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Lelret 6ld6s, Iehet lftok a hosszri 6let.
Ald6s, ha hosszri munkabir6st jelent: ha
ftltala az, egyen hosszf id6n 6t lehet haszn6ra 6v6inek 6s a kdznek; ha tiszteletet
tud gerjeszteni a mult ir6nt 6s lltala kapcsol6dik az bele a jelenbc. De htok a
hosszti 61et, ha hosszti ciregs6get jelent ;
ha a rnunk6ra k6ptelen 6s mag6val is tehetetlen agg terh6re v6lik 6v6inek 6s haszontalan a l<ciznek; ha gydnges6geit a mrilt
id6k rovAs6ra irj|k,6s ezLltal gdtat enrel a
mrilt befoly6sa ellen a jelenre.
A hosszir 6letet e fdlddn juialmfl ig6ri
a tizparancsolat annak, aki apjdt es anyjiit
ttszteli. Az 61eIt61va16 teljes megszabadtil6st hirdeti az el6rheI"61egf6bbiidv gyan6nt
Buddha vall6sa: olyan rnegszabadfl6st,
rnely teljesenszakit a mrilttal 6s a j6vend6vel ; amely lehetetlenn6 teszi, hogy az 61etnek valaminS folylathsa legyen.
Mi, az. llettudom6ny mii'r'el6i, a tizparancsolatnak hisziink inkfbb 6s az egvedi
6letet megbecsiiljiik; de nem magabrt a
megmarad6 egyed6rt, hanem a szolgalat6rt, rnelyet 61te altal a tov6bbfejl6desnek
tehet. ElSttiink nincs 6s nem is lehet
magasztosabb c6l, mint szolg6lni a tovAbbfejl6d6st. Es hasztalanLil 6lt az egyed, ha
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semmik6pen, se testileg, se szellemileg
nem gondoskodott arr6l, hogy a fejl6d6s'
amelynek term6ke az 5 testi 6s lelki alkothsa,hal6l6val meg ne sztini6k. Hasztalan[L
csak az nem 6lt, aki tov6bbt-ejlSdesnekv6lt
kiindul6 pontj6r'6.Nincs nagyobb 6tok, mint
a Nirvdna ; 6s nincs hamisabb prof6ta, mint
Schopenhauer,akinek bcilcs6szetem69 a "nrai
kor ember6nek is a Nirv6n6t hirdeti legf6bb j6 gyan6nt.
Van-e borzasztobb gondolat mint lem,rndani a tov6bbfejl6d6sr6l, amelyet munkAlt
a sajdt testi 6s lelki egy6nisegi.ink kialakfl6sa; melyet mtnkillt az 616l6nyek ama
fajdnak mriltja, ahov6 tartozunk, 6s munk61r, a jovend6 emberis6g javhra, kiizdelmes rnrilttal a nemzet is, ahov6 sorsunk
helyezett? Nagyon is onzS vagy elkorcsosrilt l6ny, aki, ha tudja, mi az 5 lltbnek
foladata a tov6bbfejl6d6sben, kdzdmbds tud
lenni annak jovend6 folyamata ir6nt. Persze
a legtobb ember, ebben a r6szben tudat'csakis
onmagilra 6s civ6ire irhnyzott
lanril,
gondolattal 61 6s azt mondja: ha meghaltam, mit b6nom dn, mi jdn ut6nam ! Aprds
nous le d6luge ! XV. Lajos francia kiriiy'
nak igen sok a tanitv6nya.
Mathematikai kifejez6ssel elmondhatjuk,
hogy a tov6bbfejl6dbs, az 616l6nyekegyes
fajait v6ve tekintetbe, azokb6l a7, apr6
ritdarabokb6l integr6l6dik, melyeket megtesz sajifi fejl6d6se, a maga egy6ni 6lete
folyamhn az egyed; a nemzeti fejl6d6s
pedig abb6l a munk6b6l, melyet v6gez az
ggyes ember, aki tagia ama nemzetnek.
Es viszont a feji6d6s minden nemzedlk-
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ben az egyedek fejl6d6s6re, az egyesek
munk6j6ra differenti6l6dik. Az egyed 6lete,
az egyes ember munk6ja, differential6ja
annak az integral6nak, amit tejl6d6snek
neveziink.
Eszerint minden egyed 6lete, minden
egyes ember munk6ja r6szes a tov6bbfejl6d6sben. Nem lehet 61et oly szeft,ny,
hogy riltala ne tett l6gyen a fejl6d6s egy
l6p6st, bArha csek6lyetis, el6re.
A hosszti 6let engem csakis a tov6bbfejl6d6s szenrpontj6b6l6rdekel. Az egyedek
elet6nek tartamht tekinthetjtik az 6l6l6nyek
illet6 fajdnak s az ernberre vonatkoz6lag
a nemzetnek szempontjdb6l. Foglalkoznunk
kellene azokkal a t6,nyez6kkel, melyek az
egyedel<, az allat. es ncir,6nyfajok,6s ama
nenrzetek elet6nek tartamAt megszabj6k,
amelyekre. tov6bbfejl6d6se kozben, sz6I.ktiloniilt az emberis6,g.\4ert nem kell feled'
niink, hogy a nemzetekre tagol6d6s, mind
hat|rozottabb nemzeti egy6nis6gek kikiiloniil6se nem akad61ya,mint n6rnelyekhiszik,
hanern eredm6nye az entberi tov6bbfejl6d6snek. Minden nemzet sajritoss6gainak
tisszege, vagyis az, anti a nemzetet nem
zett1 teszi, eg_v-egy teremt6 gondolatnak
megnyilv6nril6sa, eey-egy teremt6 gondolatnak kibontakoz6sa az |lIalanos enrberinek meg alaktalan kdd6b6l.
Legf6bb c61om, lta egy cikl<nek sziik
keretein bel6l el6rhetn6m, az volna, hogy
megrnrrtassamaz emberi egyedek hosszrj 6let6nek i6 6s rossz oldalait, nem annyira az
egyedre magtra, nem is azegyedet rnagdba
foglal6 fajra, hanem arra a netnzetre nbzve
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amelynek feil6d6s6t amaz egyedek szolg6ljek. Nti iital hasznitlunk tobbet nenrzetiinknek : ha egy6nenk6nta lehet6leghosszabbra
nyfjtjuk 6letiinket, avagy, ha 6letiink vir6gkor6t n6ki Lldozvan,helyiinket min6lharrar6bb a fiataloknak adjuk 6t ? Melyik 6ltal
biztositjuk ink6bb a nemzeti tov6bbfejl6d6st ?
Nemely vad n6pek meggyilkolj6k, ndhol
elevenen e16ss6l<az oregeket M6sok, mint
plldhiI
a pdpudk Birb Laios szerinl, a
legnagyobb tiszteletben tartjhk 6ket Minden
nehezebb dologban hozzitjtrk fordtlnak
tandcslrt, s el6tttik az oregek en-i6kezet6ben 616 hagyom6ny a legf6bb tdrvdny.
N6lunk ktilonosen a legtijabb id6ben,
nem a p6pu6k p6ldaja divik. Nagyon sokan
vannak, akik azt a korhat6,rt, anelynll az
id6sebbeket, ak5l elevenen is, szivesen'
eltemetn6k, min6l alacsonyabbra szeretn6k
tenni. Ha valaki m6r nem oszt6lyosa az 6,
legtobbszor idegen, izl6si.iknek, az 6, leg'
tclbbszor izetlen, kedvtel6seiknek, az 5 szeraz' mar idejet millott
telens6giiknek, hiilye. Egy mdsalkalommal, netnr6g, magam
is szivesen elisrnertem, pedig mar nem
szdmitok koz1jik, hogy szi.iks6ges a fejlci'
d6,sheza fiatalok tiirelmetlens6ge. De hozzfr
tettem azt i\ hogy a fejl6d6s folytonossdgdt 6s,,nrivel nincs fejl6d6s folytonoss6g
n6lkfil, ntaght a fejl6d6st csak az id6sebbek ragaszkod6sa a nr6r elfoglalt helyekhez biztositja. A fiatal tortet6s a fejl6d6snek mindig tij, lehet6 6s lehetetlen ir6nyokat akarna szabni. A, vdrakozds ideje alatt
sorvadnak el a lehetetlen ir6nvok. s a
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lehet6k belekapcsol6dnak a jelenbe, ugy,
amint az belekapcsol6dott annak idej6n a
mfttba. A fehetetbnnd rdll tiregseg pensze
szint6n akad6ly a fejl6d6s dtj6ban : a szellemi hulliikat tisztess6ggelel kell takaritani.
Hamar kideriil, hogy holttetem til a tr6n'rson: amit a halott Szolim6nnal cselekedtek. nern mindig sikeriil.
En rnagam kortilbeliil azon a hat6rmesgy6n vagyok ma, ahol meg egyiitt tudok
6,rezni az utanunk jovend6kkel, 6s 6hitom
a jobbat, ha a megl6v6nek, ak6,r a sajht
munkAm eredm6ny6nek, fol|ldozits6ba keriil
is. De m6r nreg tudorn lrteni az elcjttiink
val6kat 6s elisnrerem, hogy az 6 korukban, az 6 helyUkdn mi sem tudtunk volna
jobbat, taldn olyat sem, el6rni. Kiv6nom a
holnapot, de el6l-'b mflj6k el, a termbszet
rendje szerint, a ma. Es nem tagadom,
hogy a tegnap szfilte a m6t, minket magunkat, akik benne eliink, 6s minden gondolatunkat.
A mrilttal valo szakit{st csak hangoztatni lehet addig, amig csup6n az iglret
jogaival eliink, de az alkolits feleltissdge
m6g nem nehezedjk re6nk. A multtal szakitva, maradand6t alkotni m6g senki sem
volt k6pes.
Nem szabad engedni, hogy a tagad6s
szelleme valaha is aludi6k. Ebren tartani,
az ,rijak" foladata. Ha erejiik nem meriil
ki a tagadhsban, taliin szolg6lni fogjhk a
haladrist. Megnraradt erejtikkel rnajdan 6k
is azt folytaljitk, amit ma tagadnak 1 azt
:ipoljrlk, amit nenr sikeriilt kiolniok ; azt
6pitik, ami romboldsuknakellentudott6llani.
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Ez is egy neme a term6szetes kiv6logat6d6snak. Elpusztril, ami a vilrakozis idej6t nern tudta kidllni; mert nem volt 6letreval6. Elpusztti, ami az ,,ijak" thnadAsail
nem birta ki6llni ; mert gyonge volt ahhoz,
hogy a nrfltnak a j6vend6be l6pcs6foka
lehessen. A kiv6logat6d6s maga nem t6nfez5je, de egyik fcjltdtele a tov6bbfejl6d6snek. Tcibb a szilet6, mint a megdlhet6;
tobb az alkotott, mint a megtarthat6. Ha
a szilet6 mind meg61ne,az 6le| megfojtanA
a fejl6d6st. Ha alkot6saink mind megmaradn6nak, a halad6snak iltjAt cirdkre
eltorlaszoln6k.
A jovendS ritjait m6gis a mrilt jel5lte ki
sz6irunkra. Minden fejl6d6s csak tov6bbfejl6d6s. Azt voltakbpen nem is mi magunk
munk6ljuk; az vdgbemegy rajtunk 6s benniink. Mi azonban megadhatjuk, vagy megtagadhatjuk a folt6teleit.Mivel pedig minden
emberi fejl6d6s csak nemzeti tovtibbfejl6d6s lehet : megtagadjfk a foltlteleit, akik
a magyar gondolatot tagadjhk.
Mindezek a t6telek a legszorosabb kapcsolatban vannak azzal a k6rd6ssel,min6
a viszony az egyedi 61et tartama 6s a fajfejl5des, az emberel< 6lethossza s a nemzei tovdbbfejl6d6s kozdtt.. De ez a k6rdds
m6s kerd6seknek eg6sz sorhl is foglalja
maghban, amelyekre megfelelni nem volna
6rdektelen. A sok koziil kiragadok n6h6nyat. Tov6bbi fejteget6sern f6 ILrgyhvit
azonban azt a k6rd6st teszem, hogy az,
dregs6g a hosszri 6letnek sztiks6gk6peni
j6rul6ka-e, avagy csak biintet6seaz emberi
nenrnek, anre$et az vont maga r.rt6n,hogy
etttink a tudas fdjirol.
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En mdr most eleve is megkoczkhztatom
azt az iilititst, hogy az dregs6g csap6sa
ink6bb az6,rt nehezedik relnk, mert csak
egy alm6t tudtunk t6pni a tud6s frlj6r6l s
a mulasztdst m6g m6ig sem sikeriilt kip6tolnunk Hasajht testi.ink alkotdsdt 6s fejl6d6s6t, de krilcinosenszokdsos 6letm6dunk
hatdsait szervezetinkre s e szervezet 6letmiikod6seit jobban ismern5k, tal6n el tudn6k h6ritani magunl<t6l azt, ami oregg6
teszen, es a mai |tlagoi-J hosszabb 6letet
sokkal rcjvidebb dregs6ggel 6lhetn6nk.Perszel a fiatalok megnyugtat6sdra, az is ki
volna mutatand6, hogy a hosszabb 6lettel
j6r6 hosszabb mtrnkabir|s hasznira van a
nemzetitovribbfejl6d6snek- 6s nem csup6n
az 5 bosszantdsukra ir6nyul.
Ha az 6l6l6nyek legkiildnbdz6bb fajainali
tanflm6nyozAsa azt bizonyitana, hogy a
kifejlett 6llapotnak, vagyis annak az Allapotnak el6rese ut:in, amelyben az egyed a
faj fontarths|ra k6pess6 v6lik, nrindeniitt
rovid id6 mrilva bekovetl<ezil<
az oregs6g,
akkor ezt a tovribbi 6let sziikseges idlitl6
kdrrak l<ellenetekintenirnli. Anrtle a tatasztal6,s azt nrutatja, hogy vannak az e\(jl6n1'elinekol5,an fajai, melyek a maguk
kifejlett 6llapotiibar-r hosszu, igen hossz(r
idqig megtarliak szervezetiik teljes eps6get
6s k6pess6g6tminden 6letm[ikcidesnektcjk6letes ell6t6s6ra. Sok jel mutat arra, hogv
az oregslg szaka az emberek 6let6b6l sem
foglalt el nrindig akkora r6szt, mint ma;
hogy a hosszr-i oregs6g nenr eredend6,
hanem szerzett jdnil6ka a hosszit 6letnek.
Az |letet abb6l a szempontb6l, amely-
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b6l most t6rgyaljuk, |ltalhban harom szakaszra oszthatiuk: az egyedi fejl6d6s, a
kifejlett 6llapot Es az @rcg
iddsmkiraK6t r6szb5l 6ll azut|n az egyedi fejl6d6s
iddsaka
az eurbryum
is, s6t firirrrmb6l:
elStti, az embryumi es az errrkyurn rdfni
fejl6d6s szaki$61.
Teigabb 6rtelemben persze fejl6d6s az
egyedi 6let egbsz fcrlyama; de kcizons6gesen fejl6ciesr6l addig az id6ig szolnak, amig
az egyed a faj fontartasara k6pess6 nem
vtilik. A kifejlett iilapota legtdbb 6l6l6nynek addig tart, ameddig k6pes a faj fdntarlilshban, a szaporitAsban valo rbsztvev6sre. Az Oregseg ennek a k6pess6gnek
megsziin6se utrirr kezd6dik.
Az a rbsz, nrel5rsl a folsorolt 6letszakok
az eg6,sz6lettartanrb6lelfoglainak,a krilonboz6 dllatokra 6s ndvdnyekre n6,zve igen
ktilonbdz6. A vriltivani el6l6nyeken kLilon.
boz6 nbg a k6t rremre is. E r6szben m6g
az entber is mutat kiil6nbs6get : az oregs6g id6szalia a nSre n6,zve altalaban hamardbb l<ezd6clik,mint a fdrfira n6,zve.Es a
hosszr.i6letkor a n5k kiSzott megis gyakoribb, mint a f6rfiak kcizcitt, anrelv k6tes€rtekii ajdncl6kota n6k, ilyen kdrfiim6nyek
kbzott, aligha koszdnnek meg valami nagvon
a sorsnak !
Altalenos 6rv6,ny6,szabftlyokat az egyes
6letszakok hosszanak egymdstdl 6,saz eg6sz
6lettartamnal< az egyes szakok hossz6t6l
val6 ftiggesere nern lehet fol6llitani, amint
a kovetkezS neh6ny p6lda is bizonyitani
IogJa.
A legrcividebb egyedi 6letet a legals6bb-
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ren.diiek, az Egysejt{iek, elemi 6l6l6nyek
kozott taldljuk ; Ce azbrt azt sem mondhatni, hogy a magasabbrenclii szervezet
hosszabb 6lettel jarna. Az 6let tartama a
szervezetts6gnek ugyanazon a fokin is
nagyon ktiionboz6, 6s ugyanazon allatkdron bel[il sokat takilunk az alsobbren
diiek kcizcjtt,a nrelyek tov6bb 6lnel<,mint
sok magasabtrrendii. Hogy a legrovidebb
ideig tart6 egyedi eletijk az Egysejtiieknek
van, annak egyszerfi magyarhzata az, hogy
6k egyedi l6tiiket a kezd6 se.yt fejl6desi
fok6n be is fejezik ; azon a fokon, amelyen
a Tobbsejtiiek elkezdik azt. Egyedi l6tiik
egyik oszt6dast6la m6sikig tart. mert akkor,
mid6n az egysejtfr leny, p6ld6ul valanrely
Infusorium, oszt6dik 6s hely6be kett6 lep:
az an'ya egyedis6g6t nem drcikli egyik sem,
az anya hely6t k6t dj egyedis6g foglalja
el. Az Infusorir,rmokn6l,amelyek az elemi
6l6lenyek kozott a legn.ragasabbrend[1ek,
sokkal gyorsabban oszt6dnak a N[ikrobiumok, pld. a Bacteriumok, vagy a Plasmodiumok, melyek a vfit6lizt okozzAk.
Az isnrert legmagasabb dletkorra sem a
legmagasabbrendiiel6l6ny, az Ember. s6t
nem is allatok kdr6ben, hanem nciv6nyeken, a fitk kozott, m6g pedig ott sem a
magasabbrendii, az rij ab ban kialaktilt zarv aterm6k, hanem az 6sr6gi nyitvaterrn6k
kozott akadunk.
az
Minden elcilenyek legciregebbje
el6lenyt tAgabb, nem eg6szen tudomSnyos
6rtelm6ben v6ve - a Sequoja giganlea,
mely egyszersmind a 16tez6 legnagyobb fla.
Eszakamerikitban 61. de m6r nem sok van
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bel61e. Neh6ny szirz tdrzset 5polnak m6g
a Yello'"Vstone-Parkban,a vill,g e leghatalmasabb 6llat- 6s nov6nykertj6ben, mely az
6si termbszetnek egy kiszakitott 6s emberi
beavatkoz6st6l megoltalnazott darabja A
Sequojrih el6,rik az Eiffet torony magass6g6t, tdrzstik |tmbrSje a 6 m6tert. A neu'yorki American Natural History Museumban van egy l<orong a Seqaoia tdrzsbb6l,
mely az enrberi vilagtdrtdnetet a Lorzs 6,vgyiirriin v6gigrnutatja, kezdve a pharaok
kor6t61 eg6szen neh6ny 6v el6ttig. Apr6
cedul6kkal megjekilt6k rajla azokat az 6vgyiiriiket, melyek a vil{gtort6nelern legfontosabb esenr6nyeinek,kiv6l6 emberek, tud6sok, 6llamf6rfiak, hadvez6rek szilet6s6nek
6v6ben k6pz6dtek.S igy latjuk a21is, pilyeu
vastag volt a fa, mikor Krisztus,^Napoleon
vagy Darius sz0letett.
Az iiletok kcizott tobb ezer 6ves koniak
nincsenek; de vannak tdbb sz6.z lvesek
-t^al6,n
leghosszabb kort 6rnek a Csdsz6'fcknrisf6l6k.
masz6k, nevezetesen a
Nem
egyet, megbizhat6 forr6sok szerint, 100
6vndl hosszahb ideig tartottak 6s figyeltek
meg fogsagdban is. Egy tekn6sb6ka, melyet Pulham-ban, az 6rseki palota kertjeben
gondoztal<,ott 128 6vig elt. A Kapfcilclkormfnyz6janak l<ertjeben egy tekn6s 80 6vig
6lt, 6,s azt hiszil<, hogy m6r volt 2Ott
6ves, middn elpuszttilt.Egy m6i;ik, a Galapagos szigetekr6l szirmaz6, 175 6vet elt.
$ l o n d o n i a l l a t k e r t b e nv o l t e g y 1 5 0 6 v e s .
Egy m6si[<, Norfolk-ban, Anglidban, 100
dvig, eg5' pedig a canterbury-i 6rsek palothjdban 107 6vig 6lt. MetschnihoJl irja,hogy
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n6ki is . van egy tekn6sb6kaija, a melyen,
b6r 80 6v 6ta ismerik, az cireged6snek
semmi jele sem mutatkozik, E Ray Lanhaster pedig egy 6rids-tekn6st ir le, melyet
1764-ben vittek a Seychelles-szigetek16l
Mauritius sziget|re, ahol az6ta, tehdt 14O
6v ota, 6l a kormiinl'26 kertjeben, s a mely,
j6llehet mir legali,}lb 150 6ves, a legjobb
er6ben van.
Talllni azonban minden S.llatcsoportban
igen rcivid 6s igen hosszti 6letii fajokat.
IsmeretesekTengeri Kcjkorcsinek, az igynezetl virdg6llatoknak (Actinozoa) eg]/es
nemei, a melyeket 36, 50, s6t 58 6vigtartottak fogsegban. BAr egy 6v, vagy nem
sokkal tdbb id6 alatt el6rik ntaradand6
nagvs6gukat, m6gis az emlitett hosszr.iideig
megtarthatjiik minden k6pess6geiket, meg
a szaporlt6 k6pess6get is, 6s a v6niil6snel<
alig mutatjdk jeleit. Embryumkori 6leti.ik
igen rcivid. Kezd6sejtjiik, a pete, az anya6llaton belfil termekenyiil, 6s a fiatal iilat
csakhamar, mint alcza, szabadon fsz6 pillaruhds, puszla szemmel alig l6that6 kis
6lcza hagyja el az anyaflllatot. De 6lcza'
6,llapota sem tart sok6ig. Megteler ril, 6s kifejl6dik bel6te a vlr5g6llat, a tengerfen6k
valamely szlklarogbn, cs-'knem, olyanformdv6, mint hegyoldalon Iavaszkor a linykokorcsin, sz6mos finom, szines tapogat6va| a szirmok 6s porsz6lak hely6n. Az emblyumkor utdni lletszakasz nehhny h6napig, de a kifejlett rillapot idSszaka, amint
mond6m, sok-sok 6vig tart s az 6letet
nem fejezi be szemmel lathat6 ciregs6gnek
szaka,
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A Puhatestiiek (Molluscumok) . kozcitt
vannak rovid 6letiiek; de soknak egyhangu
6lete szhmos 6vre terjed : a Natica heros,
egy tengeri csigaf6le 3O 6vig, egy tengeri
kagyl6, a Tridacna gigas 60, s6t l00evig
is el6l.
Mdg nag5'obb a villtozatoss6g 6lettartam
s az lletszakok ar6nylagos hossza tekintet6ben a Bogarak kozdtt. Vannak. a melyek
csak napokig, legfOljebb hetekig elnek. Ndmelyeknek embryumkorontuli, liczas fejl5d6se hosszabb ideig. de kifejlett |llapota.
csak 6rrikig tart. Ilyen az igynevezett TiszavirAg: egy darabig ropkcid, p6rosodik,
lerakia peteit 6s est6re kelve holtan hull
le a Tisza viz6re. Ellenben n6mely Tiicscikfele 13, s6t 17 6vig is hangoss6 tesz
6nek6vel minden tav^szt. Egy ,6,szakamerikai Cicaddt Cicada septentdecim n6vvel
neveznek a rendszertanbanazb,rt,,'mert17
6vig 61, mint 6lcza a foldben, ahol almafitk gyoker|nek nedveit szivja. El6brijv6n
a fdldb6l, mint ropi.il6sre k6pes, k6,sz bogdr alig egy h6napig, csak addig 61,arneddig fajanak fcintart6s6r6l, pet6inek term6kenyites6r6l 6s lerak6s6r6l nem gondoskodhatott. Ivad6ka azutdn ism6t 17 lviglakjaa
fcildet, hogy majrl egy h6napig 6lvezhesse a
verdf6nyt. Elienben a m6hkasban a kirhIynS neh6ny h6tig tart6 ficzirs 6llapot
ut6n k6t vagy h6rom, s6t n6ha 6t evig is
eldl s ezalatt 6ri6si sz1.mrtpetet rak, holott
a term6ketlen dolgozSk egy 6vig is alig
6lnek. A sokkal apr6bb s mellette igen
term6l<enyhangyan6st6nyek 7 6vrg is szolge\ak t6rsadalmukat.
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A Gerinces-Allatok kozdtt a magasabbdiiek, f6leg az Eml6scik 6ltel6banrovidebb
6let(rek, n:int az als6bbrend(ek. Igen hoszszf 6letiiek, pdld6til, a Halak. Meg a 16maiak idej6b6l tucljuk, hogy a liataendh,
melyeknek hirs6t 6k igen nagyra becsiiltek
s melyeket a halast6ba kozbjnk dobott
rabszolglkkal I|plfitak, ott 6') 6vn6l is tov6bb 6ltek. A lazaczok 100 6vig, a csukAk
meg tovdbb 6lnek. Besz6lnekegy csukdr6l,
mel-v 267 6ves lett. Ruf|on szerint a pontyok is el6rik a 150 6vet, mindamellett,
hogy 6vr6l-6vre 6riilsi mennyis6gii petet
raknak. A nagy term6kenys6g tehat 6ket
sem meriti ki id6nap e16tt.
Eszleltek 12-16 6ves b6k6kat, s5t varangyos b6ket 36 6veset is. Azt lehetne
hinni, hogy mindezek az 'jgynevezett hidegv6rri Gerinczesek, Halak, K6teltiiek 6s
Csisz6mhsz6k azlrI 6lnek oly sok6, mert
6letmfkcjd6siik ol-v igen lassf, mert anyagcser6jtik i\taldban igen keves cselekv6
munk6val, teh6t kev6s er6fogyaszlfissal s
a testi g|,pezetnek csek6ly kop6srival j6r.
Ezt hitte p6ld6ril, L[/'eismannis, aki 1882ben igen 6rdekes dolgozatot irt az 6lettartamir6l. Val6, hogy a teknSsb6ka szive
csak 20-25-ot rrer egy perc alatt, 6s a
gyorsasdg p6ldak6p6neknem is tartja senki.
Amde a ntadarak melegir6riiek, igen gyors
mozgfsiak, szivver6sUk 6s minden 6letmiikdd6stik 6ltal6bar ieen 6l6nk, testh6m6rs6kiik, melyet a szervezet 6,g6se tart fonn,
magasabb, minl az Eml6scik6, 6s m6gis
hosszri ideig 6lnek. Gurruey 1899-ben egy
titblilzatot kdzcjlt 50 mad6rnem (genus)
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gyon ritkek. Eg.yrdlfciliesveztek.
hoev l02
dvet 61t. MetschnikoTfeiiit egy Zb E"u.r"t,
amely m6,ga legjobb er6ben volt, a v6nUl6snek semmi jel6t sem mutatta 6s tiid6gyuladrisbanhalt el. Vannak adatainkhol-

J6val kisebb 6letkordak az F;m\6sok.
Az
elSbb emlitetLekheztoghat6 kort csak az
Ember 6s az Elefint 6r el. De m6r embernek is. elefrintnakis hosszririregkorkeserlti meg az 6let6t. Mieldtt r6juk tdrn6k,
nlhdny adatot sorolok fdl m6s eml6sokre
n1zve.
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alkalmdval, gondosan g1'6gyitgatott. A kuty6k ellenben rn6r l0-12
6ves korukban
igen elaggottak szoktak lenni, fdleg az
olyanok, a melyek az ernber 6let6nek-kri-

Mint ritkas:igokat emlegetik a 22 lveseket.
Ray Lankaster emlit igyet, a mely 34
6ves volt.
A l6nak Cletkora l5 6vt6t B{)_ig terjed_
het, de m6r 10 6ves kordban ven a lO.

ban m6r hasznalhatatlanokkd lesznek. Leg_
magasabb koruk 2b, igon ritk6n BO 6v 1,

odaval6k szerint az eleftnt 6letkora gO 6vt6l 150 6vig terjed. 50-60 6ves kor|ban
azonban m6r nagyon megv6ntil.
2
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Az emberr6I Haller, a nagy 6letbrivdr,
a XVIII. szizadban azt hitte, hogi/ ?q0
6vie is el6lhet.BuJJon szeritttaz embernek
szibelyszerl 6lete 90-100 6v, Flourlfis
szerini is lO0 6v volna. Leris szerint qa
ember rendszerintval6 6lete nem tobb 76
6vn6l; a magasabb6letkor kiv6tel. De a
75 6vo6l hamarabb elhunyt emberr6l efmondhat6, hogy id6 el6tt kcjltdzcitteI aP
6rny6kvil6gb6l.Mindazonfital a 100 evesn6l-id6sebbembereksem valami ritk6k, A
rnesebeli hossz(t 6letfi embereketnem te'
kintve, van adatunk egy emherr6l,aki 18b
6ves kor6ban halt meg: ez lfuntigern, gLaa'
gowi apdt, aki 1600.jan- 5'6n ]Lutt ryg.
Egy .ig1:ur loldmives Zortav Piler 1539'
ben sztiletett6s 1724'benhalt meg, teh6t
szintln 185 6ves volt. Nagyobb szilmu
adataink vannak 140. 150, 16O 6ves em
magas kort 6rnek el a sae'
berekr6l. Igen
recsenek: 6llit6la[ vannak kozottti' 160'
s6t 180 6vesek.Attalillan nagyobb sz$mi
n6 haladja meg a 100 6vet, mint f6rflrpedig, amint m6r emlitettem6s sajndlatom.ra
isil6telnem kell, a n6 hanarabb oregszik'
Az enbernek nem is annYira a rdvid
6let, mint a hamaros v4niil6s miatt van
oka panaszkodni. Mi okozza az idSel6tti
v6niil4st? Azt hihetn6k, tal6n errt' is' meg'
kapluk a feleletet, ha nlegtudjtrk, mif6le
t1iyez6kt6l fiigg valamely 6llat elettartama'
Bullon 6la sz?,mosfoltev6st alkottak effe
n6zve. Voltak akik azt hitt6k' hogy a szabhlyszerfi 6lettartam annak az id6nek hatsrotosu vagy otszcirose,arneddiga ncivekvls lletszaia tart. M6sok az embryalis4let,
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p6ldafl a terhess4g ideje s az llettafiam
kozolt kerestek cisszefiigg6st; ismet m6sok
a teststilytol, a szaporod6 k6pess6gt6l, az'
6letfolyamatok gyorsas6e6t6l 6s !169 egyebekt6l gondolt6k azt fngg6vb tehetni. MAr
az el6sorolt adatok is mutattek. hogy ilyen
tcirv6nyszerri osszeftigg6s nem l6tezik, m6g
pedig nemcsak az eg6sz lllatorsz{gban
nem, hanern m6g az egyes 6llatoszt{lyokon
behil sem
Az cireged6s magyardzatdt is mAshol kell
tehdt keresniink. Hogy az egyed half"Jinak
be kell kovetkeznie, az termbszeti t6rv6ny.
Csak az eg-'edek halliabiztosllhatja az 6let
folytonoss6g6t. De mi6rt kell bppen az em'
bernel< s az 6 sor6t leginkitbb oszto hitzi
eml6s Allatainak az eletbcil oly nagy r€szt
ciregen tolteni el? Metsclt'nikofJ-nak erre a
k6rd6sre az a felelete, hogy az ember maga
teszi mag|l, helytelen 6letm0dja , f6Ieg
helytelen tdplfikozhsa 5ltal ot e996. Szeri nte
a v6niil6st az a pusztitis okozza, amelyet
az ember seitjein, f6leg pedir idegrendszer6nek driczsejtjein az ugynevezett tagadoz6
sejtek, a phagocyt6k (makrophaousok) v6geznek. Ezt azonban nagyon sokan kets6gbe ::onj6k; 6n magam is. Tcibb alapja
lehet annak a fciltev6snek, hogy a b6lben
folhalrnoz6d6 nagymennyis6gri bakterium
6s egy6b pendszfeletermeli azokat a m6rgeket, melyek a v6rerek elmeszesed6s6t,a
v6ntil6snek egyik legf6bb es oly gyakran
haltit hcz6 tiinet6t id|zik el5.
Sajnos, terem mar nem engedi, hogY
ezekre a dolgokra is kitdrjek. Azok kiiltinben nem is annyira a hosszri 61etre, mint
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n
inkdbb az ciregs6gre6s a haliira vonot.r
koznak.
Az egyedek hosszri 6lete szoros cisszefiigg6sben van az illet6 errtberfajta, az. illetS nemzel 6ltal6nos6letreval6s6gdval.Ennek m6sik jele a nagy szaporas6gis.
Els6 tekintetre ellentmond6snak
l6tszik. de
m6gis fdlt6telemindakettSa nen'tzetekhosz.
szri 6let6nek. Amely nentzetfiai uem tudnak 6lni 6s nem akarnak lletet adni. az a
nemzet mes6rett a hal67ra,mert m6r megiiregedett.Hazhnktov6bbi 6let6nek6s nerrrzeti tovthbfejl6d6siinknekcsak egy biztos
zLloga van : az Llethezvalri akaratunk 6s
k6szs6giink,viselni az lletnek mindenkoczkinatht. Amely nentzetnem meri vrillalni
az lletnek m'jnden koczkirzatilt,az az 6letr6l
mag|rol is lemondottI

