli szerző is 

visszatekintett a megelőző ötven évre, e reflexiók pedig segítettek elkerülni az 1909-es év 

steril, történeti összefüggések nélküli bemutatását; így lehetséges volt az egyes témaköröket 

„időbe ágyazottan” ábrázolni. A választott módszerek kutatói szempontból hasznosnak 

bizonyultak a recepciótörténet egy lényeges, ám elhanyagolt epizódjának alapos 

megismeréséhez.  
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III. Tézisek. A saját eredmények pontokba szedett összefoglalása 

 

1. tézis: A Darwin-recepció jubileumot megelőző ötven évéről. A jubileumig tartó hazai 

Darwin-recepciónak három korszaka rajzolódik ki. 1. korszak (1860–1867): az első 

ismertetések és személyes viták, világnézeti töltettel. Első törekvések a teremtéselv és az 

evolúció összehangolására. 2. korszak (1867–1875): a darwinizmus széles körű terjedése, 

amiről a biológiai szaklapok és a tömegsajtó cikkei, valamint a felsőoktatás történései 

árulkodnak. Változatos egyházi reakciók, protestáns részről nagyobb nyitottság. 3. korszak 

(1875 után): a származástan tovább hódít és hat a társadalomszemléletre is, míg a darwini 

szelekciótan egyre alacsonyabb támogatottságban részesül a biológiában. Alternatív evolúciós 

nézetek virulása. Az 1909-es év e sokszínű nézeteket felvonultató korszakon belülre esett 

(nem korszakhatár). 

 

2. tézis: A centenárium megünneplésének módozatairól. A jubileumról szóló 

megemlékezés cikkek és rendezvények formájában valósult meg. A biológiai arculatú művek 

között a centenáriumhoz kötődő tanulmányok szerepeltek 1909-ben egy Darwin-fordítás 

előszavában, a Természettudományi Közlönyben, a Zoologiai Lapokban, a tudományos 

népszerűsítő Állatvilágban és Urániában, valamint egy orvos előadását rögzítő 

nyomtatványban. Egyes nem-természettudományos profilú – vallási, pedagógiai, kertészeti és 

vidékhez kötődő – periodikákban is megjelentek Darwin-visszaemlékezések; egy ateista 

szerző pedig ünnepi előadása szövegét jelentette meg külön kiadványként. A centenárium 

apropójából a Huszadik Század is feldolgozta a társadalomtudomány Darwin-recepcióját. 

Számos folyóirat és napilap hirdette az országban zajló centenáriumi rendezvényeket is, vagy 

beszámolt róluk, miközben a külföldi ünnepségekről jóval kevesebb híradás jelent meg. 

A nagyobb szabású Darwin-megemlékezéseket nem állami intézmények és médiumok 

kezdeményezték. Több városban is sor került ünnepségekre természet- és társadalomtudósok, 

egyetemi körök és szabadgondolkodók részéről, azonban ezek alulról, civil módon 

szerveződtek. A Magyar Tudományos Akadémia nem rendezett ünnepséget (bár Darwin 1872 

óta az intézmény kültagja volt). Az angol tudós személye és elmélete a természettudományon 

belül leginkább a zoológusoknak, társadalmi színtéren pedig a szociáldemokratáknak, polgári 

radikálisoknak és szabadgondolkodóknak (parlamenten kívüli erőknek) volt fontos – a 

többségében konzervatív-liberális vagy konzervatív pártoknak és a klérusnak viszont nem, 

vagy jóval kevésbé.  
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3. tézis: Az angol természettudós személyének megítéléséről. Darwin nevét általában azok 

is tisztelettel említették, akik eltérő tudományos vagy világnézeti véleményük miatt nem 

értettek egyet vele. Fellépését korszakalkotó momentumnak tekintették, mivel a 

természetszemléletbe történeti, fejlődéselvű szempontot vezetett be, és a természetfelettit 

nélkülözve értelmezte a fajkeletkezést. A méltatások néha kvázi-vallásos, idealizáló, kultikus 

hangvételűek; az angol tudós személyében sokan magát a tudományt, mások az általános 

haladás-koncepciót is megtestesülni látták. 

  

4. tézis: Az evolúció alapelvének népszerűsége a biológiában. A származástan (evolúció) 

csaknem teljesen elfogadott volt a tudományban, de néhány hívő szerző tudományos érvekre 

hivatkozva ennek pilléreit is megkérdőjelezte – főként az ember származása tekintetében, ami 

a származástan legvitatottabb pontját képezte. Dudek János teológusnak a Gorka Sándor 

biológus származástani felfogásával vitatkozó könyve a hazai szerzők között zajló polémia 

legkiemelkedőbb 1909-es alkotása – terjedelmét és tájékozottságát tekintve egyaránt. 

 

5. tézis: A darwini szelekcióelmélet körüli bizonytalanságokról. Miközben 1859 és 1909 

között a természeti evolúció gondolata meggyökeresedett a tudományos és 

közgondolkodásban, a természetes szelekció mechanizmusát, mellyel Darwin a 

fajátalakulásokat kívánta megmagyarázni, szakmai berkeken belül is erőteljes kétségek 

övezték a jubileum idején – nemzetközileg csakúgy, mint Magyarországon. Olyannyira így 

volt ez, hogy Darwin születésének 100. évfordulóján néhányan a darwinizmus temetését 

hirdették. A létért való küzdelem darwini koncepciója azonban gyökeret vert a 

természetszemléletben, és gyakran a társadalomra értve is használták. A darwinizmus 

kifejezés az idők során többletjelentéseket is magára öltött; fejlődés- és/vagy versengésalapú 

kozmológiai, biológiai, társadalmi és civilizációs haladás-koncepciók megnevezésére is 

alkalmazták.  

 

6. tézis: A darwinizmus alternatíváiról. A természetes szelekción alapuló magyarázat 

népszerűtlensége miatt számos alternatív evolúciós teória fogalmazódott meg a tudományban, 

a vetélkedő magyarázatkísérletek vitalista vagy naturalista kategóriába sorolhatóak. Az 

elméletek különbségei az alábbi szempontok mérlegeléséből adódtak: transzcendens vagy 

belső pszichikai erő hatása; fokozatos vagy ugrásszerű haladás; a Darwin, illetve a Lamarck 

által hangsúlyozott tényezők aránya; vakon tapogatózik, vagy pedig meghatározott cél 

irányába halad a fejlődésfolyamat. Különböző szemléletű német tudósok elméletei hatottak 
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nálunk a legnagyobb erővel. A magyar szerzők ritkán kötelezték el magukat teljesen valamely 

külföldi kutató elmélete mellett, magyarázataik inkább bizonytalanok vagy eklektikusak 

voltak. A hazai közegre is igaz, hogy jól körvonalazható tudományos iskolák helyett 

célszerűbb egyedi kutatói felfogásokról beszélni, amelyen belül változatosan kombinálódtak a 

magyarázó elvek. A hazai tudósok legtöbbje mechanikus (naturalista) elméleteket preferált. A 

vallásos tudósok tudományos bírálataikkal is (az újraértelmezett) bibliai szemlélet irányába 

próbálták visszaterelni a tudományos gondolkodást. 

 

7. tézis: A felekezetek reakcióiról. A katolikus, protestáns és zsidó vallású szerzők 

erőteljesen támadták a fajok teljesen materialista eredetmagyarázatát; fő ellenfelüket viszont 

már nem Darwinban, hanem a német monistában, Ernst Haeckelben látták, akit sűrűn bíráltak. 

A hívő szerzők azt hangsúlyozták, hogy maga a fejlődésgondolat – bizonyos módokon és 

korlátokkal – harmonizálható az isteni teremtés elvével. A bibliai teremtésleírás többféle 

újraértelmezése megfogalmazódott, katolikus vonalon az emberi faj teremtettségéhez 

ragaszkodtak legerőteljesebben. A teremtés hat napjának hat világkorszakként való felfogása 

is többször megjelenik. Egyik felekezetnél sem találunk azonban határozott, dogmatikus 

állásfoglalást a teremtés időbeosztására és hogyanjára vonatkozóan, bár egy magas rangú 

magyar egyházi személy (Prohászka Ottokár) elköteleződése az emberi test evolúciós 

eredeztetése mellett a Vatikán rosszallását váltotta ki. 

 

8. tézis: A hazai centenárium főszereplőiről. A Darwin-év legaktívabb alakjai az 

állattanosok, a teológusok, a társadalomtudósok és az ateista-szabadgondolkodók közül 

kerültek ki. Azonban e halmazok között átfedések is vannak, tudós-teológusokkal és 

természettudós-szociológusokkal is találkozunk. Az eltérő vélemények nyílt összecsapására 

(egy kivétellel) nem igazán kerül sor, az álláspontok inkább szólóban, meg nem nevezett, 

vagy pedig külföldi ellenfelekkel szemben fogalmazódnak meg. 

 

9. tézis: Az evolúciós teóriák helyzete a 20. század elején a tudományban, a filozófiában 

és az oktatásban. Az evolúcióelmélet a természettudományban leginkább a pozitivizmussal, 

a monizmussal és a mechanikus természetfelfogással mozgott együtt. A filozófiában az 

ateizmus igyekezett kisajátítani a darwinizmust, egy hazai filozófus (Palágyi Menyhért) pedig 

kreatív, önálló eredetelméletet fogalmazott meg. Spencer haladáselvű filozófiája kéz a kézben 

járt Darwin elméletével. Az evolúciós eszme etikai téren is vitákat generált. A tananyagokban 

alkalmi és egymástól elszigetelt evolucionista és vallásos utalások szerepeltek. Az 
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oktatáspolitikát támadó kezdeményezések a vallás háttérbe szorítását és a 

természettudományos szemlélet erősítését szorgalmazták. 

 

10. tézis: Evolúciós eszmék társadalmi kontextusban: politika, szociológia. Az evolúciós 

eszmék a politikai filozófiákkal is változatos módon kereszteződtek. A liberalizmus a 

versengés és a fejlődés mozzanatát értékelte benne. A szocialisták, polgári radikálisok és a 

szabadgondolkodók inkább materialista ontológiájukat alapozták meg általa. A konzervatív 

ideológia csak korlátozottan volt befogadó az evolucionizmus irányába. Mint a nacionalizmus 

„segédelmélete”, a nemzetiségek feletti uralomhoz hasznosnak mutatkozott az „erősebb 

győzelmének” törvénye. A szociáldarwinizmus egyik erős áramlata az eugenika mozgalmát 

hívta életre, amely az emberek biológiai nemesítése révén akart javítani a társadalom 

állapotán. A militarista törekvések a létért való küzdelem koncepcióját is felhasználták a 

fegyverkezés igazolására. A társadalomtudományban a darwinizmus vesztett kezdeti 

népszerűségéből, de továbbra is egy volt a szociológiai gondolkodást formáló irányzatok 

közül. Mindezek a felfogások az 1909-es történeti metszetben is megfigyelhetőek. A 

természetről és a társadalomról alkotott nézetek több szerző esetén szoros párhuzamot 

mutatnak.  

 

11. tézis: Az 1909-es esemény önmagában, és mint történeti folyamatok tükre. A több 

mint százharminc 1909-es forrás feldolgozása egyrészt lehetőséget adott annak 

szemrevételezésére, hogyan volt jelen a darwinizmus és az evolúció gondolata a természet- és 

társadalomtudományban, és hogyan befolyásolta ekkoriban a szellemi élet különböző 

területeit és egyes társadalmi intézményeket. Megfelelően olvasva azonban a jubileumi év 

dokumentumait, a történelem mélyében ötven éve – sőt hosszabb ideje – zajló 

szellemtörténeti és történelmi folyamatok sejlenek fel, amelyeknek az aktuális állapotát 

tükrözik a centenáriumi források. Így a Darwin-évforduló ráirányítja például a figyelmet a 

szekularizáció és az ateizmus erősödésére az európai és a magyar kultúrában, a 

teremtésfelfogás módosulására, a társadalmi haladás eszméjének népszerűségére és ezen belül 

a fejlődéstannal operáló szociológiai és politikai elképzelések térnyerésére. A mélyebben 

elemzett Esemény tehát jóval többet árul el a történelemről, mint azt, hogy az adott évben 

éppen ki mit mondott az eredetkérdésekről. 
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