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A „nemzeti gondolat és érzésvilág” Apáthy Istvánnál

Apáthy István a huszadik század kezdetének jelentős magyar természettudósa, a 
hazai neurobiológia egyik megteremtője volt, 35 évesen már az MTA levelező 
tagjává választották. Az 1903 -  as évvel kezdődően a kolozsvári egyetem taná
raként politikai szerepet is vállalt, 1906 -  tói a kolozsvári függetlenségi pártkör 
elnökeként irányította az erdélyi ellenzékiek politizálását. Sajátos biológiai alapú 
társadalomfelfogása érdekes színfoltja a magyar eszmetörténetnek, sajnálatos 
hogy mindeddig csak a marxizmussal (progresszióval) való kapcsolatait ele
mezték, nem a gondolkodót hanem a politikai szövetségest látták benne

Apáthy István vitája Jászi Oszkárral

A vita középpontjában a nemzeti állam és a nemzeti gondolat problematikája 
állt. Az érvek és ellenérvek kifejtésére először a szabadkőműves támogatással 
létrejött napilap, a Világ hasábjain került sor 1910 és 1911 fordulóján. Ezt az 
orgánumot mindkét vitapartner a sajátjának érezhette1, a minimális cél pedig az 
olvasótábor meggyőzése volt.

A vitaindító cikk jellegzetes Apáthys címet viselt: A magyar búza és az ide
gen. A cikk előzményei még a koalíciós kormányzás időszakára nyúltak vissza. 
1908 decembere és 1909 januárja között ugyanis a Huszadik Század külföldi 
művészek és tudósok véleményét kérte és jelentette meg az Andrássy féle vá
lasztójogi törvénytervezettel kapcsolatban. A bírálat éle a kormányzat ellen irá
nyult, ami ellen Apáthynak nem lehetett kifogása, de annak módja aggodalom
mal töltötte el. Kívánatosnak tartotta a lehetőség szerint elkerülni külföldiek 
felhasználását magyar belpolitikai csatározásokban.

Úgy gondolta, amikor külföldieket kémek Magyarország elmarasztalására, 
azzal csak önnön rossz hírünket szaporítjuk a világban, holott ezen dolgoznak a 
szlovákok és a románok is, ezért nem kellene saját magunk alatt vágni a fát. 
Felveti ugyanakkor a kérdést, mit tudhat nálunk jobban egy külföldi saját viszo
nyainkról? Azt javasolja, ha valóban tanulni akarunk tőlük, kérdezzük őket in
kább saját hazájuk politikai rendszeréről, megoldásairól. Az esszé alapvetően az 
idegen minták feltétel nélküli átvételét ítéli el, illetve kifejti azt a gondolatot, 
hogy a külföldi erkölcsi és értelmi befolyás veszélyesebb a fegyveres elnyomás

1 Jászi a pesti Martinovics, Apáthy pedig a kolozsvári Unió páholy tagja volt.
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nál, tehát az idegen szellemi szövetség ugyanúgy bűn, mint ellenséges hadsere
get vezetni az országba.2

Jászi Oszkár a Huszadik Század eljárását magyarázva válaszol Apáthy 
vádjaira, valamint idegengyűlölet szításával, a nemzeti elzárkózás propagálásá
val gyanúsítja meg. „ Valóban fejlődő nemzeti ma már csak az internacionaliz
mus humuszában nőhet nagyra ” véli Jászi, hozzátéve, hogy az elzárkózás leg
jobb példáit a Balkánon és a civilizálatlan világ barbár törzseinél látja megvaló
sulni.3

Apáthy válaszában tisztázza külföldiekkel kapcsolatos álláspontját a Világ 
olvasói előtt. A nemzetek közötti kapcsolat fontosságát tárgyalva, annak szük
ségszerű, fontos illetve káros és szükségtelen hozadékairól ír. Jelentőségét abban 
látja, hogy a nemzeti fejlődés ezáltal kapcsolódik az általános emberi továbbfej
lődéshez. A káros hatásokat a táplálkozás folyamatával szemlélteti, mondván ott 
is feldolgozásra kerül minden ami hasznos a szervezetben, ugyanakkor a mér
geknek nem hasznosíthatóak lévén, ki kell kerülniük. Ez a követendő minta a 
külföldiekkel fenntartott kapcsolatokban is. Lehetőleg kerülni kell nagyszámú 
idegen mester behívását az országba, elkerülendő a másnyelvű idegen kolóniák 
létrejöttét. Amikor elkerülhetetlen az idegen szaktudás felhasználása, a kezük 
alól kikerülő első tanulónemzedék indulásakor célszerű elbocsátani a mestereket, 
kivéve, ha asszimilálódni és maradni akarnak. Az újdonságok eltanulásának 
legcélszerűbb módja ezért, ha magunk megyünk külföldre tanulni, így lehetősé
günk lesz válogatni az ott látottakból, és csak a jót hazahozni.4

Jászi Oszkár és Apáthy eszméinek újabb ütköztetésére azután került sor, 
hogy Jászi udvarias levél kíséretében küldte meg a nemzetiségi kérdés történeté
ről írott könyvét Kolozsvárra, Apáthy figyelmébe ajánlva azt, s egyúttal vélemé
nyét is kérve.5 Apáthy hosszú levélben írta meg kollégájának a művel kapcsola
tos véleményét. Elismerő szavakkal beszél a munkáról, sok tekintetben igazat 
adva a szerzőnek. Egyetértését hangoztatja a nemzetiségi béke irányába, támo
gatásáról biztosítja a nemzetiségek jó iskola, közigazgatás, bíráskodás iránti 
igényét akár anyanyelvükön is. Legyen nyitott a magyar közélet minden állam
polgára előtt, származásra vallásra, anyanyelvre való tekintet nélkül. A verseny 
teljes szabadsága mellett áll.

Az elvi engedékenység és nagylelkűség azonban a gyakorlatba nem ültet
hető át. Apáthy nem osztja a nemzetiségi vezetők jóhiszeműségébe vetett hitet, a 
nemzetiségi kérdés megoldása viszont ezen áll vagy bukik. Ennek fel nem isme
résében látja Jászi művének legnagyobb hibáját. Levelének utolsó mondata is 
erre utal: “Ön hisz olyan dolgokban melyekben én sajnos megtanultam kételked
ni. ” Az ellenérveket sorolva Apáthy említi a román bankok, illetve egyház mű
ködését, melyek nemzetiségük szupremáciáját próbálják megteremteni, ami to

2 Apáthy István-. A magyar búza és az idegen. Világ 1910, dec.25.
3 Jászi Oszkár. Az idegen krumpli és a magyar. Világ 1911, jan. 1.
4 Apáthy István: A peronoszpóra. Világ 1911, jan. 22.
5 Jászi Oszkár 1912. április 28. levele Apáthy Istvánhoz, In: Litván György -  Varga F. 
János (szerk): Jászi Oszkár publicisztikája. Budapest, 1982. 196.o.

114



vább fokozódna, ha autonóm területeket kapnának, előbb utóbb szükségszerűen 
az ország szétdarabolódását eredményezve. Ez a lehetőség azért elfogadhatatlan, 
mert Apáthy szerint saját területén a románság kíméletlenebb elnyomást érvé
nyesítene a fennálló magyar hataloménál. Ha ez megvalósulna, sérülne az 
egyenlő jogok és versenyfeltételek, egyenlő művelődés és jólét joga, a domináns 
nemzetiség pedig különjogokkal, privilégiumokkal rendelkezne. 6

A nemzetiségi kérdés megítélésében tehát jól érzékelhető a két gondolkodó 
véleményének különbözősége. Jászi hitt a nemzetiségek közti feszültségek jog
kiterjesztés általi csökkentésében, míg Apáthy inkább a többletjogok veszélyeit 
látta. A viták ellenére a két gondolkodó közt jó kapcsolat állt fönn. Leveleik 
hangneme hivatalos udvariasságot mutat, de nem barátságot, ami talán a kettejük 
közti korkülönbséggel magyarázható. Számos alkalommal jöhetett köztük létre 
személyes találkozás, hiszen Apáthy részt vett a Huszadik Század által rendezett 
eugenikai vitán, majd az Általános, Titkos Választójogi Szövetség ülésein, míg 
Jászi 1911-től a kolozsvári egyetem alkotmánytan magántanáraként tevékenyke
dett. Kapcsolatuk a továbbiakban sem szakad meg, ezt jelzi az a levél is amely
ben Jászi 1912-ben szívességet kér Apáthytól, nevezetesen, hogy Nagy Endre 
kabaréfellépéséhez megfelelő helységet szerezzen Kolozsváron, annak vendég- 
szereplése idejére, mivel a befolyó összeg a radikálisok ügyét fogja szolgálni. Az 
apró momentum mutatja, hogy bár a jövőt különbözőképpen képzelték el, a 
kormánnyal szemben jól együttműködtek.

A Magyar Társadalomtudományi Egyesület

Apáthy aggodalmai teszik érthetővé a Társadalomtudományi Társasággal kap
csolatos szereplését. A Társaság nemzeti szárnya és a radikálisok ellentéte a 
koalíció hatalomra kerülését követően éleződött ki. A Fejérváry - kormány ide
jén a belügyminiszter Kristóffy József által taktikai okokból beterjesztett vá
lasztójogi törvénytervezet a radikálisokat mellette, a nemzetieket, függetlenségi
eket vele szemben sorakoztatta fel. A radikálisokat hazaárulóként bélyegezték 
meg a függetlenségi sajtóban, de a szabadelvű párt hívei is elítélték őket. Nem
zeti jellegű konszenzus jött létre a demokrata radikalizmussal szemben, amely 
ettől kezdve szélsőségesnek minősült a magyar politikai porondon. Ez a feszült
ség robbant ki az egyesület 1906. június 27-én tartott ülésén, a választmányi 
tagok újraválasztásával kapcsolatban. Kristóffy József újraválasztása Pikier 
Gyula elnöki szavazatának eredményeként sikerült, ami tettre késztette a nem
zeti szárny híveit. Andrássy Gyula, a koalíciós kormány belügyminisztere le
mondott elnöki tisztéről, az őt követő 37 kilépő pedig új szervezetet hozott létre, 
a Magyar Társadalomtudományi Egyesületet.7

6 Apáthy István 1912. Május 19-ei levele Jászi Oszkárhoz. OSZK Kézirattár Apáthy 
Hagyatéka Quart. Hung. 2452
7 Pók Attila-. A magyarországi radikális polgári demokrata ideológia kialakulása. Buda
pest, 1990. 1 5 2 -  160. о

115



Szakítás következett be, amely sajnálatos választás elé állította az új érdek
lődőket, és nem hagyott túl sok átjárást a két tábor között. Ezzel egyidejűleg 
Apáthy lemondott a Szabadgondolkodók Magyarországi Egyesületének elnök
ségéről. Döntését így indokolta: „Midőn egyesületünk elnöki lisztére vállalkoz
tam, azt hittem, hogy Magyarországon a szabad gondolatnak van nagyobb szük
sége támogatókra. Ma már tudom, hogy e hazában a magyar gondolat a gyön
gébb; hogy nagyon sokan vannak, akik ez ellen még a szabad gondolatot is so
rompóba akarnák vinni. Csak Magyarországon, csak a mi szomorú politikai és 
társadalmi viszonyaink között lehetséges a szabad gondolatot és a nemzeti gon
dolatot egymással így szembeállítani,”8

Az új egyesület tagjai a nemzeti eszme melletti elkötelezettséget hangoz
tatták, a régi mellett kitartók a politikai rendszer reformját még a bécsi udvar 
által felkínálva is támogatták. Társadalmi összetételét tekintve a függetlenségi 
csoport a hagyományos elitből, részben nemesi származásúnkból rekrutálódott, a 
radikális pedig nagyrészt fiatal zsidó értelmiségiekből, polgárokból állt.9 A Ma
gyar Társadalomtudományi Egyesület elnökévé Apáthy Istvánt választották. így 
kapott lehetőséget arra, hogy társadalommal, nemzettel, fejlődéssel kapcsolatos 
gondolatait kifejtse az 1908-tól kiadásra kerülő Magyar Társadalomtudományi 
Szemle hasábjain. Ezt az eszmerendszert és az azt alátámasztó gondolatmenetet 
próbálom rekonstruálni Apáthy István írásai alapján, amelyek nagyrészt a Ma
gyar Társadalomtudományi Egyesület folyóiratában jelentek meg, valamint egy 
1910-es előadássorozat könyvváltozatában. 10 11

Apáthy társadalmi, politikai gondolkodása

Programadó beszédében1'kifejtette, hogy a pillanatnyi helyzet a nemzet egységét 
követeli meg. Egység kialakítása és erő kifejtése csak akkor lehetséges, ha az 
ország elhivatott vezetőkre talál, akik ismerik a kor problémáit és elég erélyesek 
azok kezeléséhez. Gyümölcsfa és kertész metaforáját használja a nemzet és ve
zetői viszonyának szemléltetésére. „A többnemzetiségű társadalom olyan mint a 
fa, amelybe többféle gyümölcsöt oltottak, amely azért eredeti gyümölcseit is 
termi. Ha a szilvafaágakat lenyesik és csak barackfaágak fejlődésének kedvez a 
kertész, hamarosan baraczkfa lesz a szilvafából. így foglalják el a társadalmi 
fejlődésben az új nemzetek a régiek helyét. A magyar nemzetnek nemesgyümöl
csű almafájába oláh vackort és más idegen ágakat is oltott az idők folyása. Hála 
Istennek még nem sorvadtak el az ősi ágak és még magyar kertészek keze gon
dozza nemzeti fánkat; jaj lesz nekünk, ha idegen kézbe adjuk az ollót! ”

A fenyegetés elhárítása lehetséges, állapítja meg, de csak akkor, ha a veze
tők tisztában vannak a problémákkal és kötődésük folytán az nem is hagyja őket

8 A Munka Szemléje 1906. október 31.
9 Litván György -  Szűcs László: A szociológia első magyar műhelye Bp. 1973. 18. о
10 Apáthy István: A fejlődés törvényei és a társadalom. Budapest. 1912.
11 Apáthy István: A Magyar Társadalomtudományi Egyesület legelső teendői. Magyar 
Társadalomtudományi Szemle 1908. 1. 7-23.0.
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tétlenül. A tudomány pedig azt mutatja, hogy a fejlődés a történelemben, mindig 
a nemzetek kiteljesedése idején indulhatott meg, hiszen tévúton járnak a társa
dalmat vizsgálók valahányszor nem konkrét esetet, ezúttal a magyar társadalmat 
vizsgálják.

Káros törekvések azok, amelyek a társadalomban az importált szocialista 
eszmék alapján a tömeg társadalomellenes ösztöneit ébresztgetik és vezetői ellen 
fordítják. Az ő fegyvereik a gúny, a kicsinylés, a léhaság. Az osztályharc és a 
forradalom szellemével játszadozók nem veszik észre, hogy a tömeg uralma 
Franciaországban béklyóba verte a szabadságot, pedig az a forradalom szülötte 
volt. Aki a fejlődésben valóban hisz, észre kell vennie, hogy csak nemzeti alapo
kon alakulhat ki fejlődés, ezért az ellen kell küzdenie, aki hagyja elkorcsosulni 
„a nemzet gyümölcsfáját”.

Az elkövetkező években egymást rendszeresen követő írások ebben a gon
dolati szerkezetben mozognak. Apáthy továbbra sem lesz hivatásos politikussá, 
elsősorban tudósként akar hasznos lenni, de vállalja a politikai szerepeket, és 
rendszerezi társadalommal kapcsolatos nézeteit. A tanulmányok két alapfogalom 
köré csoportosítják a problémákat: a nemzet és a fejlődés köré. A klasszikusnak 
tekinthető alapfogalmak és kérdések azonban, nem a szokványos, ideológiák 
által meghatározott térben és keretben, hanem biológiai rendszer részeként nyer
nek értelmet. Az ilyen módon értelmezett emberkép érdekes következmények
hez vezetett.

Az emberi lét ősállapotát vizsgálva elvetette mind Rousseau pozitív em
berképét, mind Le Play „munka iskolájának” negatív elképzelését, amely szerint 
az embert jóvá csak a polgárosodás, az öntudatos munka, nevelés teheti. Szerinte 
az ember a fejlődés korai szakaszában állatként értelmezhető, így a jó vagy a 
rossz csak az alkalmazkodás kényszere által diktált mértékben magyarázható, de 
ha a viszonyítás kérdését vetjük fel, rosszabbnak tartja a régi, vagy ma élő vad
embert a polgárosult embernél.12 Rossz véleményét az előítéletek, tudatlanság 
érveivel támasztja alá, így azt is kijelentheti, hogy az európai emberek termé
szetesebben élnek a primitív népeknél, mivel azok tudatlanságukban a természet 
ellenében próbálják vágyaikat érvényesíteni. Ez az emberkép természetesen 
lehetetlenné teszi annak a liberális felfogásnak az elfogadását is, hogy az emberi 
társadalmak a kölcsönös belátás alapján jöttek létre. Tulajdonképpen már a 
probléma is mesterséges valamennyire, mondja, hisz bármikor is vizsgálja az 
elmúlt korokban az embert, társas lénynek látja.

A kérdés jogosan inkább úgy merülhet fel, mi tartja össze a társadalmakat? 
Apáthy válaszában azt hangsúlyozza, hogy az egyén a társadalomban nincs rá
utalva teljes szellemi és testi erejére, ezért folyamatosan veszít képességeiből, 
miközben újakra tesz szert a közösségi igényeknek megfelelően. Ez azt jelenti, 
hogy a társadalmi fejlődés és az egyéni (emberi) továbbfejlődés már a kezdet 
kezdetén bizonyos fokú ellentétet mutat. „Minél fejlettebb társadalmakat vizs
gálunk, az egyes emberek képességeit annál korlátoltabbnak látjuk, s annál na-

12 Apáthy István'. A fejlődés törvényei és a társadalom. Budapest. 1912.
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gyóbbnak az egyik ember függését a másiktól. Az embereknek ez az egymástól 
való függése a társadalmak leghatalmasabb összetartó ereje. ”

Ezt a tételt zoológiái példával illusztrálja, a Protozoonok véglények fejlődé
sével. Bizonyos esetekben ezek véglénytelepet alkotnak, melynek tagjai egy 
kezdősejt osztódásából jöttek létre. A telep fokozatosan egy többsejtű állattá 
alakul át, az egyedek határai egyre inkább elmosódnak és egyedisége idővel csak 
a csoportnak marad, de ez azonos lesz a kezdősejt egyediségével. A következ
mény az egymásrautaltság miatti többsejtű élőlénnyé alakulás. Az emberi viszo
nyokban, az együttélés a képességek megfogyatkozása miatt alakult ki, a társas 
ösztön kifejlődése segítségével, társadalomellenes ösztönök pedig a társas 
együttélés által okozott gátlások miatt nem alakultak ki.

Egy másik tanulmányban tovább bontogatja a társadalom mint szervezet, 
illetve magasabbrendű élőlény párhuzamát.13 Állítása szerint szervezet csak az 
lehet, ami közös alapból származott, s részeit szerves kapcsolatok tartják egysé
ges rendszerben, továbbá konkrét fajisága van. Az állatvilágban is minden állat
nak határozott neme van: ló, róka, folyami rák stb., ezért nem beszélhetünk ál
talánosságban állatvilágról.

Az emberi társadalom esetében sincs ez másként. Megállapítja: „Az elvont 
emberivel, az elvont emberi társadalom fölött való bölcselkedéssel nem lehet 
társadalomtant csinálni. A magyar társadalomiam irodalom egy része a maga 
egész gyermekiességében mutatja ezt a hiábavaló törekvést. ” A célzás a Társa
dalomtudományi Társaság egyes szerzőire utalt, a következő mondat pedig a 
lehetséges ellenérvre (hiszen egész Európában az emberi társadalom működése 
áll a kutatások középpontjában!) válaszol, mondván a német, angol vagy francia 
írók valójában saját társadalmuk modelljét próbálják általánosan érvényesként a 
tudományba csempészni.

Az elvont általánossággal szemben a biológus amellett szól, hogy az állati 
világ fajainak az emberi társadalomban a nemzetek feleltethetők meg. Általános 
emberiről beszélni tehát csak akkor lehetne, ha egyetlen nemzet maradna fenn a 
földgolyón, mint ahogy az általános állatinak is csak akkor lesz értelme, ha téte
lezzük fel a rókákon kívül, minden más állatfaj kipusztulna.

A nemzetekre tagolt emberiség természetesen hosszú fejlődési folyamat 
eredményeként alakult ki, de a különbségektől ma már nem tekinthetünk el. A 
nemzet, mint az emberi társadalmakon belül az egyéniség illetve faj megtestesí
tője, a társadalmi fejlődésről folytatott vita keretébe illeszthető.

A vitában Apáthy ellenfeleinek azokat tekinti, akik a fejlődés túlhaladott 
lépcsőfokának tekintik a nemzetet és immár retrográd szerepet tulajdonítanak 
neki. Név szerint említi a német Wilhelm Ostwaldot, aki a magyar és kelet
európai népek tudományának hanyatlásáról ír, a folyamatot pedig a nemzeti 
nyelvek uralomra jutásának tulajdonítja. A konkrét érvet Apáthy hamisként mu
tatja be, szerinte a cseh, lengyel, magyar tudomány soha nem állt még magasabb 
szinten, hanyatlásról beszélni tehát tévedés. Saját koncepcióját Ostwaldénak

13 Apáthy István: A nemzeti irány az emberi fejlődésben. Budapest, 1908
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fordítottja jellemzi. Meggyőződése szerint a nemzeti öntudatra ébredés a fejlő
dés nyilvánvaló stádiuma az emberi társadalmakban, amit az ilyenkor bekö
szöntő kulturális fellendülés is alátámaszt. Hivatkozik az olasz reneszánszra, de 
a nemzetállam létrejöttét, valamint az egység megteremtését követő fellendülés
re Németországban is. Ellenpéldaként a sedani vereség után bekövetkező fran
ciaországi hanyatlást említi. A fejlődés Ostwald-féle felfogása kicsit sarkítva, a 
kis nemzeteknek a nagyokban való feloldódását követeli meg, vagyis egyes fa
jok kiiktatását, felszámolását.

Mi az alapja a nemzetet nagyrabecsülő látásmódnak? Apáthy István bioló
giai magyarázatot ad a kérdésre a kezdet kezdetétől indulva, vagyis az élet fo
galmától. Ezzel kapcsolatosan három törvény mondatik ki: az élet egyediséghez 
kötött, folytonos, és állandó fejlődésen, változáson megy keresztül. A Földön ma 
élő fajok mind hosszú fejlődés eredményei, az emberi fajé ugyanúgy, mint egyes 
baktériumok vagy bármely növényi, vagy állati fajoké.

Ez a sokféleség egy kezdeti primitív állapotból, lappangó különbözőségeket 
kifejtve alakult ki. A kezdeti hasonlóságokra számos példa szolgál tanulságul, 
ilyen az ember, a majom és a kutya petesejtjének szinte teljes egyformasága. Az 
emberi életre kivetítve a kisgyerekek könnyű összetéveszthetősége, majd a fel
nőttek markáns különbsége mutat analógiát, amely sémába az aggkorban bekö
vetkező újabb hasonulás is beleilleszthető. Történelmi folyamatokat tekintve a 
fejlődés mindig eredendő különbségek szerint tartott különböző irányokba.

Apáthy biológiai alapon nyugvó meghatározásai fejlődésnek az olyan átala
kulást tekintették, amely eleget tett három kritériumnak, úgymint a független
ségnek, örökletességnek és az alkalmazkodásnak. A független továbbfejlődés azt 
jelenti, hogy a változás nem külső körülmények hatására alakult ki, hanem belső 
okok következménye. Ez a fejlődés az egyén vagy faj életének bármely szaka
szában végbe mehet, de annak gyorsaságát komolyan befolyásolják külső ténye
zők így egy adott tulajdonság hosszabb időn keresztül is lappanghat. Az örökle- 
tesség, az adott tulajdonság folytonosságát és fokozódását követeli az utódok
ban. Valódi fejlődés bekövetkeztekor többé nem lehet előző állapothoz vissza
térni, de következő fokra ugrani sem. Az egyedek tekintetében mégis jelentős 
különbségek lehetnek, mert egy-egy kiváló példány a fejlődés adott szakaszát 
társainál gyorsabban is megteheti. A rendkivüli változások annak köszönhetők, 
hogy egyes lassú átalakulások hirtelen válnak nyilvánvalóvá. Az alkalmazkodás 
az új létforma eredményét a körülmények kényszerével rostálja ki. A fejlődés 
számára általában feltétel a szaporulat óriási fölöslege a túlélés biztosítása miatt.

A társadalomra vonatkozóan a független továbbfejlődés egyik bizonyítéka
ként szerepel a magyarság megmaradása a Kárpát-medencében, ahonnan más 
népeket előzőleg kisöpörtek, de a magyarság valamilyen belső adottságnak kö
szönhetően sikeresen állta a történelem viharait. A fejlődés irányát az adott élő
lény prospectivus potentiája határozza meg. A nemzet tehát az emberi tovább
fejlődés eredménye, a fejlődés pedig mindig differenciálódást jelent, ami a faj
fejlődési prospectivus potentia eredménye. A nemzeti lét egy gondolat szolgála
tát jelenti, amely létezik és megkülönböztető jegyként működik már a nemzeti
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öntudatra ébredés előtt is. Folyamatosan megfigyelhető a nemzetek pusztulása és 
újak keletkezése, de az emberi továbbfejlődés mindig a nemzeti jelleg és külön
bözőség kiélesedésével kapcsolatos. Ennek megfelelően fajok kihalhatnak, de 
mássá át nem alakulhatnak.

A nemzeti lét tehát önmagában is fejlődés eredménye, de ezen túl is komoly 
lehetőségeket hordoz magában. A nemzeti nyelvek, mint a gondolkodás alap
szerkezetét meghatározó különleges adottságok értékelendők, a tudományos 
fejlődés a nemzetek különbözőségének is köszönhető. Minden nép a maga sajá
tos látásmódja által viheti előre a tudományt. Ez a munkamegosztás legcélsze
rűbb módja, ha a tudomány egyetlen nemzet privilégiuma lenne, a fejlődés való
színűleg végzetesen lelassulna.

A bukás, hanyatlás, degeneráció legbiztosabb jele az, ha a különbségek 
kezdenek eltűnni. Az egyneművé válás veszélyét mutatja a francia forradalom 
által félresöpört arisztokrácia is, amely éppen erényeiben és bűneiben egynemű
vé válva lett alkalmatlan a fenyegetésekkel szembeni rugalmas reagálásra. A 
magyar történelem hasonló leckét mutat, az 1840-es években a magyar főnemes
ség az ország legkülönbözőbb pontjain egymással kapcsolatot alig tartva élt, de 
sokféleségének köszönhetően minden felmerülő feladatra tudott megfelelő em
bert kínálni. Ennek köszönhető a reformkor sikere, ötletgazdagsága, sokirányú 
kreativitása. A század második felére mindez kezd megváltozni, rövidesen a 
politikai válságjelei is ki-kiütköznek.

A jövővel kapcsolatos elképzeléseket a múlt tanulságait figyelembe véve 
kell megvalósítani. Ha a polgárok életét a közösség java szempontjából akarja 
valaki értékelni, akkor arra az eredményre jut, hogy a sokféle képességet bir
tokló kisiparos vagy földműves hasznosabb tagja a társadalomnak, mint a gyári 
munkás, aki csak egyetlen munkafolyamatot tud elvégezni, és az egész előállítá
sára képtelen.

Káros folyamat a túlzó urbanizáció, ugyanis be kell látni, hogy a fejlődés 
magasabb foka nem jár együtt az emberi képességek javulásával. Óvakodni kel
lene attól, hogy a teljes népesség a nagyobb központokba települjön, ezzel ugya
nis egyetlen életformához alkalmazkodva a lakosság inspirációs lehetőségei, 
képességei tragikusan lecsökkennének, a kihívásokra adható válaszok számával 
együtt. Minden lehetséges módon támogatni kellene a magyar népesség megma
radását az ország legtávolabbi vidékein is, nem szabad a parasztság ki- és elván
dorlását ölbe tett kézzel figyelni.

Apáthy István szerint nem szabad a társadalom fejlődését a szabad verseny
re sem bízni. Téved ugyanis, aki a verseny végeredményét feltétlenül üdvözítő
nek tartja. Véleményét egy kísérlet bemutatásával indokolja. Az üvegtál világá
ban folyó verseny eredményét írja le, mikroszkopikus élőlények sorsát bemutat
va. A szabad verseny nem a legnagyobb, legfejlettebb, egyedek javára dőlt el, 
hanem a legalacsonyabb rendű, legigénytelenebb élőlények maradtak fenn: a 
baktériumok és a penész.

A verseny győztese a társadalom területén is hasonló taktikák alkalmazója 
lehet, egyrészt aki beéri a legminimálisabb igényekkel és gyors szaporodásra
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képes, másrészt aki képes szövetkezni az egyénre nehezedő terhek csökkentése 
érdekében. Az igénytelenség az oláh nyelvű magyarok fegyvere, míg a szövet
kezés a szocialisták taktikája, ami a középszer uralmához vezet. A szabad ver
seny a közhiedelemmel ellentétben nem a legkiválóbbak, hanem az alkalmaz
kodni tudók kiválasztódását eredményezi. Az alkalmazkodóképesség pedig nem 
haladás eredménye és elég ritkán öröklődik.

A verseny akkor hozhat pozitív eredményeket, ha tudatos akarat irányítja és 
korlátozza, hiszen sem az angol paripa, sem a legjobban termő búza nem egysze
rűen szabad verseny révén alakult ki. A válogatás igényével csak a társadalom 
valódi nagy emberei léphetnek fel, azok akik a fejlődés zálogának, a nemzeti 
gondolatnak és érzésvilágnak a letéteményesei.

A fejlődés eredménye abban nyilvánul meg, hogy az utolsó nemzedék fizi
kailag reprodukálja születése után mindazt a tökéletesedést, amit előző generáci
ók ezrei fokozatosan hoztak létre. A szellemi fejlődés eredményét az jelenti, 
hogy például az írás-olvasás tudományát, amelyben generációk sokaságának 
fejlesztő értelme rejlik, már gyermekként készen kapja az új nemzedék, adott
ságként élve vele, természetesen használva a továbbiakban.

A testi fejlődés eredményét a kezdősejtek birtokában levő, folytonos le
származási vonal képviselői adhatják át utódaiknak, míg a szellemi élet tovább
fejlődése a lelki élet folytonossága mellett biztosítható a tanulás és tanítás szaka
datlan láncolatán keresztül. A folyamatosan akkumulálódó tudás átadása egyre 
nagyobb erőfeszítést igényel, amit a szellemi munka megosztása és jobb tanítási 
módszerek által lehet továbbadni.

A tudomány szerepéről és fontosságáról vallott felfogása haladáselvü, a 
szabadgondolkodás hagyományain alapul, eszménye ennek megfelelően a 
szekuláris polgári állam. A különbség az emberkép eltérő voltából fakad. Az 
individuális felfogással szemben azt vallja, hogy a tudomány és ezáltal a világ 
előrehaladása az egyedi nézőpont érvényesítése, azaz „a nemzeti gondolat és 
érzésvilág” ápolása és művelése által válik lehetővé.
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Károly Konecsny

National idea and sentiment in the world o f István Apáthy

My paper presents the thinking of the natural philosopher István Apáthy, who 
was a non-mainstream politician of the so-called Hungarian fin de siècle.
His idea of an organic society based on the principles of natural sciences sustains 
that the only way of development is the application of the “national idea”, in 
opposition to the fashionable internationalist visions of the era. His program of 
the “national idea” remained isolated, it only provoked some echo in the theatre 
of Hungarian freemasonry, where the opponent of Apáthy was Oszkár Jászi, the 
representative of the ideology of radical civil democracy in Hungary.
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