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Oregseg es halii,

Vdn koldus mellett ballagtam el egykor, gon-
dolatokba merfilten. Esdd szavilra mintegy g6pi-
leg a zsebembe nyriltam s, a mi kezembe akadt,
fel6m tartott kalapjdba vetdm. Negyedforintos
pdnzdarab volt, neki nagy p5nz Es mentem.
Hiili is hangon sz6lt utiinam: ,,Kdsz0n6m ! Adjon
az Isten neked, szCp uram, k6nnyii halii lt!" Cso-
diikozva fordfltam vissza.

Nagyon nyomonisiigos alak g6rnyedezett el6t-
tem kdt fdnyesre koptatott mank6n, egyediili
fontart6jiin. Minden tagja szbgben 6llt, csak a
hiita volt gOrbe. Sovdny nyak6t a fej terhe le-
hrtzta, s iilla horpadt mell6re siillyedt. Az ember
csak azt biimulta, hogy oly rosszril tisszetdkolt
test nem hullik izekre egy-egy mozdulatkor.
Arczdnak minden rdnczitt, tigy liltsz6k, a szen-
veddsnek ktilOn-ktil6n nemei v6st€k. K6nnvcsur-
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Milskor siiros, kdd6s napon, kora reggel egy
kis leiiny futott f6l hozzflm. Mezitelen liibain
nagy fdrfisar( l6gott. Apja nagyon beteg, hilrom
nap 6ta.

Piszkos pinczeszobiiba vezetett, mely asztalos-
mfihely is. Sok, sok kis gyerek, futkiiroz6, fOl-
ddn mdsz6, karon iil6, szop6s, eleinte meg se
sziimlilf hattam. hdny ! Kdztiik elcsigAzott, vLzna
asszony akar a tfizhelyen levest forralni beteg
ur6nak, a ki szalmailgyon nyOg, mikor nem
kiiromkodik. KOriiliitte fdlbenhagyott munka;
a gyalfiba szorrilt forgiicsot mdg nem vette ki
senki.

- Doktor fr ! meghalok. Gy6gyitson meg
doktor rir ! Csak addig eljek mdg, mig elmulik
a tdl ! Ezek itt 6hen pusztulnak el, megfagynak.

Jdrtam hozzh egy hitig minden nap. A gyer-
mekek sfrtak, az asszony kOhbgiitt, az ember
l6zas ilmaiban m€g jobban kilromkodott. A fil-
benhagyott munka eldgett a trizhelyen, a szeb
szdmok, a mindennapi krumpli kdp6ben, meg-
f6ttek rajta. Egyik tiszta 6riljiiban a nagy beteg
megfogta kezemet, ktinnyes szemdhez vitte €s
igy sz6lt: .A doktor rir olyan j6 ! - dn nem
fizethetek semmit: adjon az Isten a doktor rirnak
k0nnyii halSlt !"

A gyermekek sirtak, az asszony kdh0g6tt, a tiizOn
a munkiiba kapott fa ropogott, a fazflkban az
utols6 fiirdsz drab6l f6tt a burgonya, a beteg
keseriit s6hajtott. Nagyon drtettem a hriliis kiviin-
siigot. T0bb volt fizetdsndl: Adjon az Isten
ndked kOnnyii haldlt ! - De az&t mdg sem
tudtam meggy6gyitani. . .

Elvetemiilt gonosztevd illlott az akaszt6fa
alatt. Vddtelen anydt 6s hiirom kisded€t 6lt vala
meg. A pap vigasztal6 igdk kisdret€ben cs6kra
nyfjtri a fesztiletet. Az elitClt a fejdt rLzta, de
arczdt ut6bb a pap kezdre hajtil, mint ha zokogni
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szeretne. ,,Hi:iba nekem: szdmomra sok volna
L kegyqlem. - Az€rt mdgis kdsz6n0m, hogy
j6 voltiil hozzirm . . . Adjon az Isten n€ke-d,
lelki atyilm, k6nnyfi haliilt !'
.. Hogy tollat fogCk, papirosra vetend6, amit
Onoknek, Tisztelt Hallgat6im, az dregsdgrcil 6s
a hal6lr6l mondani szeretn€k, lelkem-el6- tohil-
tak ezek az eml6kek. Szavaimmal az 0n6k lel-

Mert az 6let folytonos, 6s a halill nem mils,
mint egl:egy oniudat fonaldnak vdgkipeni
Jnegsz.ak.adesa. A testi fOloszliis nem sziiksdg-
kdpeni jilrul€ka a haliilnak; csupiln melldktiinet,
mely a legciseredetibb 6l6l6nyek kbzdtt term6-
szetes fton 6s rendszeriileg nem is fordill el6.
Az Oregsdg a szervezetnek- elfiirad6sa, melyet
pihends tdbb6 el nem mulaszthat, s a hal6l nbm
egydb, mint a vdgsd megpihends. Azt hissziik,
ii lomba merfilttink: de iilomk0zben Ontudatunk
elvdkonyflt fonala el is enydszik, Cs mi nem
€brediink fdl - ha csak nem az 6r6kkdval6-
silgban. Mid6n 6rezte, hogy elalviis kOzben 6n-
tudata tiinik, ki nem riadt mdg fOl .a gondolatra,
hogy hiitha fOl sem is 6bred ? Es nem mert
fjra elaludni. Nem akarunk Orbkre elaludni s
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akarn6nk dlni. Hiilba dlttink volna, ha meg.
nem kellene halnunk. Meg6regedvdn, testiink
belefilradt az 6let munkiijilba, melyet pillanatr6l-
pillanatra, szfinteleniil vdgztink, s a fejlciddst
nem szolgiilhatja tov6bb. Az nj 6let, mely belti-
liink sarjadott, a mi dletiink dltal nyerte meg
a kdpessdgeket arra, hpgy a fejl6dds folyamdn
toviibb jusson, mint a meddig mi jutottunk. De
hely kell az fj €letnek, s helyet az ij nemze-
ddknek csak a rdgebbi nemzeddk hallla adhat.

Az Cletnek 6seredeti alakjilban, az elemi €16-
l€nyek k6z6tt minden fj dlet egy miis egyedi ldtnek
megsziindse iiltal keletkezik; de rendszerint kdt
rij egyed l6p a megszfint egyediseg helydbe.
Haliilnak iiriin sokasodhatik csak az dlet. A ma-
gasabbrendfi ek kdzt bonyohilt szerv ezet szolgiilja
az 6letet, s ez burkolja el a sztiletdsnek s a
haldlnak egyszerff folyamatilt.

E szolgaszewezet romliisa azonban csak egyik
nerne az dregsdgnek. Yan az Oregsdgnek mdg egy
m6s neme is, mely nem csak az egyednek, hanem
a fajnak halilld,ra is vezet, mert meggdtolja, hogy
az 6let toviibb sokasodj6k. A faj vdntildse ez. A
nemzetek vdniildse is hasonl6 tiinetekkel jilr, s
a nemzetek haliildt is hasonl6 tiinetek eldzik meg,
mint az 6l6l6nyek fajainak kiveszdsdt. Ahol az
emberek fdlnek a halillt6l, ott fdlnek a sziile-
tdst6l is, - de dlni se mernek. A mely nemzet
pedig nem meri viselni az eletnek minden kocz-
kinatii, az leginkilbb koczkdra tette a sajiit fOn-
maradilsiit.

Ime, n6hiiny sz6val kdrddseknek, igazhn dletbe-
viig6 nagy kdrddseknek bonyohilt szOveddkdt
dobtam ide hallgat6im el6. Szdlakra kellene azt
szednem 6s mindenik sz6lat kiilbn megmutat-
nom 6s megmutatnom azt is, hogyan tartja,
fogja iit mindenik sz6.l a mdsikat. Az €lettudo-
miiny viliigiit ama kdrddsekre csak igy vethet-
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harn6niiinak valami €,rzete, - de ki tudna sz6-
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fOl r6luk, h.ggy ne tudniik, mi az az El1llny ?
Bocsdnat ! On0k mindnyiljan ismernek ildldnye-
ket; de abb6l mdg nem kOvetkezik, hogy tud-
qdk, illetdleg mindnyiljan tudniik, mi az €kil6ny.
El6l6nyt ezret is sorolnilnak eki, a legktildnfdldb-
beket, de azzal mflg nem fogtiik megmondani,
mik az 6l6lCny fogalmilnak l€nyeges alkot6i.

El6l6ny az ember, a kutya, a macska,.a ver€b,
a hangya; dl6l6nyek a bakteriumok is. Eltil€ny-e
az almafa? Nem. Ekil6ny-e a h6virilg ? Igen.
A r6zsa ? Nem. De 6l6l6ny a himpornak minden
szemecskdje, mely a virdgot jilr6 mdhe test€re
tapad. Es 6l6l6ny az alma magja is. Hogyan?
Vir6g a r6zsa, €ppen tigy, mint a h6viriig. S az
ut6bbi mdgis 6l6l€ny, az el6bbi nem? Mind a
kett6 6l; de nem 6kil6ny mindakettd. A h6-
virAg dl6ldny, mert 616 egyed, 6ppen rigy, mint
a macska, vagy a ver€b, vagy az ember. A r6zsa
a maga eg€szdben nem dkil€ny, illetdleg nem
egy 6l6l1ny; mert nem 6lci egyed, hanem egye-
dek coloniiija, telepe.' Valljiik be, hogy nem
6rtik. Nem is drthetik; megint kdt olyan magyar
sz6t haszniitam, a melyeket el6bb meg kell
magyarhznom.

Az egyed latin neve, individuum, sz6szerint
oszthatatlant es osztatlanl is jelent; s az indi-
viduum mai dlettudomiinyi fogalmilhoz az elcibbi
jelent6s nem egdszen, az ut6bbi igen j6l illik.
Az dld individuumot nem az oszthatatlansiig,
hanem az osztatlansilg jellemzi. A magyar egyed
sz6 is eldg j6l il l ik a fogalomra, a mit az indi-
viduum jel6l. Egyed az, ami egy, vagyis az a
valami, a miben nem egyestil t6bb egymiissal
azonos jelent6sdgfi valami; individuum is az

I A nciv6nytan telepes (thallophyton) n<ivdnyen mdst
6rt, s 6n nem mondom, hogy a r6zsa telepes n<iv€ny,
hanem azt, hogy sokegyedii n<iv6ny. .
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egyed, mert nincs fOlosztya t0bb egymdssal
azonos ielentdsdgfi rdszre. El6 egyed az, a mi
az 6let szempontjiib6l egy; a mi nincsen tObb,
az Eletszempontj6b6l azonos jelentdsdgfi 6s olyan
rflszre osztv4 a melyek az egflszet helyettesit-
hetndk.

A hdvirilg egyed, mert nem foglal magdban
tbbb h6viriigot: ery hagyma, egy szir (itt rigy-
nevez'ett t6kocsiln), kdt t6lev6l 6s egy virilg, a
virilgban a hatlevehi lepel6s ahat porzb - mind
egy h6virilgnak tartoz€ka. A minek hiirom levele,
vagy hat helyett hiirom porzSia volna, az mdr
nem lenne h6virilg. Nem egyed a rdzsabokor,
mert iigainak minden egyes csombia a hozz6-
tartoz6 levelekkel 6s minden riigye megannyi
rbzsa, az illetd faj tulajdonsdgainak hordoz6ja.
Mikor szemzdskor a sdrga r6zs6nak riigydt 6t-
iiltetjiik a vadr6zsa irgilra, a szemmel egy kis
silrga r6zsdt vitttink 6t; abb6l a szembcil, ha
megered, r1zsairy lesz, a melyen nem a vad-
r6zsa szer5ny viriigai fognak nyilni, hanem a
pompils Mardchal Niel illatozik majd. De egyed
az alma magja, rnert benne egy eleven alma-
riigy foglaltatik, egy kis eleven csirandvdnyke,
alkalmas k0riilmdnyek kdzdtt teljesen elegend6,
hogy beldle almafa fejl6djdk. Egyed az ember,
mert testileg nem egyesiil benne tObb ember.

Az dldl€nyek mindig 616 egyedek. De t0bb
dl6 egyed is dlhet egym6ssal titbbd-kev€sbbd
szoros testi kapcsolatban, egym6st6l azirt t0bb6-
kevdsbbd fiiggetlentil. Az ilyen kapcsolatot ne-
v ezzik€l616nyek telepdnek - illlaF vagy n0vdny-
coloniiinak -akkor, haazegyitt dl6 egyedek egy
6s ugyanazon anyaegyed oszt6ddsa, megsoka-
sodiisa diltal jdttek l6tre 6s az oszt6d6snak
tOkdletlensdge, teljes szdtviiliisra nem vezetd volta
miatt eleve egyiitt maradtak 6s nem viiltak el6-
szOr el egym6st6l, hogy utdbb kapcsol6djanak
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Ossze. Eleve egyiitt maradt ntivdnyi egyedek
kapcsolata a r6zsa; az egyedek benne a rtigy-
nek megfeleld tagok : a szhrnak vagy 6gnak
egy-egy meghatiirozott darabja az ehhez tartoz|
tevdtFdptete kkel, vir6g- vagy kivdliiigygyel. AI lati
telepek, p6lddul, a spongyiik vagy a korallok
ilg-bogai: a fiird6spongya egy telepalkot6
spongyailllatnak szaninemfi vina, az lkszer(il
haszniilt koral l-ilg pedig m€szv 6za egy corall ium-
telepnek.

Elem.i dldldnyek miir most azok az 6lci egye-
dek, a melyeknek teste nemcsa( hogy az egdsz
helydbe tehet6 rdszekb6l nem dll, mint az El6-
ldnyek telepei, hanem olyan r6szekre sem tago-
l6dik nOvekvdse, il letdleg fejl<iddse kOzben, ,a

t|ra, a sejtek, vagy miis n6ven protoblastiik.
Nem egdszen helyes dolog a protobl:istilkat
is elemi €l6l6nveknek mondani. Mert az elemi
6l6ldnyeknek nemcsak 0nkormilnyzatuk €s egyedi
sdgiik van - 6s fOltehetjtik, hogy 0ntudatuk -
hanem souverainitiisuk is. A protoblastiikra
tagolt dlcildnynek pedig csak a maga egdszdben
van egyedisdge 6s, fdltehetjiik. hogy dntudata;
az csak a maga egdszeben souverain, azaz
foltdtlen ura bnmagiinak ds rdszeinek; csak a
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addig, a meddig el nem szakadt alkatrflszei az
illlatnak vagy ndvdnynek, souverainitilst nem nyer-
hetnek, hanem mindig az eg6sznek f6hat6siiga
alatt maradnak. Nyerhetnek azonban szdmos
esetben, akiir egyenkint, akiir csoportjaik, elsza=
kadiisuk utiin. A tdbbsejtiiek szaporodiisa nem
is tOrtdnik miisk6nt, mint protoblast6k elszaka-
dilsa ritjiln, a melyek souverainitiist nyernek,
vagyis maguk is kepvisel6iv€ lesznek valamely
esy€nisdqnek s a fainak."Etet 

a totdtin milik€nt, mint €ldlenyek, 6ki-

bdl ell a kristilly, meg van, vagy meg volt a
kristdly kdrnyezet6ben is. Az dlcll6ny teste azon-
ban kOrnyezetltll nemcsak tdrbelileg, nemcsak
a rdszeinek elrendez6d€se dolgdban ktilOntil el,
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anyaga is merdben iitalakril. Az dl6l6nyek test-
?nyaga mindsdg-ileg is a legszorosabb 

-kapcso-

latban van az dlettel s az egryedisdgsel. Azon-
kivtil. _a _kristiilyok teste egynE-mii rdIZekbdt iill,
az 6l6l6nyekd kiiliinnemfiei(bd|, metyek az 6lei
folyamiin szfinteleniil vdltoznak is. Olyan egye-
disdg, melynek alkot6rCszei sziinte len- v itltoTnl-
nak, a melynek dlland6siiga 6ppen e viiltoziisok-
nek t6rvdnyszerii Cs fjra- meg rijra ism€fl6d6,
ktirvonallal, vagy helyeseb6en- csigavonallai
Abrfizolhat6 sorozatirhoz' volna kOtve, irds,'mint
6l6l6ny, nem litezik.

A mrilt szdzad titvenes 6s hatvanas dveiben azt
hittek, hogy a tenger fenekdt 4000-8@0 mdter
mdlysdgben nagy teriileteken boritla az dld-
I6nye.kr_e, ggyedekle nem kiilOniitt dl6 anyag. Az
angol dletbuvilr, Huxley 1857-ben el is nevezte
azt ienai szaktiirsa tiszteletdre Batlrybius haeckeli-
nek. Az ilyen 6l6anyag persze halhatatlan is
volna, vagy legaldbb termdszetes haldllal nem

rzelet6ben ara lett volna
ryen minden egyedi 6let-
rjei ama nydlkiis, kocso-
k elszakadjanak 6s 616-
ianak. Kidertilt azonban,

nem r6tezik; a mit ̂ ;Ilttri::FilJ,;?"!i!r!:(:;
csapaddk, mely a vizsgillt tengervizben tdmadt.
Eldliny mdst6l, mint dtOlenytril nem sztilethetik.
El6 egyedek pedig halhatatlanok nem lehetnek;
halhatatlansiiguk lehetetlennC tette volna az 6let
fdnmaradiisiit a fdld0n. Mert dl6l6nyek a maguk
9-g)'gqi -f €.tdt milskdnt, mint az elemi 6l6l6ny lej-
ldddsi fokdn, rend szerint nem kezdhetik; s a
ma -l6tezd legegyszeriibb 6l6l€nyek egdsz egyedi
l€tiik6n At ma is az elemi 6l6ldny fejlddCsi fokiin
maradnak. Most nem mondhatom 

-el, 
mi6rt, de

f6l kell tenntink, hogy a ma l6tez6 legmagasabb-
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rendfi dldldnyeknek, akir az embernek is, t6voli
6sei valamikor szintdn az elemi 6l6lCny fejl6ddsi
fokdn fejeztdk be egyedi ldtuket. Es hosszabb-
rdvidebb idd alatt minden elemi 6l6l6ny egyedi
ldtdnek be kellett fejezddnie, mert szaporoddsa
csakis egyedi ldtdnek megsztindse ilriin lehetsCges.

Ezzel a t€tellel immdr keziinkbe vettiik a
fonalat, a melyrdl az ekibb monddm, hogy az
dlet 6s haliil nagy kdrddseiben vezet6je az 6let-
tudomdnynak !

Elemi dkildnyekkel mindentitt tal6lkozunk a
fOldOn. Vannak, a melyek csak nagyit6val vehe-
t6k dszre; vannak, a melyek szabad szemmel
is lilthat6k, s6t centimiterekkel is m€rhet6k.
Egy rdsziik mint ilyen fejezi be egyedi lfitfit; a
miisik csak kezd6 illlapota egy fejldddsi folya-
matnak, a melynek sorin az elemi €l6l6ny nOvek-
v6se kOzben protoblastiikratagol6dik ds lesz bel6le
t6bbd-kevdsbbd bonyohilt alkotdsri 6llat vagy n0-
v€ny. Azelemi 616l6nyek ut6bbi nemdtkezddsejtek-
nek is nevezziik. Kezddsejt, egy csoddlatos fejl6ddsi
folyamatnak kezddsejtje, tehiit elemi 6l6l6ny,
pdlddul a tyrik tojilsilban a tojris siirgiija, 6s az a
struczmad6r tojilsdnak j6 mardknyi sirgiija is.
Eppen ilyen elemi 6kil6ny azonban az a por-
szemnyi, alig liithat6 kis pete is, melyet eltett
ruhilinkba ds britorainkba rak a molypille s a
melybdl hogy milyen 6let indril meg, nyaral:is-
b6l hazat1r6 nem egy hiiziasszony keseriien
tapasztalhatta. De mflga molypete is 6riiis azok-
nak az elemi 6l6l6nyeknek legtobbjdhez k6pest,
a melyek egyedi l6tiikben nem emelkednek tfl
az elemi 6l6ldny fejl6d6si fokdn. Az 6 testiik
mdreteihez n6ha mdg a millim€ter ezredrdsze is
trilsiigosan nagy m6rt6kegys6g. Egysejtii n0vd-
vdnyek, pdlddul, a bacteriumok 6s egdsz iitkos
atyafisiiguk; egysejtfi n<iv6nyek milli6ib6l iill a
finom ztild lrnyalat, mely dll6vizek tiikrdt gyak-
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ran boritja; egysejtii n0vdnyekb6l a barnds
tiled6k, mely vizek fenek€n a kavicsra telepszik.
Es az ember nem is hinn6, hogy a tenger viz6-
ben, szabad szemnek ldthatatlanfl lebegd egy-
sejtfi ntlvdnyek alkotirik a fOldbn lak6 dl6l6nyek
tdmeg€nek ds miis 6l6l6nyek t6pl6l6kiinak tril-
nyom6 r{szfit. N6lkiil6k nem volna vizeinkben
se rilk, se hal, 6s 6hen pusztrilniinak emberek
milli6i. Es mindeniitt €lnek egysejtii dllatoknak
is megsziimliilhatatlan fdlesdgei; mindenr'lt, a
kOrnyezetlinkben 6s a saj6t testiinkben. Elnek
vizben, f6lddn 6s levegdben, a hol a megsziiradt
f6ld pordval hordja 6ket szerte a szelld ds a
honn€t ijra lehozza magdval a fdldre az es6.
Nem iirt nekik se h6, se fagy, se viz, se
szArazsAg. Most is van kiinn a szabadban b6ven.
Most persze, v6d6burokkal v€ve k0riil, alusznak.
De ftildbrednek, ha, egy mar6k sziraz fiivel vagy
lev€llel, fritOtt helyre hozom Es vizzel le6nt6m
6ket. Ndhiiny nap mflva hemzsegni fog a viz
Amoebdk-t61, Infusoriumok-t6l 6s sok miis egydb
egysejt{i iillatt6l. Hogy az egysejtii illlatoknak
is mily t6megei 6lnek a tengerben, elkdpzelhet-
jiik, ha n|zzik a tenger viligitiisiit, sdtdt 6jben
a tiind0klQ sziporkdz6 habtarajt 6s, melyet gyors
haj6nk hasit, a ragyog6 gydmilntb6l kirakott,
szerte vetddd barflzdift. Mert azt a pazar I6ny-

elcildnyek a fOldnek igazi urai. Hiriba hivalko-
dik az ember; hiszen az 6 jelentcisdge a ter-
mdszet hiztartilsihan a bogarakd mellett is el-
tdrpiil.

Az dsszes elemi 6l6l6nvek kdzott talin az
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Infusorium-ok, inalflkilllatkilk, alkotiisdt 6s 6let-
t6rtdnetdt tanulmdnyozthk a legbehat6bban. S
az Infusorium-ok kOz0tt is a Paramaeciumok-nak
jutott az dlettudom6nyban a legnagyobb szerep.
Nem oly kicsinyek, hogy elevenen val6 microi-
copiumos vizsgiilatuk nehdzsdgekbe iitktizndk:
nagyobb pdldiiik, mint kis pontok vagy vonal-
k6k, szabad szemmel is kivehetdk, a vfzben.
Mindeniitt ds minden id6szakban kbnnyen lehet
bel6ltik nagy mennyisdget tenyiszteni. A nem
szakdrtd hosszrikds, iitetszd h6lyagoknak liitja
6ket. Sfirfin meg vannak rakva gybrlan, de szi-
billyos egymdsutilnban meg-meghaj16, egyqt-
egyet csap6, finom nyrijtviinyokkal, mint valami
eleven szSrdzett€|. Ezek az rigynevezett ciliiik;
mi magyarul csillam6knak vagy pillilknak mond-
juk. A csillam6k az iilat testdn rigy hulliimzanak,
mint valami gabonavetds, mely f6l0tt szel16 suhan

irinyflt vdve, alul 6s baloldalt tblcsdrszer[i, kissd
csavarodott mdlyedds van rajta, mely kis nyil6-
son ilt a test belsejdbe vezet. Csillam6k moz-
giisa a kOrnyezet viz|t a tblcsdrbe s onndt a
test belsejdbe sodorja. A viz magdval viszi azt,
a mi benne lebeg, az iilat tiipliildkilt, bacteriumo-
kat, apr6 nOvdnykdket ds a Paramaecium-niil is
kisebb iillatokat. Fd t6pftlldka azonban bac-
teriumok, kiildndsen a szflndra Ontritt vizben olv
t6megesen 616 Bacillus subtilis.Nem ritkdn ldtun-k
olyan Paramaecium-okat, a melyeknek a teste,



pusztfl.- 
Ldtva ezt a sziintelen ismdtelt oszt6ddst, az

oszt6d6sb6l kikeriilt l€nyek ndveked€sit, fira

tiindmdnyeknek e6ben a szakadatlan folyam6ban
nincs semmi oly_an i a mit hal6lnak
lehetne nevezni. Es niivel I leg az bsszes

mata ilyen,
vek halha.

oszt6ddsiit: ndmely bivir azt hitte, hogy az 6let-
tiindmdnyeknek ebben a szakadatlan folyam6ban

egysejtfi iillatok €s n6vdnyek €
azt mondottiik, hogy az elemi

, egye.d,

U6ttE agazihk, 6s igy az 6let ritja folytonos. de
az esvedi lCt minden elilsazfskor meqszakad.az egyedi lCt minden elilg megszakad.
Az egyedi l4ct az 6let ritjrinak az a darabia, ?z
az effenes vonal, mely-kdt el6gaz6s k6zd-esik:
az egyik elilgazhs - k€pletesen sz6lva - a
sziiletds, a m6sik a hal6l.

A sziiletdst k6veti itt is az ifjrisilg, a haldlt meg-
el6zi az 6regsdg. Az osztbditsb6l kikeriilt kis
Poramaeciurn dlZnken mozog, gyorsan tdpldlko-
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fiL 9l eleinte.gyglgan n6. r\4ozg6sai utdbb meg-
lassfdnak, a tiryliilkozils 6s a toviibbi ntivekvEs

tiil oly .szabiiyszerfien ismdtl6dnek, hogy az
eg.yedisdgrek.. korl{tolt tartama az Elet sztiTsdg-
kdpeni jdrulikiinak liitszik. Ha nem k0vetkeZ-
ndk be az oszt6dds, a Paramaecium akkor is
elpusztflna. Bizonyos,.fajonkint kiil0nb6z6, test-
t9nl.S milr gjitolja az 6letmiikOddseket. Az egye-
fj96g, vala;mi egyedisdgi er6, bizonyos tdmegen
tfl nem kdpes a test rdszecskdit abban a reid-
szerben, abban a tdrvinyszerfi dsszetartozand6-
seg.bln eg_yi:.tt tartani, a melynek ellensrilya ds
szabilyoz6 hat:lsa nilkiil a 

-termdszettani- 
€s a

pesseg.
De ha a Paramaecium-okat, vdltozatlan viszo-

nyok.kiizott tartva 6ket, b6s6gesen ellltjuk triplil-
l€kkal, azt a nevezetes ti.inemdnyt €sllethetjuk,
hogy egyedeik nemzeddkrdl-nenizeddkre kis"eb-
bekkC v6lnak. Az oszt6d6sok lassabban kitvetik
egymiist, s.azErl az osztSditsnak indul6 egyed
m.igsem 6ri .el t0bbd azt a nagysiigot, a rn'6ly-
n6l az oszt6diis a koriibbi nemi6-Oetltben bek-o-
vetkezett. Mellette nemzeddkr6l-nemzeddkre t6bb
les.z az olyan egyed, a melynek egyedisdge meg-
sztinik andlkiil, h.og-y helyibe kdt- rij egyedisdg
lepne, vagyls mlndig t0bb egyed vesziti el a

,.
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fbl se vettek volna. De ellen6ll6 kdpessdgiik
most mhr annyira csdkkent, ndzetem szerint,

olyan m6don tdrtdnik, hogy annak befejezte
uthn mindjiirt ket fj egyed hagyja el egymiist,
a melyek hasonl6k, de-az 0sszeolvad6.egyedek
mindehikdtOl ktilonbdzn ek. A Puramaectum-okr a



l 9

kovetkeznek csak be. Megvan ennek a kimutat-
hat6 oka a kdtfdle folyamatnak olyan sejttani
jelensCgeiben, a melyeket most ds hamarosan
nem tudn€k drthetdvd tenni.

nyos izgat6 szereket keveriink, pdldrlfl hriski-
vonatot, vagy a hfskivonatban foglalt s6k olda-
tait. Calkins egy 6s ugyanazon Paramaeci.um-
egyed ut6dait 675 nemzed6ken iit, tObb mint
miisfdl dven kdrdsztiil figyelte meg. Az egymilst
k6vet6 nemzeddkek dleterejdt az egyedeiktcil
eldrt nagysiig ds a szerint mdrte, hbgy mily
gyorsan k6vettdk egymdst az oszt6diisok. Sza-
biilyos idrikdzokben beiillott a hanyatliis kor-
szaka: az egyedek elsatnyf ltak, kdziil6k mind
tbbb 6s tObb elhalt, ds oszt6diisok csak hosszri
idtikOzokben mutatkoztak. Ha vdltozatlan viszo-
nygk kozOtt fgy hagyta 6ket, a tenydszetnek
egdsz illet6 rdsze elpusztilt. A mely egyedeket
azonban bizonyos id6re hrisldbe tett ht, azok,

anyag a hasnyiilmirigy kivonata volt,_ val6szinti-
leg az abban foglalt em€sztri nedv igy Calkins

2+



ntilot,ronyos 
6s nagy jelent6s6gfi eszlelet,

hogy egy sziikebb
nyok k0zbtt 616 e1 a melyek ugyanatt6l
ai astol szirmazta:i, Ya.gy- lem egyesiilnek,,I1q:

azonos vlszo-

maectum-oktestiillomiinva kOzdtt. Csakhogy az
elv€nfilt Pardmaecium-ok vizebe hiiiba keveriiik
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mindazokat a vegytilettani anyagokat, a melyek-
nek ldtezdse a kiil6nb0zd termdszetes dletviszo-
nyok kOztltt egydltaliiban. csak elkdpzflhetd-

m6shol, a k0z0sardzatot egdszen milshol, a k0z0s
oszt6ddsok ritidn szdrmazott ut6dokftjdn

nek, tulajdons6gainak, de nem vegyii-
nem termdszettani, hanem ktildnle-

a m aMi
6st6l

lettani

hogy,az oszt6dils igen bonyohilt sejttani mecha-
nismusa kiivetkeztdben, az oszt6diisoknak lega-
l6bb is bizonyos szitmirban minden val6szinfi-
sdgi sziimitils szerint nem mindkdt fj egyed
orokli mindazokat a k€pess€geket, a melyekkel
birt az oszt6d6 anya-egyed. Ha pedig nem
6r0klik mindazokat, akkor sziiksCgkdpen keve-
sebbet 6r0kdl mindenik, mint amennyi volt az
anya-egyedben. A k6pessCgeknek e4 a nemze'
ddkrdl-riemzed€kre halad6 foev:isa a kbziis 6stdl
szirmazott ut6dok egydni-i<tilonb0z6sdg6nek
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nClkiil0zhetetlen szilmilval, a tenydszetnek minden
egyede egydnileg csaknem egyformiivii lett, s a
kdpessdgek tov6bbi fogydsa az dletbenmaradiis-
sal eleve Osszefdrhetetlen. Hogy az ilyen egy-
forma egyedek egyesfildse utiln sem szArmaz-
hatnak fj egydnisdgek, az magiit6l 6rthet6. De
drthetd az is, hogy a, bdr ktilOnbdzd 6s6kt6l
szixmaz6 6s egy€nileg taliin nagyon kiil0nb6z6,
de csekdly sz6mi k6pessdgek csoportosflatiival
alkotott egydnisdgii Paramaeciumok egyesiildse
sem fog t0bbd olyan ut6dokhoz vezetni, a melyek
k6zdtt sokfdle egydni kiil0nbozdsdg lehetne,
mert ehhez az egyesiilis utiin csoportosithat6
k6pessdgek szirma sem lesz milr elegend6.
Nagyon is rdvid id6 alatt bekdvetkezik ismdt az
egyformasilg s a kdpessdgek'szilmilnak a meg-
€lhet€s hatiirdig cs6kkendse.

Calkins, a mint mondottam, az emflszto kdpes-
sdg csilkkends6vel, is pedig e kdpessdg anyagi,
vegyii I ettani f 0l t€te I e i ne k e If o gy tis dv al magy ar dzza
az azonos, v lltozatlan vi szo nyok k 6zdtt, egysze rii
oszlilsok titjiln szaporod6 ivaddknak elsatnyflil-
stlt. Miisok nem az emdszt6, hanem az iihaso-
nitd kdpessdg csOkkenisdben ldtjdk a v6niil6s
ok6t. Minden dl6l6ny csak aziiltal tiiplillkozha-
tik, ha a k0rnyezet6b6l, idegenb6l fblvett 6s a
sajiit test6llomiiny6t6l kii16nb6z6 anyagokat a
saj6t testilllomitnyihoz hasonl6vii alakitia 6t Az
ilyen dtalakitilst nevezzik iithasonitilsnak. Az
emdszt€s a tilpliildkot csak iithasonithat6vil
teszi; de nem hasonftia 6t. Az emlsztfls vegyii-
lettani eszk0z6kkel k6nnyen utiinozhat6; de
nem az iithasonit6s, amely az 6l6l6nynek leg-
saiiltabb dletmunkfja. Azt az 6l6l6ny csak az
€letmunkilban legkdzbOtlenebbiil rdszes testiillo-
milnya ftjiin vdgezheti. Az em€szt6st miissal is
elv€geztethetjiik. A kinek p6nze van, megfizetheti,
hogy helyette mds em€szszen. De ha az 6reg
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Rotschild szervezetCnek az iithasonit6 kdpessdge
szfint meg 6s ha miir nem sikerfil mestersdges
ingerekkel fOlcsigiizni, akkor az 6reg Rotschild
is meghal, mert helyette miis nem hasonfthatja
6t a tiryliiflkot. A sziintelen iithasonitilsra pedig
az|rt van sziiksCg az €letbenmarad6shoz, mert
dsszes dletmunkiink a saj6t eleven testiillomii-
nyunk rovdsdra folyik. Olyan gdpek vagyunk,
a melyeknek a kerekei nemcsak kopnak, hanem
6gnek is. Nem el€g a gdpet ttizel6anyaggal rakni
meg; a kerekeket is rintalan p6tolni kell, s ezt
a p6tlilst, ezt az fjraalkotiist magiinak a gCpnek
kell vdgeznie. Az iithasonit6 (assimilill6) kCpessdg
tehilt minden egydb rijraalkot6 (regenerdl6) k€pes-
sdgnek is fdltdtele ds alapia. Az 6regs6ggel
mindenekel6tt csOkken az ijraalkot6 kdpessdg.
El6sz0r korliitoz6dik az 6thasonit6 kdpessdgre,
p6tolja annak fogyilsiit, a mi mdg megvan. De
nem tudja t6bbd kijavilani azt, a mi elromlott,
ds nem tudja fjraalkotni azt, a mi elveszett.
Megmarad a pusztiin tdplil6 rijraalkotils, de
megszrinik a formill6 rijraalkotiis. Az 6let beiri
a megtart6ssal 6s lemond az alkotiisr6l: ez az
tlregsdg kezdete. Ut6bb milr a megtartils sem
sikerfil; a fogyatkozdst csak az dletmunkdnak
korliitoziis6val lehet miir lassitani.

Es mi okozza, hogy az 6reged6 szervezetnek
mir a megtartds sem sikeriil? Feleletet adhat
red a Paramaecium dlettOrtdnete. Az fthasonitils,
a n0vekv6s, a'toviibbi egyedi dletmunka csak
bizonyos ideig volt folytathat6. Azutin be kellett
k0vetkeznie az egyedi l6t megsziindsdnek, mely
azonban, ha vdgbement az oszt6dils, nem az
€let megsziindsdre, hanem k€t rij egyedben val6
folytatiisiira vezetett. Ha az oszt6dds kdpessdge
megsziint, megsziinik az Elet folytatiisiinak lehe-
tdsdge is. Az fjraalkot6 alapja az ii-
hasonit6 kdpessdg l6vdn, vi hogy a formiil6
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fjraalkotdsnak is az oszt6d6 kdpessighez kell
kOtve lennie.

A tObbsejtii l6ny fejldddse az elemi 6l6l6ny-
nek megfeleld dllapotb6l, a kezd6sejtb6l, azzal
indfl meg, hogy a test el6sz0r kCt, azutin
mindig t6bb protoblastdra tagol6dik. A tovilbbi
tagol6dds csakis a mfir ldtrej6tt protoblastfk
tovdbbi oszt6ddsa ritjdn lehetsdges, sdt ehhez
van kdtve a t0bbsejtfi egyed tovilbbi n6veke-
ddse is. A szervezet az dthasonitdst, minden
dpitCst is mindennek rijraalkotiisiit a protoblas-
tek ftjiin v6,gezi. S a protoblastiik bizonyos
t0megen tfl dppen rigy nem n6hetnek, mint az
elemi ildldnyek. A tObbsejtfi egyed nbvekedCse
tehiit bizonyos hatiiron tfl protoblastiinak sza-
poroddsiihoz van k0tve. Az dthasonftiis rdv€n
l6trej0tt rij test6llomiiny elsd sorban az 6let-
munkiival i6r6 vesztesdgek p6tl6sdra fordit6dik
6s csak az ezenf6liil megmaradd tbbblet a test-
tdmeg nbvelds€re. A hol ilyen fdlOsleg nincs
t6bb€, Cs a protoblastdk szaporod6 kdpessdgd-
nek megsziintdvel nem is lehet, ott eldsztir a
toviibbfejl6d€s sziinik meg, azutfin az elpusztrilt
rCszek fjraalkot6sa 6s vdgiil az Cletmunkiihoz
sziiksdges testiillom6ny p6tol6sa. Mert bizonyos
szdmi oszt6diisok utdn a protoblastiik szapo-
rod6 k6pessCge is megszfinik €ppen rigy, mint
az elemi 6l6l6nyekd, s En azt hiszem, a pro-
toblastdk szaporod6 kdpessdge megsziinCsdnek
is ldnyegileg ugyanaz az oka.

Az okot az elemi Cl6l6nyek k6z0tt a k6pes-
sdgek megfogyilsdban liitom s ebben keresem
a t6bbsejt{lekben is. A kdpessdgek megfogydsa
!! fWseit{tek k0rdben-a faj gqye.dei.nek satnyri.-
lflshra €s a kiil6nbbz6 egy5nisdgek szilminak
cs0kkendsdre, az egyedeknek mind nagyobb

a vezetett, az ut6bbira azErt,
egy adott csopor-
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tosrilata mellett csak bizonyos egydnisdgek dlhet-
nek meg. A mely egyedben sokfdle k€pessdg
van, az megnyilviinul6 egydnisdgdt a k0riilm€-
nyek szerint virltoztathatja ; mert bizonyos tulaj-
donsiigai lappang6 iillapotban maradnak, m6so-
kat pedig a k6riilmdnyek kiviiltanak,.megnyilat-
koziisra k€nyszeritenek. Az ilyen egyed tud
alkalmazkodni. A protoblastiik kdpessdgeinek
korldtoziisa is az 6thasonit6 kdpessdg fogy6s6ra,
de egyszersmind arra a kiilOnlegesiildsre (speciali-
sill6diisra) is vezet, a melyet szitkiilbn6ddsnek
neveztjnk s a mely lehetdvd teszi, hogy a szer-
vezet kiilOnbdzd rilszeiben, a tObbsejtii egyed
kiiltinb0z6 dletmiikOd6seinek szolgillatfira, kiil6n-
bozri sejtf€les€gek, ezekbdl kiil6nb0zci szOvetek
6s dletmfiszerek alakriljanak.

Az elemi dl6l6nyek kdrdben, termiszetes viszo-
nyok koz,6tt, kijavftja az egyszerii oszldsok
kiiros k0vetkezm|nylt, a kdpess€gek megfogyrl-
sdt, kdt-kdt, lehet6leg ktil0nb0z6 egyednek egye-
siil6se s az egyestil€s utiin szirmaz6 fj egye-
dekben fjabb tulajdons6gcsoportosulatok lehe-
tcisdge.

Ezt az orvoss6got a protoblastdk szdmhra,
a melyek testiinket alkotjiik, a termdszet nem
tartotta fdnn. Nem p6tolhatja ennek az orvos-
sdgnak hiilnydt a k0riilmdnyeknek nagyobb meg-
viiltozdsa sem, mely az elemi el6l6nyek fajait
bizonyos mdrtdkig szint€n megfiatalithatja. S6t
a t0bbsejtfi szervezetbe izgatf szereket is hiiiba
juttatunk : a mir ktiltinlegestilt protoblastiik ere-
deti k€pess€geiknek dsszehangozds6t nem nyer-
hetik t6bb6 vissza, mert testiik egy bizonyos
iriinyban mdr iltalakult, s ez az 6talakul6s nekik
csak egy meghatilrozott irilnyban val6 6letmii-
kOddsekre hagyott er6t. A t0bbsejtii szentezet
vdniil€se tehiit a protoblastiik kiildnlegesiiltsdgd-
ben ds a mCg kiilDnbdz<j miikOddsekre kdpes,
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azaz a formiil6 rijraalkot6sra egyediil alkal-
mas protoblastiik elfogyilsdban nyilviinfl: a

a tov6bbfeildddsnek ritjiit tegyiik j.obb6, fajunkra,
nemzetiinkre ndzve bi2tosabb6. Eletet mindenki
csak addig 6rdemel, a mig 6lete Ariln valami-
kdp a nefrzeti fejldddst tuOla szolgiilni. KOz-



becsiilCsben megdrt tisztep Oregkor csak ilyen
szolgiilat jutalma lehet. Es visszadlds az 6let,
ha nem ritmutatds a helyes dletre a fiataloknak.
A hal6l mindenkinek magdniigye. De mindny6-
junknak k0z0s tigye, hogy 6ljen a nemzet,
a melynek tagjai vagyunk.


