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ELŐZETES MEGJEGYZÉS.

Ez a könyv fajproblémákról, mutációról és vitaiizmusról 
szóló kritikai tanulmányokból ered, melyek különböző tudo
mányos folyóiratokban jelentek meg és az 1904. évben »A 
darwinizmus továbbfejlődése* címen egy kötetbe foglal
tattak össze.

Minthogy ez a könyv már nem kapható, éppen most 
azonban a lamarckizmus által beállott a biológiában a rég 
várt fordulat, úgy hogy csak most mutatkozik igazi szük
sége a fejlődési problémák új kritikai értékelésének: 
elhatároztam, hogy könyvemet újból kiadom és ezen alka
lommal alaposan átdolgoztam. Csaknem teljesen új könyvvé 
lett és a »Lamarckizmus vezérfonalán^  vált.

Ily módon tanítónak és tanulónak is szántam. Mint 
olvasókra, nemcsak szaktársainkra számítottam, kiknek az új 
felett való önálló véleményalkotás munkáját megkönnyíteni 
kívántam, kiknek új látópontokat nyitok és kik elé új gondo
latokat hozok, hanem a tanítóra is, ki a modern mozgalmak 
közt, melyek darwinizmus, lamarckizmus, növénylélek, a tele- 
ológia problémája, mutáció, vitaiizmus és hasonló jelszavak
kal zavarják meg, felvilágosítást keres és mégsem tanulmá
nyozhatja át az egész idevágó terjedelmes irodalmat. Éppen 
így olvasókra számítottam az egyetemi hallgatóság, az orvo
sok és a komoly természetbarátok között, a kik még inkább 
rá vannak utalva az ilyen vezérfonalakra és akiknek kedvéért 
arra igyekeztem, hogy sok példa és jól választott ábrák útján 
lehetőleg szemlélhetővé tegyem könyvemet.

Sok köszönettel adózom törekvéseim tudományos bará
tainak, kiknek tanácsai által belátásom sok vitában tisztult.
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Lehetetlen mindnyájukat megneveznem, hiszen hozzájuk 
tartozik az ebben a könyvben méltatott tudósok jelentékeny 
része. Csak hármuknak kell köszönetemet itt is kifejeznem, 
akik különösen leköteleztek. Ezek : Pauly A. tanár Mün
chenben, de Vries H. tanár Amsterdamban, kinek az őáltala 
végzett híres kísérletek bemutatását, tanácsot és képeket 
köszönök és Boveri Th. tanár Würzburgban, aki lekötelező 
módon megszerezte nekem Latnarck-ndik előttem eddig isme
retlen arcképét.

München, 1907. január havában.

Francé.



A NÖVÉNYEK ÉRZÉKI ÉLETE.
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Ha  a  p a ra d icso m  olyan földdarab, melyet még nem 
bizgatott meg az ember, akkor a természet barátainak 
paradicsomában voltam. Az alsó Duna mocsaras vidé

kein mérföldnyi területek vannak, melyek még olyan érin
tetlenek, mintha az ember még mindig nem volna ura a föld 
kerekségének. Ameddig a szem ellát, csupa nádas, közben 
fűzfa- és égerfaerdők, apró vízerek hálózzák be, melyeknek 
aranyosbama vagy zöld vize rejtett, csöndes tavakhoz vezet, 
ahol vizi rózsák virágzanak, ahol ezerfajta idegen virág int, 
ősi fészkekben hatalmas gémek tanyáznak, ahol peliká
nok ülnek a fákon és megszámlálhatatlan vizi madár kon
certje süketíti az ember fülét, és vérszopó rovarok milliói 
őrzik ezt a paradicsomot az idegenek elől. Olyan csónakban 
vezetett oda egy öreg halász és bivalypásztor, melyet Euró
pában már sehol másutt nem láthat az ember. Furcsa öreg 
bácsi volt ez az ember. Itt töltötte, ezekben a mocsarakban 
az egész életét és jobban ismerte ezt a világot, mint a ter
mészettudós, hiszen ötven esztendőn át egyebet sem csinált, 
csak a természetet figyelte, halászott, filozofált és úgy mel
lékesen őrizte a bivalyait is. Mint valami úszó szigeten, úgy 
hatol át a bivalyok fekete, sáros hátán a legveszedelmesebb, 
csónaknak hozzáférhetetlen ingoványon. Ezek az emberek 
hallgatagok, mint maga a természet. De ha beszélnek, min
dig okosan szólnak. Bizalmatlan hallgatással figyelte az ő 
ősvilágának ritka vendégét, aki majd növényeket tépett 
ki, majd halászott és közben titokzatosan firkált a jegyző
könyvébe. A  déli pihenő alatt mégis fölmelegedett. Meg
próbáltam, hogy szóra bírjam, de eleinte csak igennel, nem
mel válaszolgatott. Aztán megint kutatva nézett.
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♦De hát minek kell öcsémuramnak (szép dolog a ter
mészet e fiainál; hogy mindenkit rokonként szólítanak) az a 
sok dudva ? Hiszen haszontalan holmi ez csak« —  vélekedett 
lenézően.

Most hozzáférkőzhettem.
♦Hát, Mihály bácsi, magának ugyan mi szüksége van 

a szürke gém fiókáira ? És ma mégis megnézte, hogy ki
költi-e már a tojásait ! Miért ? —  Mert öröme telik benne. 
Hát én is azért jövök ide, mert szeretem a virágokat és 
tudja, hogy ilyenek, mint itten, nincsenek sehol az 
országban.«

A  lokálpatriótizmusnak ez a csiklandozása fényesen 
bevált. Most már vidámabb lett a mogorva öreg.

♦De hát ismeri mind a virágokat ?« —  kérdezte.
♦Hiszen azért jöttem, hogy megismerjem őket.«
Újabb hallgatás. De most már jóakaratú leereszkedés

sel nézett. Aztán megint megszólalt:
♦Tudok ám valamit, amit az urak ott a városban talán 

nem tudnak.«
♦Ugyan mit, Mihály bácsi ?«
♦Nem tudom, hogy el fogja-e hinni. Van itt a Diás- 

szigeten egy fű, amelyik éjszakára betakaródzik. Nem mese 
ez, én a magam szemével láttam.«

És amikor én is megerősítettem ezt és még sok minden 
egyebet is beszéltem neki a virágok és növények alvásáról, 
csak akkor ismert el egyenlőrangúnak és most aztán csak 
úgy ömlött belőle a természet életéről való csodálatos, 
mély ismeretek áradata, melyet csak a természettel együtt
élés közben szerezhet meg az ember.

Azóta tíz esztendő telt el és ♦Mihály bácsi « azóta bizo
nyára a dolgok valóságos ősvilágába került már, ahová min
dig is kívánkozott, —  amint naivul és mégis bölcsen mon
dotta —  ha ugyan ott is lehet halászni. Ahogy most föl
idézem magamban, megint eszembe jut, hogyan szárítottuk 
ki mi magunk a bölcseségnek egy nagy forrását azzal, hogy 
olyan kevésre becsüljük a kultúrában az ilyen embereket, 
hogy száműzzük a nép egész tapasztalatát a tudományunk
ból. És néha úgy rémlik előttem, mintha a természet népei 
szinte minden fontosat tudnának már abból, amit a természet
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ről valóban »tudni« lehet, csak el van ez a tudás rejtve, játé
kosan lepi be monda, babona, közmondás, vagy némán 
múlik el, hiszen senki se kérdezősködött felőle.

Messze ősidőkből hangzik felénk mesék és mondák 
szava. A  mi szemünkben érthetetlen a fantáziájuk. De 
nem volt-e valaha minden ember ilyen bölcse a természet
nek, mint most »Mihály bátyánk*? Mindenkit a világnak 
és csodáinak ezerféle megfigyelése nevelt. És nem is tűntek 
el nyomtalanul, hiszen a monda, a népdal, a vallás a hagya
tékuk. És íme, mély értelme lesz most annak, hogy min
den népi regében élő, érző és cselekvő lény a növény. Ennek 
a néphitnek legpoétikusabb alkotásai a dryadok, Görög
ország fa- és erdő-nimfái, akik a fával születnek és vele 
halnak meg. És a nárcisz, a jácint, a babér, a ciprus, mind
nek meg volt a maga emberi sorsa. Elvarázsolt emberek 
gyanánt állottak a dél napos istenberkeiben. De a német 
is mindig úgy tudta, hogy erdőn, mezőn csupa élő, ha néma 
testvére is lakik, akiknek bájos királynéja, Baldur neje, 
Nanua, a virágok istennője, minden évben leszáll hozzánk 
tündéri pompában. És Indiában ez a homályos sejtelem 
már filozófiai bölcseséggé emelkedett, mely mindig tükör
ként tartotta az ember elé a természetet rejtélyes igéjével : 
Ez vagy te! Bárhol kutatjuk is fel a régi forrásokat, min
denünnen a régi nemzedékeknek ugyanez a benső meggyőző
dése árad felénk. Ez Empedokles csodálatos tanító költe
ményéből, melyben így szól: »Mert egykor kisfiú- vagy 
kisleány koromban talán valami bokor voltam, vagy madár 
vagy h al. . .«  íme, a költészet és mélységes bölcseség játékos 
vegyülésében már réges-régen megkezdte a fejlődés varázs
szavával az ember talányának a megfejtését. Vagy nem ezt 
a hitet érezzük-e, ha álmodozva elolvassuk a középkor 
rejtelmesen borzongató regéit a bűvös éjjeleken megszólaló 
csodafűről, vagy a nadragulyáról, mely szívettépően panasz
kodik, ha kitépik a földből.

A  növény az orosz és norvég dalokban még ma is élő 
és érző lény, de még bennünk is, akiket úgy elszakítottak 
az élő természettől, még bennünk is él valami nyoma annak 
a régi érzésnek, hogy a növény is lelkes lény. Költőink leg
alább nem felejtették még el egészen.
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Elidegenítettek berniünket a természettől. Tán sokan 
igen merésznek fogják ezt a kijelentést találni —  pedig igaz. 
Hosszú és sivár históriája van ennek a tételnek, mely már 
Aristotelesnél kezdődik és betürágásban és tekintélymániá
ban végződik. Minthogy Aristoteles zoológiájában azt 
mondja, hogy a növénynek van ugyan lelke, de nem érző 
lelke, a középkori gondolkodás, a maga szerencsétlen 
irányával, mely nem hitt a szemének, ha mást mutatott az 
írás, ezt a tételt is szentírásnak vette és a tisztára közép
kori alapokon álló Linné aztán dogmává emelte. Ez a 
regisztráló mester, aki a barátait is kategóriákba és 
alcsoportokba osztotta, roppant tekintélyével annyi em
beröltőn át a mi generációnkig életben tartott egy közép- 
korian skolasztikus rendszert, melyet verus botanicus- 
nak, igazi botanikusnak nevezett. Ahová lépett, ott meg
halt a nevető rét, ott elhervadt a virágok pompája. Mezőink 
ékessége és öröme megszárított halottak rendjévé lett, 
melyet a verus botanicus herbáriumainak vaskos köteteibe 
halmozott, hogy megfakult, összezúzott tetemüket szőr
szálhasogató latin diagnózisban írja le. Ezt tudományos 
botanikának nevezték, és mennél több múmiát zárt múzeu
mának koporsójába egy ilyen halottrendező, annál nagyobb 
botanikusnak tartották. Még a mi tanítóinknak is ilyen verus 
botanicus-ok voltak a tanítói. Hát bennünket nem azzal 
kínoztak-e az iskolában, hogy diagnózisokat vágjunk be könyv 
nélkül ? Nem változott-e a viruló rét és a meseerdő a növény
tani órán poros herbáriummá, latin-görög neveknek sivár 
cédula-rendszerévé, unalmas dialektika gyakorlásává ? A  por
zók számáról való elmélkedések, a levélformák különböző
ségei, a termő felső, közép és alsó állása töltötték be ezeket 
az órákat. Mindezt pedig csak azért tanultuk, hogy megint 
elfelejtsük. Ekkor aztán idegenül és kiábrándulva állottunk 
a természettel szemben. így alakult ki a művelt embereknek 
széles rétegeiben az a titkos, de általános vélemény, hogy 
a növénytan roppantul száraz valami, pedáns szőrszálhaso- 
gatás és valami játék. A  tudósok tekintélye miatt nem 
merik ezt hangosan kimondani, — de akármint szeresse 
is valaki a természettudományokat, növénytani könyvektől 
rendesen húzódozik.
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Pedig ezzel a legnagyobb gyönyörűségek egyikéről 
mondanak le. A  természet szebbik felét veszítik el. Mert tíz 
esztendő óta más áll már a növénytani köyvekben, mint 
amit a jó öreg Linné becsült meg hajdanában, és kihalnak 
már a verus botanicus-ok. Rájöttek végül, hogy a növények 
formája csak takaró, tarka, ékes, sokfajta játékra alkalmas, 
de mégis csak takarója a fontos lényegnek, a növény életé
nek. Ez pedig egész sora a természet sohse látott, sohse 
sejtett csodáinak.

Miként ismerték ezt föl ? Hogy ezt megtudjuk, még egy
szer vissza kell térnünk a wegisztráláshoz«. A  botanikusok 
hamarosan fölvették a természet leltárát. Fárasztó kóbor
lással, gyakran veszedelmes expedícióval lehetett már csak 
még le nem írt »új« fajokat találni. Nem riadtak ettől sem 
vissza. Érdekes lapja az emberi történelemnek, amely föl- 
jegyzi, mint vándoroltak át ezek a bátor, rettenthetetlen 
botanikusok sivatagokon, mint másztak meg hegyeket, 
álruhában mint vezettek félre ellenséges népeket, nélkülöz
tek, betegen kínlódtak, gyakran odavesztek, de mindent 
eltűrtek, —  abban a reményben, hogy egy pár tucat le nem 
írt növényt hozhatnak haza. —  De végre is ezt nem csinál
hatta meg mindegyik. Minthogy olyan kevés új növényt 
lehetett fölfedezni, újra meg újra átvizsgálták a régieket. 
Az ilyen verus botanicus nem elégszik meg egy fél tucat 
példánnyal. A  száz préselt növénye közt mindig akadt egy, 
melynek másfajta szőrei voltak, mint ahogy a leírások mon
dották, amelyen a természet csöndes munkássága az élet 
új formáit készítette elő és így a herbáriumokban is adódott 
még egy csomó »örvendetes fölfedezés*. De beleláttak az életbe 
is. Hiszen a forma nem is egyéb, mint az élet nyoma. Mikor 
boncolták a holttetemeket, mikor növényeket kerestek a ter
mészetben, mikor a fejlődésüket figyelték, egyre íij meg új 
jellemvonásokat találtak, mikkel új formákat lehetett meg
különböztetni, úgy, hogy egyre buzgóbban kutattak utánuk. 
Ezek a jellemvonások azonban élettörvényekre utaltak és végül 
nem egy ilyen botanikus látta nagy meglepődéssel, hogy a nö
vény, ez az élettelen és gyámoltalan dolog, mely olyan mere
ven és látszólag élő halottként áll előttünk, mégis csak har
cosa az életküzdelemnek és titkon, szerényen, de mégis
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észrevehetőn apró vonaglások és hajlások révén védeke
zik ellenség és balsors ellen. Hogy gyakran szinte drámai 
küzdelmet vív a sorssal, hogy kifogyhatatlan új eszközök
ben, cselekben, alkalmazkodásokban és mindenütt első dia
dala az életnek a »holt anyag* fölött, hogy mindegyik más 
i  maga fajtája és egyénisége szerint, és hogy a természet 
többi része ezt már régen hasznára fordította és kölcsönös 
támogatás és segítség szempontjából, bogarak, legyek, méhek, 
lepkék, csigák, madarak révén, ezer fajta kapcsolatot szőtt 
ezzel a rejtett és mégis hatalmas élettel. A virágos rét, 
minden nyomorult legelő, a hallgató erdő, megannyi csodálatos 
és finom élet jelenség harsogó szimfóniája. Csak a jó bota
nikus nem hallotta ezt, és azt hitte, hogy mert a természet 
szellemeit kiűzte herbáriumából, nem is élnek ezek.

És így hihetetlen módon megint igaza lett a régi nép- 
bölcseségnek. A  mesékből, mondákból és dalokból kifejteke- 
zett igazi magvuk. Valami olyasmi van a növényekben, mint 
a mi keblünkben. Amikor ezt végre észrevették, persze nem 
tudtak hova lenni a csodálkozástól.

Vége szakadt a száraz levél- és virág-leírásoknak, 
új élet teremtődött a botanikában is, az utolsó nemzedék
kel megújult és folytatása, vagy, ha úgy tetszik, kezdete 
lett az ember igazi mivolta megismerésének. Mert amikor 
mélyebben belehatoltak a fa és növény erőinek rejtélyes 
munkásságába, meglátták, hogy bennük is az él és műkö
dik, ami bennünk végtelenül kifinomodva az élet tudatos 
vezetésévé lesz. Csakhogy a növényben sokkal egyszerűbb, 
sokkal kevésbbé hat rá a külső világ, mintegy elemeire van 
bontva és így könnyebben érthető. Mindazoknak, akik az 
élet titkának a megfejtését áhítják, mámorító perspektíva 
tárult fel most abban a reményben, hogy ha valahol, hát 
itt a növényben lesznek megérthetően egyszerűvé az élet 
kérdései.

De az ^emberré levésnek* mindezekről a lépcsőfokairól alig 
tudnak valamit a mi műveltjeink. Es nem is igen tudhatnak. 
Az ismeretek még mindig be vannak burkolva abba az utolsó 
középkori örökségbe, amit az *igazi botanika* hagyott ránk, 
az általános műveltség számára érthetetlen műnyelvbe, mely 
még mindig elválasztja a természettudományban a laiku
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sokat és beavatottakat. De meg szét is vannak szórva érte
kezések és idegennyelvű könyvek ezreibe. Mert ha a »florista« 
nem is uralkodik már a növénytanban, de itt van helyette 
a fia. A ^specialista*. De ez szükséges rossz. Az élet annyi 
temérdekfajta álarcot vesz magára, hogy a legtöbben nem 
bíznak már magukban, hogy egészében át tudják tekinteni. 
Es csakugyan, ha végső gyökerükig akarjuk követni a tör
vényeit, nem elegendő hozzá egy élet és így mindnyájunk
nak meg kell elégednünk azzal, hogy a nagy tudomány
palota egyik zúgának felépítésében segítkezhetünk. De ha 
hasznosak és szükségesek is ezek a részletkutatók, mint az óra- 
gyár munkásai, egyik csak kerekeket, a másik csak srófokat, 
a harmadik csak rúgókat készít, de kell mégis valaki, aki 
a részekből összeállítja az egész óraművet, különben kárba- 
veszett a munkások fáradsága. A  tudománynak is szüksége 
van olyan tudósokra, akik át akarják tekinteni az egész 
életet minden összefüggéseiben, változásaiban, fokaiban és 
haladásaiban, az érctől kezdve, melynek különösen élet
szerű jelenségei legújabb fölfedezései az életkutatásnak, a 
gondolkodó agyvelőig, melynek még ma sem értett módon 
meg van az a képessége, hogy összefoglalja mindezeket 
az életkapcsolatokat. Es éppen a közműveltségnek, a kul
túrának van szüksége az ilyen áttekintésre. Sőt az egész 
botanikából csak éppen erre van szüksége, nem pedig a 
részletismeretek zavaros tömegére. Ez mentse ennek a 
tanulmánynak a korlátozásait és a szakkérdéseken túl
menő fejtegetéseit. Hiszen az a célunk, hogy áttekintését 
adjuk annak, milyen is voltaképen a növény élete és miért 
fontos nekünk, hogy megismerjük.

* * *

Azzal fognak felelni, hogy egyetlen modern botanikus 
sem tagadja azt, hogy a növények élő lények. Ezzel szem
ben, azt hiszem, igenis, az élő voltuk tagadását jelenti az, 
ha elvitatják a növényektől az érzést, az életnek ezt a fontos 
és annyira jellemző tulajdonságát. Pedig ezt tette szinte 
minden tudós még néhány év előtt is, a közönség és a köz- 
műveltség meg egyáltalán mit sem tud a növények érzésé
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ről. De nem Ítélem őket el ezért. Hiszen a növény mozdulat
lanul áll egy helyben, csak észrevehetetlenül lassan növek
szik, még csak olyan gyorsan sem, mint a sóoldatba mártott 
kristály, nem reagál azonnal semmire, sem a legsúlyosabb 
sérülésekre, sem a legkedvezőbb körülményekre. Hogyan is 
hinné a köznapi élet elevennek! Hiszen a legapróbb féreg 
is fölemelkedik, ha rátaposnak, csak a növény marad lát
szólag mozdulatlanul.

Pedig ez az Ítélet mégis csak a tudatlanság és türel
metlenség ítélete. Amit élet jelenségnek tartunk, azt mind 
megtaláljuk a növénynél is : mozgás, érzés, durva bánta- 
lomra heves reakció, köszönet a jótettért mind megvan, csak 
időt kell vennünk, hogy gyöngéd és finom mozgásait, ostromló 
kérdéseinkre adott bájos, szelíd feleleteit szerető türelemmel 
várjuk ki. Nem illünk hozzá a mi nyers, sietős, erőszakos 
modorunkkkal, azért hisszük magunkat olyan másnak. De a 
tudás szerénnyé tesz és ha türelemmel jövünk ezekhez a 
szeretereméltó apróságokhoz, levélke, hajtás, virág, gyümölcs 
gyöngéden, de érthetően suttogja : Hiszen egyek vagyunk. . .  
üyen voltál te is ! . . .  Mintha mesét hallanánk, de a tudo
mány fölülmúl minden fantáziát. Ami az avatatlanok előtt 
nagyon is józannak látszik, az a tudó számára a legpom- 
pázóbb költészet forrásává lesz.

Arról nem is beszélek, hogy ezerszámra tanyáznak csön
des vizekben, rohanó hegyi patakokban, az óceán mélységei
ben olyan teremtések, amelyek mászkálnak, vidáman forog
nak, lassan csúsznak és nyílsebesen úsznak tova, melyeket 
a tudomány mégis növényeknek mond. Azért nem beszélek 
róluk, mert hiszen úgysem ismernék fel őket, —  hiszen csak 
a kezdetei, az ősmorzsái az életnek —  éppenúgy, mint az 
ázalék állatkák, amikkel mindig összetévesztik őket. ök álla
nak a szervezkedés kezdetén, ahol még nem válnak el élesen 
a természet különböző birodalmai. Meg is van szinte hiány
talanul a formáknak a sora ezektől az egysejtű moszatoktól 
és gombáktól, a baktériumtól a sokmillió sej tű tölgyfáig. 
Látjuk, hogyan nyugszik meg az első mozgó, eleven göm- 
böcske, mint egyesül másokkal, eleinte lazán és állhatatlanul, 
aztán állandóan; látjuk, mint növekedik e sejtcsalád zöld 
vizi fonallá, aztán erősebben fejlődve lemezzé, majd egyszerű



17

levelekké, miként oszlanak meg az élet munkái, mint szí 
a lerögzött rész táplálékot, mint emészt és lélegzik a sza
badon álló, mint keletkeznek lassan a szaporodás szervei, 
mint történt meg a vizi életből a szárazföldire való átmenet; 
mindezt csodálatosan plasztikus képbe foglalva már meg
értettük és éppen ezért tudjuk már, hogy azok a remegő 
golyócskák ott a zöld vízcsöppben szintén növények. De egész 
könyv kellene hozzá, ha erről akarnék beszélni.

Azokról az élet jelenségekről sem akarok most beszélni, 
amelyek a virágok bensejében játszódnak le, arról a finom 
áramlatról, mely keresztülárad a növényeken, azokról a gyön
géd mozdulatokról és mozgásokról, melyek a megtermékenyü- 
lés titkában rejtekeznek. De a növény egész testét is éppen 
olyan szabadon és könnyen és kecsesen tudja mozgatni, 
mint akár a legügyesebb állat, csak éppen sokkal lassúb
ban. A gyökerek keresőn túrják a földet, a bimbók, és rügyek 
szabályos köröket írnak le, a levelek és virágok bólogatnak 
és megremegnek, ha valami éri őket, az indák kutatva járnak 
körbe és kísérteties karral nyúlnak a környezetük felé, de 
a felületes ember elmegy mellettük és merevnek és élettelen
nek hiszi a növényt, mert nem vesz magának időt, hogy 
egy órát töltsön el vele. De a növénynek van ideje, nem 
is siet h át; hiszen Flóra birodalmának óriásai évezredeken át 
élnek és emberek nemzedékét látják alattuk megszületni és 
elenyészni.

Jó sokáig tartott, míg meggyőződtek róla, de most 
már bizonyos, hogy minden növény mozog. A  növény egész 
növekedése nem egyéb, mint apró haladások láncolata, 
amíg életben van valamely növényrész, addig mindig haj
ladozik és vonaglik. Ez a mozgás természetesen nem oly 
gyors, mint a mi szerveink mozgása, hiszen nem is izmok 
összehúzódása vagy rugalmasság révén történik, hanem . . .  
valami olyasmi révén, amit voltaképen pontosan még nem 
ismerünk. Nem szabad eltitkolnunk, hogy a növények érzéki 
életében még ismereteink kezdetén állunk csak. Sok itt még 
a föl nem szántott terület és a természet minden barátja 
födözhet fel új dolgokat és megfigyelhet olyan jelenségeket, 
amiket köszönettel venne a tudomány.

A  fiziológusok azt mondják, hogy ezek a növénymozgá-

F rancé : A növények érzéki és szerelmi élete. 2
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sok — nutatio a nevük — úgy keletkeznek, hogy a víz nyo
mása különbözőképen oszlik meg a nedvet tartalmazó szer
vekben, az egyik oldalon növekszik, majd a másik oldalon 
csökken. Eszerint hajlanak a részek. Meg azáltal is, hogy 
majd az egyik oldal nő gyorsabban, majd a másik. De ha 
ezen gondolkozunk kissé, kitetszik, hogy ez csak olyan 
válasz, mint az, hogy a lokomotív azért robog, mert kinyi
tották a zárócsapot. Hiszen ezzel csakugyan megmondták 
az elindulás okát, de a mozgás okáról nem tudunk meg sem
mit. Valljuk be inkább becsületesen, hogy egyelőre csak a 
tényeit ismerjük ezeknek a rejtélyes mozgásoknak, de nem 
tudjuk a valóságos okait. Elég dolgot adnak különben a 
tények is a maguk sokféleségével. A  növényi test egyik leg
elevenebb szerve a gyökér, azaz jobban mondva azok a finom, 
féregszerü gyökémyulványok, melyeknek hegyét Darwin 
nem ok nélkül hasonlította össze az agyvelővel. Szinte hihe
tetlen, mi mindenre képes ez a fehér fonalacska. Először is 
lassan, de állandóan körbenforgatja hegyét és így belefúrja 
magát a földbe. Aki csak megfigyelte ezt, a táplálékkeresés
sel hasonlította össze. Környezetük minden földrögöcskéjét 
körültapogatják így. Es milyen különös : onnan, ahol szár- 
raz a föld, elfordul a gyökér nedvesebb helyek felé. Mindig 
arrafelé nő, amerre több a nedvesség. A  fiziológia ezt hygro- 
tropizmusnak nevezi, a vízközelség megérzésének.

De a gyökér lefelé is fordul. Érzi a nehézségerő vonzá
sát ( geotropizmus) . Mintha apró fonalak húznák lefelé a 
növényt a földbe. Ha megvizsgálunk egy réti lóherét, vagy 
murkot, ahol ezt különösen világosan látni, azt fogjuk ta
lálni, hogy minden esztendőben vagy öt centiméterrel lejebb 
kerül a voltaképeni csírázó helyétől. Csak a földalatti szárá
nak állandó növekedésével tudja ezt a lesülyedést kiegyen
líteni, de éppen ezért áll aztán szilárdan. A növények mindent 
hasznukra tudnak fordítani. Ez, úgylátszik, természeti törvény 
és itt van legmélyebb gyökere az emberi egoizmusnak.

De nemcsak a föld mélye és a víz felé iparkodás az 
egyetlen hajtóereje a gyökereknek. Olyan energiát fejtenek 
ki, hogy keresztül tudnak lyukasztani egy papiroslapot is
— bizonyára hatalmas munka egy gyönge gyökérhegyecske 
számára ! És milyen célszerű a mozgásuk ! Ahol akadályt
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találnak, kikerülik; ha mégis megsérül a gyökércsúcs, akkor 
gyorsan elnő a veszedelmes vidékről. Az erdő talaja alatt 
így dolgozik szünetlenül, ilyen a rejtelmesen élő és mozgó 
»növényi férgeké földalatti serege, hogy szolgálja a liget és 
rét életét.

És amint a gyökerek a sötétben, úgy dolgoznak a nap
fényen a kacsok, ezek a kecsesen egymásbafűződő és kun- 
korodó nyúlványok, melyek zöld fonálként kötik az alzathoz 
a vadszőllőt, a tököt, a dinnyét, a földitököt és a vidéki 
kertek sok más indás növényét. Egy szőllőskert vagy kerti 
lugas kitűnő alkalmat ad a kísérleti előadásra. Ha jól meg
nézi az ember a kerítésen fölkúszó szőllőveszőt, lehetetlen, 
hogy észre ne vegye. Mint valami százkarú polip, úgy nyúlik 
ki egyik kacs a másik mellett tapogatódzva. És ha figyelünk, 
ha eltöltünk ott egy délelőttöt, észrevesszük, hogy csakugyan 
keresnek és tapogatódznak, a csúcsaik lassan köröket írnak 
le, minden hatvanhét percben egyet. A  kacs közben egyre 
magasabbra hág, a többiek követik és meleg nyári napokon, 
(mert csak ilyenkor látni jól) a csöndes szőllőlugas előtt száz 
polipkar áll, remegve és borzongva, mintha vágy gyötörné, 
de nem áldozatot keresnek, hanem újabb támasztékot a 
nehéz venyige számára.

Ha nem találnak, akkor leszállanak — ha lenn sem talál
nak valami ágat, falat, kerítést, amibe belekapaszkodhas
sanak, akkor megint fölfelé mennek, de mindig a felszínen 
maradnak, a legkedvezőbb pontokon, hogy új támasztékot 
találjanak. Ha aztán találtak, akkor elevenedik csak meg 
az inda. Azonnal —  húsz másodpercnyi időt állapítottak 
meg —  körülveszi különben is behajlott vége gyűrüalakban 
azt a tárgyat, és egy óra alatt egészen ráfűzi magát, úgy hogy 
erőszakkal is csak nehezen lehet leszakítani onnan. Aztán 
csavarosan összehúzódik és ezzel a megrövidülésével maga 
után húzza a törzset is. És így kúszik a vadszőllő, így má
szik a földitök lassú bizonyossággal a fákon, falakon fölfelé.

De nemcsak a kacsok forognak így a napfényen, —  
minden hajtás, minden növő szár ilyen remegő köröket ír 
le. Különösen jól lehet ezt látni tekergődző szárakon, így 
a komlón, akár az erdőszélen húzódjon is vadon, akár magas 
karóin kússzon fölfelé, finom illatával már előre örömöt

2*
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ébresztve a termelőben. Csak közelről kell megnézni pompás 
girlandjait. Egyre ott forog a felső hajtása széles teker- 
gődzésekben a megtámadott ág körül, melyet meg akar 
fojtani és ha van türelmünk, a mögéje helyezett papirlapon, 
amelyen megjegyeztük a helyét, látjuk, mint vándorol gyön
géd zöld színű fejecskéje, és mint keres lassú körökben új 
támasztékot.
' '{ Minden virág mozog így, minden levélke résztvesz így 

az' 'életben. Az én öreg bivalypásztorom jól figyelte m eg;

Madársóska az erdőben, mohok között. A baloldali négy levél 
éjjeli, a jobboldali nappali állásban.

az ő »csodafüve« az Oxalisnak nevezett madársóska volt, 
amelyen ezeket a mozgásokat különösen jól látni —  de éppen 
ilyen jól látni ezer más hajtáson és levélen is. Legjobban 
látni, ha estefelé, alkonyaikor, vagy pedig napkelte előtt 
végigmegy az ember a mezőkön, földeken. Persze mi váro
siak ritkán kerülünk el oda, de túristák már bizonyára 
gyakran észrevették, hogy ilyenkor szinte alig van virág a 
hegyoldalon. Még tegnap, hogy teli volt hintve a madár
húr és a százszorszép fehér csillagaival, ki volt hímezve kék 
tárnicsokkal és piros mécsvirágokkal, lángolt rajta égő sárga 
színében a pimpó —  és most mindez eltűnt a hajnal egy
hangú, hideg kékeszöldjében. Föld alá sülyedtek a virágok ?



21

Nem, hanem még »alszanak«. Az öreg Linné tudta ezt már ; 
ő volt az első, aki egy igen tudományos értekezést ír t : 
Somnus ■plantarum, a növények alvásáról —  de azért a növé
nyeket mégsem tartotta érző lényeknek. A  pedáns szemében 
halott az élet is. Persze az »álom« szó csak hasonlat, volta- 
képen nem »alszanak« ezek a mezei virágok —  ezért helye
sebb, ha ezt az állapotot éjszaka felé fordulásnak (nyctitro- 
pismus) nevezzük, mint az újabb botanika teszi. A  leg
több virág összecsukja éjszakára leveleit, sőt egyesek, mint 
a harangvirág, az árvácska, vagy a répamurok virága, szinte 
hervadtan csüngeti le virágfejét. Ezért tűnt el a virágpompa 
éjszakára és csak a reggeli nap ébreszti föl újra. De nem min
den növény csukja és nyitja egy időben a virágait, úgy hogy 
ebből a váltakozásból egész virágórát állíthattak össze, mely 
szabályosságával a hozzáértőnek megmutatta az időt. Idő
jósoknak is beváltak, mert közeledő eső idején megváltozik 
a rét és előrevigyázón csukja be ezer virágkelyhét. És ha 
hegyek csúcsára hág az ember, ahol a hóhatár görgetegén 
az utolsó virágok intenek —  itt aztán valósággal virtuózai 
vannak az érzékenységnek. A  kis havasi tárnics (Gentiana 
nivalis), mely szelíd kék szemével csábít, annyira vitte, 
hogy borús időben, a magasban ez a rendes idő, minden 
pillanatban, minden futó napsugárra kinyitja azúrkelyhét, 
és minden átvonuló felhőnél újra összecsukja.

Föltünőek a levelek alvómozgásai is. Aki fáradságot 
vesz magának és egyszer késő este bejár egy darab lóhere- 
földet vagy szamárhereterületet, vagy kimegy a falu elé, 
ahova napközben a rózsás koronilla ezer méhet csábí
tott, a hol a sárga szarvaskerep és a lila luczema díszük,
— a legkülönösebb látvány fogja jutalmazni. Fázósan 
borzonganak össze, mintha álmosan hajlottak volna le. 
A levelek szorosan összecsukódnak és ferdén fölfelé állanak
—  napnyugta után megtették éjszakára forduló mozgásukat. 
Ennek a mozgásnak az okán sokan törték fejüket a botaniku
sok. A  varázslónak híresztelt Albertus Magnus püspök már 
hatszáz esztendővel ezelőtt azt hitte, hogy a növény csakúgy 
alszik, mint az ember —  ez a merész összehasonlítás bele
került az ellene emelt vádakba is. A  nagy Darwin sokat 
tanulmányozta ezt a jelenséget és úgy vélekedett, hogy ez
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az alvó helyzet alkalmas eszköz a megfázás, különösen pedig 
a fagy ellen, de az újabb kutatás lassankint arra a meg
győződésre jut, hogy az erős harmat ozás ellen történik 
a dolog, mert ez káros volna a növények anyagcseréjére. 
De az a különös, hogy nem a növekvő nedvesség okozza 
ezeket a mozdulatokat, hanem egyesegyedül a fény csök
kenése. Mindenki meggyőződhetik róla. Néhány levágott 
és vízbe tett lóherelevél napsütéskor kitárja három le
vélkéjét, amennyire csak tudja —  de ha sötét szobába 
viszik, félénken összecsukódnak és »alszanak«. Furcsa dolog 
ez, és még kell majd róla beszélnünk.

A mimóza levele érintés előtt és érintés után.

De lesznek bizonyára türelmetlen olvasók, akik már 
régen figyelmeztettek volna a közmondásossá lett mimózára. 
De én azt hiszem, először ismerni kell a növények alvását, 
ha meg akarjuk érteni a mimóza mozgásait. A  mimóza meg 
egy csomó társa akkor is bálomba merül«, ha durván meg
érintik. Ez közismert. De nem ismeri senki az okát. Miért olyan 
érzékeny a mimóza és miért hasznos ez neki ? Egyes tudósok 
azt mondják, hogy ezzel gyorsan levezeti az esővizet a 
leveleiről, mások meg úgy gondolják, hogy azoknak az álla
toknak az elriasztására való, amelyek meg akarják enni a leve- 
teit. Ez még furcsább dolog és csodálatos világba vezet bennün
ket, ami mellett közönségessé lesz mindaz, amit eddig meg
figyeltünk. Különben is egyre csodálatosabb dolgok közé
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kerülünk. Nem fantasztikus valami-e : olyan növények, 
amelyek váratlan mozgásukkal állatokat rémítenek ?

Nos, nézzük hát meg a mimózát közelebbről. Bár szinte 
mindenki ismeri, mégis sok minden olyasmi van a visel
kedésében, amit eddig csak szaktudósok tudtak róla. Ez 
a számyaslevelü cserje, mely olyan, mint valami gyönge 
ákác és csak déli vidéken ép és erős, a mi melegházaink
ban és kertjeinkben mindig álmosan bágyadt, mint 
valami bús gyerek, minden érintésre reagál. A  levelecskéi 
egymásra borulnak a felső lapjaikkal, a közös nyelük is 
lekonyul. Ezt mindenki ismeri. De azt már nem mindenki 
tudja, hogy a szomszédos leveleket is elfogja ez a »néma 
gyász*. Ha durva az érintés, ha az első levélnek valami baja 
esik, megsérül vagy megpörkölődik, akkor az egész ágon, majd 
az egész bokron különös nyugtalanság vesz erőt. Levélről- 
levélre, nyélről-nyélre, ágról-ágra halad, mindenütt lekonyul
nak a nyelek, összecsukódnak a levelek és ezzel olyasvalamit 
árulnak el, amit sohse hinnénk el növényről, azt, hogy egész 
testében érzi, ami egyik levelével történt.

De még kevésbbé tudják, hogy a mimóza nem kivétel. 
Szerencséje volt, közmondásossá lett és közben könnyen 
elfelejtik, hogy a mimóza csak egy a növényország sok 
»érzőkéi« közül. A tropusok árnyas parti erdeiben él egy kis 
madársóska (Biophytum sensitivum), mely nem kevésbbé 
érzékeny minden érintésre és meglökésre és a mi ékes magyar 
fánk, a tévesen ákácnak nevezett fehér csipkefánk szintén 
így megborzong, csakhogy hatalmasabb, hát csak erősebb 
ütéstől ijed meg. Meggyőződtek arról is, hogy erős ütésre 
valamennyi levélnyél lekonyúl csuklóban, annak a jeléül, 
hogy megérezte a csapást.

Minthogy érzékenységük a hőmérséklettel együtt növek
szik, érthető, hogy éppen a tropikus lápos erdők meleg
házi temperaturája adja a klasszikus példákat. Ott a Gan
gesznek szent regék dicsőítette partjain él az a csodanövény 
is, amelyről az indus költészet, a Mahábhárata és Bhagavad- 
Ghitá meg az ezeregy éjszaka meséi regélik, hogy arra van 
kárhoztatva, hogy szünet és pihenés nélkül forgassa kör
ben a leveleit, míg csak el nem pusztul. A  botanika a köl
tészet csodáját a valóság csodájává változtatta. Linné nyelvén
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ezt a bokrot Desmodium gyrans-nak nevezik, és a fiziológia 
komoly fejcsóválással erősíti meg, hogy a napkeleti regének, 
mint annyiszor, most is igaza van. A  kis cserje levélkéi 
hármával állnak egymás mellett, mint a lóhere levelei, 
középütt egy nagy, oldalt két apróbb. Az apróbbak szünet 
nélkül körben forognak. Világosan, ránézésre is kivehetően.

Az indiai Desmodium bokor, mely kis oldalsó leveleit 
magától mozgatja.

Forognak föl-le, másfél percenkint egy-egy forgást végezve. 
De csak akkor kelnek életre, ha meleg van. Már 2 1 °  C.-nál is 
holtak és mozdulatlanok. Miért történik ez csak melegben
—  azt nem tudjuk. Miért hűsíti magát a növény legyezéssel ?
—  Talány előttünk. Miért mozognak csak az oldalsó leve
lek ? —  Nem tudja senki. Csak annak tanúbizonyságát látjuk, 
csodáljuk benne, hogy a növény is él és mozog. Csak azt tudjuk
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még, hogy az életük fiatal korában intenzivebb. Az árvács
kának, a muroknak csak a fiatal virágai konyulnak le éjsza
kára —  a desmodiumnál pedig a növény első sziklevelei mozog
nak meg nem szűnő mozgással, éjjel-nappal forognak föl
le. Csak az öregség fékezi és csöndesíti őket —  akárcsak 
bennünket.

Darwin, aki ezt a sajátságos életet buzgalommal für
készte, rámutatott arra, hogy nem szükséges India szent 
földjére mennünk, ha ilyen csodákat akarunk látni. Legszebb 
páfrányaink egyike, a csipkés bodorka, (Asplenium tricho- 
manes) mely ott díszük mindenfelé az erdők szikláin, állítólag 
szintén úgy lengeti levelét meleg nyári napokon, mint a kecses 
desmodium. Figyeltem erre és számos órát töltöttem csendes 
pihenésben a Szudeták szakadékaiban, lesben a zöld páfrány
vadon előtt, —  de semmi sem mozdult, csak a csöndesen 
levélről-levélre sikló árnyékok. Az irodalomban sem találtam 
meg sehol, semmiféle megerősítését ennek, de Darwin sokkal 
lelkiismeretesebb volt, semhogy ne hihetnénk neki. Talán olva
sóimnak valamelyik melegebb napon több szerencséjük lesz, 
mint nekem. Mesevilágba kerülhetnek —  megelevenedhet
nek még előttük a német erdőkben a természet szellemei. 
Ilyen tapasztalatokon lehet a magja azoknak a szép, naiv 
mítoszoknak is, amelyek bejárják az egész földet és az erdőt, 
bokrot, sziklát, s ingerkedően vidám, meg gonoszul komor 
szellemvilággal népesítik be.

Ha figyeltek volna a tudósok a nép meséire, számos 
felfedezés történt volna meg már századokkal előbb és mert 
a logikus gondolkodásban a legtávolabbi csomó is belekap
csolódik a fogalmak egész hálójába — ki tudja, mivé lettek 
volna máig ezek a felfedezések ? így egyes helyeken 
beszéli a nép, hogy a minden erdő szélén tanyázó sóskafa 
virágai szintén sajátságosán mozgalmas életet élnek. Hiszen 
ezek a sárga csillagocskák a tavasznak egyik első hírnökei 
és olyankor kétszeres örömmel figyelünk a növényi élet 
minden ébredezésére.

Régi iskolai növénytanunkból a sóskafáról (Berberis 
vulgáris) ezt a mondatot kellett valaha bemagolnom: 
^Szembetűnővé lesz ez a cserje virágszerveinek elhelyezése 
és a portoknak felpattanó kinyílása révén«. De a nép érdé-
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kesebb tulajdonságáról ismeri. A  növénygyűjteményben csak 
a portokok pattannak fel, az életben egészen más izgalmak 
rezegnek ezekben a virágokban. Nézzünk csak meg egy ilyen 
kis virágot áprilisban. Közepén kis kalapos oszlop áll, olyan, 
mint valami apró gomba. Ez a termő az utódok bölcsője. 
Körülötte áll az a bizonyos hat porzó. Gyöngéden hozzá
simulnak a sárga sziromlevelekhez a két oldalukon egy- 
egy apró virágporos zacskójukkal. A  tövüknél két 
kis mirigy van. Sötét narancsszinben csillog bennük a méz, 
ízletes lakomája a méheknek, melyek már az első reggeli

napsugárral mohón kö
rülrajongják az illatos, s 
a tiszta tavaszi légben 
messzire csülogó bokrot. 
Sietve tolongnak a telt 
méztartóhoz, de alig érinti 
lábuk : egy pattanás, és 
mint valami rugó, úgy 
csapódik a méhecske fe
jének a porzószál és 
elárasztja sárga porral. 
Roppant mulatságos do
log, ha megismételjük ezt
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amint a méznyaló rovart virágporral a kis katasztrófát egy 
meghinti. tűhegy segítségével. A

legcsekélyebb érintésre 
úgy pattannak föl a porzószálak, mintha rájukcsaptak volna. 
Semmi sem érzékenyebb náluknál ezen a földön, hacsak 
nem a szemünk pillája. És ahogyan az első megrezzenés 
után szemünk megint csak kinyílik, úgy tér lassan vissza 
nyugvó helyzetébe a zavarás után a sóskaporzószál, de 
azután rögtön megint ugrik. Ennek az érzékenységnek egé
szen sajátos célja van, amely bennünket a növényélet más 
terére vezetne, ezért is itt csak futólag akarom érinteni. 
Éppen az a legjobb módja annak, hogy a mézet nyalakodó 
látogató akarata ellenére is a megtermékenyítő virágpor hor
dozójává legyen, ha így hátulról teleszórják vele a szőrös 
fejét. íme, a növényélet titkát egyszerre csak még kifürkész- 
hetetlenebbnek látjuk —  hiszen ez az érzékenység egy meg
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foghatatlanul intelligens berendezkedés szolgálatában áll. 
A sóskafának csak éppen az az egyetlenegy része érzékeny, 
amelynek erre szüksége van.

Es az itt rejtekező titok lép elénk akkor is, ha más 
mezei és kerti virágokat figyelünk meg. A porcsinnak szintén 
ilyen érzékeny porzószálai vannak, ezt látjuk a nopál-kaktusz 
(Opuntia) virágában, a veteményes kertben az articsókán, 
a gabonán, a mezőn a katángkórón, búzavirágon, ilyen 
az útmesgyén az imola, a bogáncs és sok más virág. Sok 
mindenre rábukkanhat még itt, aki kutatva barátkozik a 
természettel; csak a tudás legelején vagyunk még ezekben 
a dolgokban. Érintésünkre mindig ugyanazt a gyöngéd, de 
energikus feleletet adja a virág : a támadót lehinti virág
porral. Már ez a költői figyelmesség mutatja, hogy nem 
teremtődött olyan esetlen, nagy ujjak számára, mint a mieink, 
amelyek ezt észre sem veszik. Fáj a szívünk, de be kell val
lanunk : a virágok nem nekünk nyílnak. Feldíszítik magukat 
szűzies szépséggel az élet báljára —  mert férjhez akar
nak menni. A  házasságközvetítők pedig a lepkék, méhek, 
legyek és bogarak, akiket lakomákkal traktálnak azért, hogy 
gondoskodnak a megtermékenyítésükről. Szinte hihetetlenül 
csodálatos, hogy abban az egyetlen percben, amelyben a 
növénynek cselekednie kell, mozgékony, finom szálaival kísér
tetiesen mozogni kezd és cselekvőleg lép be az életbe. Igazán, 
nem tudom senkitől rossz néven venni, ha az ilyen bűbájos
ságban csak valami szellemnek vagy tündérnek a munkáját 
látta, aki titokban ott lakik a virágban és egyszerre, íme, 
gyöngéden felénk integet. Néha olyan különös ez a dolog, 
hogy el kell mondanom még egy példát annál is inkább, 
mert ezt tavasztól őszig mindenütt megfigyelhetjük magunk 
is. A csinos, piros imoláról (Centaurea jacea) akarok beszélni, 
mely levélhulláskor csaknem legutolsónak búcsúzik tőlünk. 
Ha nevét nem is, de lilapiros virágfejét mindenki ismeri. 
Ha jobban megnézzük, kerületén meddő virágokból álló 
koszorút látunk, apró virágokat, melyek nem hoznak ter
mést. A botanikus csalogatónak nevezi őket —  olyanok, 
mint valami feltűnő ruha, melynek az a feladata, hogy a 
hatlábú sétálók figyelmét felhívja a virágra. Ám ott álla
nak belül a jó anyák igénytelenül — de termőerővel. Egy
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fehér fonalat rejtenek magukban, a bibeszálat. E  körül áll 
az öt porzó, ezeknek a portartói pedig csővé nőttek össze, 
mely körülfogja a bibeszálat. Ha valamelyik porzószálat 
megérintenek, hirtelen, szinte fájdalmasan összerándul az 
egész és a cső csúcsán kiömlik a virágpor és ráragad a 
betolakodóra. A  fontos tanulság ebből az, hogy ugyanazt 
a célt egészen más eszközökkel éri el, mint a sóskafa. 
A természet nem sémák szerint dolgozik, hanem minden a 
mindig változó körülményekhez illőn történik. Ezt hívják 
alkalmazkodásnak, és legjelentékenyebb természettudósaink 
most megegyeznek abban, hogy ez a képesség választja el 
az élet törvényeit a halál törvényeitől.

De az életnek ezek a törvényei nemcsak a levelek éjszakai 
összecsukódásában, a fejlődő hajtások és kacsok forgásában 
és a virág mozgásaiban jelentkeznek, hanem minden apró 
porcikája egyformán tanúskodik a növény életéről. Ha más
sal nem, de az éltető fény felé kapó éhségével. Csak a világos
ság közbenjárásával táplálkoznak a zöld növényrészek és 
ezért nem lusták semmi fáradságra, csakhogy fényhez jus
sanak. Szemünk előtt láthatjuk ezt az ablakunkat díszítő 
virágcserepeken. A muskátli, fukszia, begónia, a leveles 
növények mind kinéznek az ablakon. Egyik virág sem 
int felénk, hanem mind a napot köszönti, hajtásai pedig 
kíváncsian kúsznak ki az ablakon át a falra. Nekünk és szo
bánknak csak hátukat, leveleik alsó felét mutatják. Annyira 
közönséges ez a dolog, hogy észre sem vesszük. De ha kér
dezzük, miért van ez így, a felelet csak egy szó : fény éhség ; 
a tudósok heliotrópizmusnak hívják.

Ez a heliotrópizmus kényszerít csaknem valamennyi 
növényt, hogy mindig a napot nézze. Tudvalevő, hogy szá
raik naponta nőnek (figyeljük csak meg a szobanövényeket), 
de mindig a fény felé nőnek. A  levélnyelek néha a legkülö
nösebb módon görbülnek meg, csak azért, hogy a levélkék 
függőlegesen kapják a fénysugarat. Kifogyhatatlanok azok 
az erőlködések és eszközök, amelyekkel minden növény él, 
hogy fényéhségét kielégítse. Egyes virágok néma napimá
dók, korongjuk mindig a napba néz, hajnalban keletre 
nézve várják a Napistent, alkonyaikor sóvárogva bámul
nak utána nyugat felé. Ha lement a nap, vagy ha felhők
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takarják el, szomorúan lógatják fejüket. A  nép talán ezért 
hívja napraforgónak a Helianthus lángsárga korongját, 
a tudósok hosszú ideig nem hitték el, hogy naponkinti 
irányváltozásával a napot keresi, de újabban meggyőződ
tek róla.

És hogyha ezt jól átgondoljuk, lassanként megértjük 
a természetanyának nagy takarékosságát. Nem hiába mond
ják, hogy a természet olyan jó, de olyan takarékos is, mint 
valami igazi anya. Egy atomnyi életenergiával sem pazarol 
el többet, mint amennyire teremtményeinek szükségük van. 
Mikor az emberek ezt belátták, egy fennkölt filozófiai mon
dattal fejezték k i : csak a legszükségesebb történik meg.

A növény csak annyi mozdulatot végez, amennyire 
életéhez szüksége van. Most már tudjuk, hogy rendesen 
miért merev és nyugodt, egyszerű életéhez nincs szüksége 
ezekre az erőfeszítésekre. De ha másként nem tud magán 
segíteni, akkor összeborzong reszkető, túláradó, türelmetlen, 
szinte rohanó tevékenységgel, s ha szükséges, éppen oly 
villámgyorsan cselekszik, mint az állat.

Vannak növények, melyek rovarokat falnak fel és ezek 
bizonyítják ezeket a kissé hihetetlen állításokat. Az állati 
életmódnak pedig velejárója az állati mohóság és mozgé
konyság.

Ezek közül a rabló és gyilkos növények közül a poétikus 
nevű harmatfű (Drosera rotundifolia) nem is olyan hozzá
férhetetlen. Csakúgy megtalálható Hamburg és Hannover 
környékének lápjain, mint az oderamenti sárréteken, a spree- 
parti erdőkben, a német Középhegység ingoványaiban és a 
sváb-bajor fennsík lápvidékén. Különben ma már a nagyobb 
kertészetek is szállítják. Ennek a harmatfűnek tányéralakú 
kis levelei felső oldalán piros mirigyszőrök vannak, melyeknek 
hegyén a napfényben egy-egy harmatcsepp csillog. Mereven 
és mozdulatlanul terpeszkednek ezek, mint valami csápok. 
A  képzelet játéka bár, de mégis mintha azt látnók, hogy 
a növény leskelődik. És csakugyan, jaj annak a gyanútlan 
szúnyognak, mohó légynek, mely a csábítóan csillogó harmat- 
cseppből torkoskodni akar. Feje beleragad a szívós nyál
kába ; és ahogy lába hozzáér valamelyik csalóka enyves 
mirigyszőrhöz, csak még jobban belekeveredik és még jobban
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odaragad. Eközben a csápok között nagy az izgatottság. 
Pár perc múlva, lassan, de tökéletes biztossággal egyik a 
másik után ragadja meg az áldozatot és egy-két órán belül 
valamennyien ráereszkednek a szerencsétlen szúnyogra, kinek 
sorsa meg van ezzel pecsételve. Ha nagyobb a rovar, valami 
hangya, pók, bogár vagy százlábú, akkor még a levél is

szorosan begöngyölő- 
dik, hogy biztosítsa a 
zsákmányt. És ha vé
letlenül egy bágyadt 
lepke vagy szitakötő 
jut a gyilkos növény 
tapogatói közé, akkor 
megesik az a hihetet
len dolog, hogy a többi 
levelek is ♦megszagol
ják a pecsenyét«, oda- 
hajlanak, mintha zsák
mány után nyúlná
nak és egymást köl
csönösen segítik a ha
talomba kerítés nehéz 
munkájában. Ha ez 
aztán sikerült, akkor 
jön a lakoma. Kívül
ről nem látszik semmi 
sem ; de mikor néhány 
nap múlva szétválnak 
a tentákulumok, mi
rigyszőrök (mert csak

ugyan így hívják őket), a pecsenyéstál kisimul, csak a szá
raz bőrváz maradt íme ott, amelyet aztán elfuj a szél. 
A húst és vért kiszívták a tentákulumok, melyek nemcsak 
nyelvek, hanem egyben ők alkotják a gyomrot is. Mikor 
ezt a látszólag érthetetlen dolgot jobban megvizsgálták, —  
a fáradhatatlan Darwin végezte itt is a főmunkát —  azt 
találták, hogy az összes rovarevő növények valami nedvet 
választanak ki, mely a mi emésztőfolyadékunkat, a pepszint 
tartalmazza. Ezzel bevonják a hullákat és aztán éppen úgy

Kereklevelű harmatfű ; egy szitakötőt 
fog.
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visszaszívják mint a mi gyomrunk. Olyan lények ezek, 
melyek gyomrukat nyeleken hordva kinyújtják a levegőbe.

Ilyen húsevő (ez a szó helyesebb, mint a szokott rovar
evő, mert akár marhahúst is elfogyasztanak) növény körül
belül 500 faj van. Kifogyhatatlanok a behálózás eszközei
nek és készülékeinek kitalálásában. Vagy tapogatószálak 
szerepelnek, mint a harmatfünél, vagy pedig a levelek kun
korodnak össze az áldozat körül, mint a hízókánál (Pingui- 
cula), melyet a harmatfűvel egyetemben hegyi lápokban 
találhatunk, vagy pedig ragadós szálacskák állnak ki, mint 
a légyfogó Drosophyllumnál, mely a portugál parasztszobák
ban a mi csúnya légyfogóinkat helyettesíti. Különben hasonló 
képessége van igen sok bájos hegyi és szirti növényünk
nek : a csinos kláris szegfűnek, háztetőink kaktuszainak : a 
kövirózsának és borsos varjuhájnak.

A  kankalinfélék és kőrontófélék közül sokan, ha szük
ségük van rá, hogy szervetlen táplálékukat kiegészítsék, 
ragadós szőrszálaikkal számos szúnyogot megragadnak és 
szabályszerűen megemésztenek. A  tropikus vidékeken szinte 
undorítóan ijesztővé fokozódik ez és a Nepenthes- és Sarra- 
cenia-féléknek, melyeket most már gyakran láthatni botanikus 
kertekben is, nagy, befelé fordított tüskékkel kirakott kan- 
csói, melyek alján egy csepp gyomomedv csillog, gyakran 
oly teli vannak rothadó állati hullákkal, hogy a rothadás 
szaga már messziről elárulja a »növényiségéből kivetkőzött* 
gyilkost.

A  harmatfű és a hizóka csak lassan fonják ugyan körül 
az odaragadt zsákmányt, de ha szükséges, nem késlekedik 
a növény, hanem hirtelen is cselekszik. Sekélyes árkokban 
és tavakban úszkál egy jelentéktelen, szegényes füvecske, 
amelyben mégis a természet egyik legnagyobb csodája nyil
vánul. Aldrovanda-nak (vesiculosa) az öreg Ulysses Aldro- 
vandiról nevezték el, aki háromszáz évvel ezelőtt eretnekség 
miatt évekig ült börtönben, pedig nagyot lendített az 
Isten szép világának a megismerésén. Gyökere nem rögzíti 
le, hanem szabadon úszik és a széllel vitorlázva, kagylóalakú 
kétcsapójú leveleivel járja be a vizet. Gyanútlanul úszik 
beléje a mocsárnak sok apró állatkája, de alighogy meg
érintik a kagylócskából kiálló sörték egyikét, rögtön össze



csapódik a két csésze és csak akkor nyílik újra szét, ha 
már megemésztette foglyát.

De legcsodálatosabb az amerikaiak közmondásossá vált 
légycsapójának érzékenysége. Jaj annak a rovarnak, amely
megérinti a kétcsapójú levél belső oldalát. Ennek a csapói
is rögtön összecsapódnak és a levél széle körül álló hosszú 
hegyes fogak egymásba kapaszkodva valóságos kerítést 
alkotnak, melyből nincs menekülés. Ennek a rettenetesen 
raffinált börtönnek a falai aztán valami maró, emésztő ned

vet választanak ki, mely az 
áldozatot a szó szoros értel
mében »szőröstül-bőröstül« 
elfogyasztja.

És így lehetne példát 
példára halmozni a növé
nyeknek vagy lassú, észre
vétlen, vagy gyors és lát
ható mozdulatairól, de az 
eddigiek is elegendők, annál 
is inkább, mert a természet
nek ilyen tanulmányozásá
nál más dolgokat is veszünk 
észre, amelyek figyelmünket 
még erősebben megragad
ják, mert a magunk és az 
állatok életétől különböző 

Az amerikai légycsapó. Dionaea. életet árulnak el.
Mikor ugyanis ezeket a 

mozdulatokat fürkészték, fölfedezték, hogy a növény is 
szimatol. Nem a gyökereknek a titokzatos vízföltalálását 
gondoljuk, amikor a növények éppen úgy mint a majmok 
szaglóképességük nélkül irányozódnak, de amióta Solms- 
Laubach gróf fölfedezte, hogy egyes élősdi növények áldo
zataiknak kipárolgását a legpontosabban ismerik és min
den akadályt legyőzve, nyílegyenesen hozzájuk görbülnek, 
erről a hihetetlen dologról számtalanszor meggyőződhettünk. 
Mindenütt, ahol sok kender terem, évente megjelenik valami 
különös hússzínű és valóban húsos növény, amelyet szádor 
néven ismer és fél a mezőgazda. Ez a növény, melynek
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tudományos neve Orobanche, a kendergyökér nedveiből él, 
és valamennyi földalatti hajtása csalhatatlan biztossággal 
hajlik oda, ahol kendergyökér van.

Hasonlóan cselekszik az aranka (Cuscuta), amelynek 
finom selymesfényű, fehéres szálai gyilkos ölelő karok gya
nánt levélről-levélre kúsznak és ölelésükkel, mint az ó-kori 
Empusa, megölik azt, akit sze
retnek. Es gyönge csirája, mint 
valami kicsiny, sárga féreg, úgy 
mászik ide-oda tapogatódzva, 
vizsgálódva a környéken, míg 
újabb szárat talál, amelyet át
ölelhet. Kora tavasszal, nedves 
ligetekben egy még különösebb 
faját találhatjuk meg ezeknek a 
halvány, kellemetlen színű élős
ködőknek. Minden erdész ismeri 
és utálja a fáknak ezt a pusztí
tóját. A  Latraea ez, mely nyár
fák és cserjék gyökereinek ned
vével táplálkozik. Ez az élősködő 
is szimatolja zsákmányát, sőt ő 
a legalattomosabb gyilkos, amit 
emberi fantázia elképzelhet. A  
rémmeséknek földalatti barlan
gokban lakozó titokzatos ször
nyetegei elevenednek meg itt ki
csinyben. A csendes erdőmélynek 
lombtakarója alatt olyan dolgok 
játszódnak le, miket csak akkor 
tudunk elhinni, ha a magunk sze
mével látjuk. Persze olyan ap
rók, hogy nagyítóra van szükségünk, ha kutatjuk őket. 
De azért nagyon érdekesek.

Csak akkor tudjuk meg, hogy milyen hosszan vonul végig 
a föld alatt, ha valamelyik ilyen latreának fakó szárát ki 
akarjuk húzni a talajból; vastag szárat találunk, mely sűrűn 
tele van rakva húsos, színtelen pikkely levelekkel. Mik ezek 
a pikkelyek ? Ha jól megnézzük : a legfurfangosabb vesztő-

Francé: A növények érzéki és szerelmi élete. 3

Az aranka (Cuscuta) kissé 
nagyítva, amint egy növény 
szárán élösködik. Csiranö
vényei, lent jobbra, odafor
dulnak, ahol nekik alkalmas 

növényt éreznek.
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helyek. A mikroszkopikus kisvilágban megvalósulva látjuk 
Minotaurusz lakóhelyét, a krétai labirintust. Mindegyik 
pikkelylevélben sok apró kanyargó barlang van, amelyek 
felülről apró nyílással végződnek. A  legpompásabb búvó
hely ez a talaj apró állatkái számára. Aki árnyékos erdő
ben a talajt figyelmesen vizsgálta már, tudja, hogy mi 
minden él benne. Apró, fekete farkonugrók ugrálnak ide-oda, 
levéltetük és apró pókok csúsznak-másznak, rovarok és férgek 
bujkálnak ki és be a számtalan hasadékon, mely a föld bel
sejébe vezet. Es aki nedves erdei földet mikroszkóp alatt meg
vizsgál, meglepetve látja, hogy ezernyi kerekes féreg, fonál
féreg, medveállatocska, ázalékállatka és amőba népesíti be. 
Hiszen éppen legapróbb dolgaiban legnagyobb a természet. És 
ez az egész mozgó sereg, melynek egyetlen feladata, hogy 
a korhadó anyagokat újra használható életanyaggá változ
tassa azzal, hogy elfogyasztja őket, ez az egész tarka és 
védelmet kereső tömeg nem hagy használatlanul olyan 
természetadta lakásokat, aminőket a Lathraea barlangjai 
adnak. Beléjük sietnek és többé nem térnek vissza. A ter
mészet apró drámája játszódik le ott a föld alatt. A  lakás 
falaiból apró karocskák nyúlnak ki, sóvár tapogatók ragad
ják meg a védelmet kereső férget és polípkarok gyanánt 
szívják ki mohón belőle az életnedveket és ha elkészültek 
munkájukkal, éppen olyan szellemszerűen tűnnek el a pikkely 
falában, mint ahogy előkerültek.

Hihető-e mindez ? Ne sajnálja senki a fáradságot és 
nézze meg maga, mint ahogy én tettem. Ha finom vágás
sal valamelyik levélbarlang falát keresztülmetsszük, kis nyel
veket, apró gombostűfej szerű dolgokat láthatunk rajta. Ezek
ből nyúlnak ki a növény élő testrészei az arrahaladó vendég 
után; ha szükséges, minden egyes sejt ragadozóvá lesz és 
úgy táplálja magát. Ez a csak néhány év előtt fölfedezett 
dolog oly csodálatos, hogy még sok része érthetetlen.1

Biztosan csak magát a tényt ismerjük, és ezzel különös 
bizonyítékát a növény valamiféle belső életének ; eddig nem 
is sejtett horizonok nyílnak meg előttünk. A  testnek belső 
mozdulatai, különös keringései vannak, csakúgy, mint a

1 Hasonló esetet fedeztek fel a Bartsia nevű alpesi növénynél.
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mienknek, amelyekről édes-keveset tudunk. Csak itt-ott 
lebben föl a fátyol. A  növényi sejtek belseje állandóan valami 
méltóságos, nyugodt áramlásban van, —  újabban azt tart
ják, hogy ez az áramlás csak akkor kering, ha a testet meg
sértik. Felfedezték azt is, hogy ha egy levélkét vagy virágot

Lathraea az erdő talajában gyökéren élősködik. Lent, baloldalt pikke
lyes szárrészlete és ugyanennek hosszanti metszete, kissé nagyítva ; 
mellette egy pikkely hosszmetszete erősebben nagyítva ; alatta 
jobbra egy mirigyszőr feje a zsákmány után nyúló szálakkal, erősen

nagyítva.
3*
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leszakítanak, a seb környékén mindenfelé a növényi test
nek sok kamráján át fájdalmas mozdulat fut végig : tartal
muk egyik faltól a másikig vándorol. Észrevették, hogy a sej
tekben levő kicsiny zöld testecskéket, melyek a levelek színét 
adják, a napfény mágnes gyanánt vonzza : fényben hajlékuk 
megvilágított falához csúsznak, sötétben pedig visszahúzód
nak. Ámde mindezeket a dolgokat még nem látjuk tisztán, 
inkább sejtjük, mint tudjuk, hogy a növénynek belső élete 
is v a n ; képességei, erői, eseményei vannak, melyek túl
vezetnek azon a határon, ameddig a mi érzékeinkkel, értel
münkkel és fantáziánkkal követhetjük. Ki tudja, mi kap
csolódik még ismereteink körébe.

A  tapasztalatoknak ebből a nagy birodalmából szük- 
ségszeriien új meggyőződések keletkeztek: olyan lényeknek, 
melyek ily biztosan, sokoldalúan és gyorsan visszahatnak 
a külvilágra, a maguk énje és a világ között szükségképen 
ugyanaz az összekötő út szolgál, amelyet magunknál érzéknek 
és érzékszervnek hívunk. Emlékezzünk csak vissza a gyö
kérkére. Mily sokféle tevékenységét ismertük meg ! És íme, 
ha még jobban megvizsgáljuk életét, újabb meglepő saját
ságokat találunk. Nemcsak a külső körülmények hatásának 
engedelmeskedik, —  mert ezt bizonyos mértékben az élet
telen tárgyak is megteszik, —  hanem a célnak megfelelő 
módon a maga valójából felel meg, a kapott hatást önállóan 
dolgozza fel, a kifejezésben bár ügyetlenebbül, de a lényeg
ben csak úgy, mint az állat. Az ilyen megfontolások magya
rázzák meg, hogy a gyökérvég szívósejtjeit, melyekkel a 
vízben feloldott ásványi táplálékanyagokat magába veszi, 
csak ott fejleszti ki, ahol azok hasznosak. A talajban való 
vándorlásai alatt gyakran talál réseket, sokszor egész föld
alatti folyosókon kell áthaladnia, de ezeken a helyeken még 
csak meg sem kísérli, hogy szívósejteket alkosson. Sőt még 
ahhoz is alkalmazkodik a gyökérképződés, hogy mennyi víz 
párolog el a levelekből és ennek megfelelően vagy messzire 
elágazik a talajban, vagy ki sem fejlődnek szívósejtjei. 
Hasonlítsuk csak össze ily értelemben a bükkfát a fenyő
fával.

A bükkfa levelei révén 6— io-szer több vizet veszít 
naponta, mint a tűlevelű fa, úgy, hogy szívószálacskái az
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egész talajt ezerszeresen aláaknázzák, míg a fenyő egyál
talában nem fejleszt ilyen szálakat.

Az ilyen törvényszerű összefüggések nem volnának lehet
ségesek, ha a fa magát, az életét illetőleg, nem tájékozód
hatna mindenfelől, levegőben, földben egyaránt. Az állatnál 
ezt érzékelésnek hívjuk, miért ne nevezhetnők ugyanígy 
a növénynél is ? A növénynek okvetlenül vannak érzékszervei, 
ez az eddig előadott tényeknek logikus következménye.

Sokan csóválják majd ezen a fejüket, mielőtt még jól 
végiggondolnák a dolgot. Mert az érzékszerv szónál vagy 
szemünkre, vagy fülünknek csodálatosan bonyolult készü
lékére gondolnak. Ilyesmit persze nem találunk a növények
nél. De mi van az ízlésünk érzékszervével ? Más-e, mint apró 
szemölcske csapocska a nyelvünkön, apró csapocska, amelybe 
idegszál nyúlik ? Oly egyszerű az egész, és mégis ez nyújtja 
nekünk az asztal Ínyenc élvezeteit. Hogy milyen tökéletes ez 
a kezdetleges ízlelőcsapocska, meggyőződhetünk, ha valami 
csöndesen borozgató bácsihoz fordulunk felvilágosításért, 
aki csalhatatlan biztonsággal különbözteti meg az egyes évi 
termések ízkülönbségét, ahol már csődöt mond a kémikus 
analizálása is.

Könnyen elfelejtjük, hogy a benyomások sokat meg
csodált sokaságához, nem annyira az érzékszervek bonyolult
sága szükséges, mint inkább a befogadó-készüléknek meg
foghatatlan megkülönböztető képessége. Ha vizsgálódásain
kat az állatokra is kiterjesztjük, különösen az alsóbbren- 
dűekre, rovarokra, rákokra és férgekre, akkor megtudjuk, 
hogy a legegyszerűbb szem egy színfolt, melyben ideg van, a 
legegyszerűbb tájékozó szerv egy hólyag, melyben porszem 
mozog, hogy a rovarnak az érzését egyszerűen néhány haj
szál kelti fel, amelynek gyökerét idegszálacska fogja át.

Azt a képességet, amely a világ körülményeit inger 
gyanánt fogja fel és ez ingerekhez életfolyamatokat kapcsol, 
érzéknek hívjuk, és minden készülék, mely ezt a képességet 
szolgálja, érzékszerv, legyen az akár valami hajszál, vagy 
színfolt, akár pedig valamely raffinált, elevenen működő 
fényképező kamara.

Ha megfontolásainkban egyszer már idáig jutottunk, 
megértjük a növények érzéki életét és érzékszerveit.
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Ezek pedig rendkívül egyszerűek és kevéssé feltűnőek 
lehetnek, mert különben már régen felfedezték volna őket. 
De nem így van ez az érzéknyilvánulásokkal. Amiről eddig 
beszéltünk, csupa ilyen érzéknyilvánulás volt. És ezek nem
csak feltűnőek, hanem olyan finomságúak is, amivel mi, 
emberek, nem vetélkedhetünk.

A növény sok tekintetben sokkal finomabban érez, mint 
az ember. Olyan dolgok, amiket mi nem veszünk észre, már 
bántják őket, oly tárgyak, melyeket meg sem tudunk fogni, 
izgatják és ingerük őket. Darwin azt találta, hogy a har
matfű mirigyeit már az is izgatja, ha olyan aprónyi drótot

tesznek reájuk, amelynek sú lya--------- szémer. A patikus
78740

szemer súlya 0 3 3  milligramm. Ezt mi észre se vesszük. 
A baktériumok a kálisó egy milligrammjának billiomodik 
részét is megérzik. Ha egy légylábat, nagy, vízzel telt edénybe 
teszünk, egyes gombáknak spórái messziről úsznak oda a 
vonzó pecsenyéhez. Valamely indát, mely épp úgy mint a 
gyökér, legérzékenyebb része a növénynek, már elhajlásra 
izgathat egy rácsúszó selyemszál, melynek súlya 0 00025 
gramm, míg mi ennél tizszerte súlyosabbat sem érezünk 
meg. Csak egy érzéklésünk veheti fel a versenyt a növénye
kével, s ez a szaglás. Nem tudjuk megmérni azt az atomnyi 
mósuszt, amit orrunk már megérez és az emlősök bámulatos 
szaglásáról, melyek orruk segítségével keresik táplálékukat, 
legújabban győzött meg bennünket dr. Zell kitűnő könyve 
(Oktalan-e az állat ?).

Ezekkel az ismeretekkel fegyverkezve, és az érzések
nek rendkívüli finomsága miatt a legnagyobb figyelmességre 
intve, behatolhatunk a növények érzéki életébe, mely a 
modem természettudomány egyik legérdekesebb képét tárja 
elénk. Az utolsó évtizedekben a növényélettani kutatás két 
főembere, Sachs és Pfeffer révén nagy haladást tettünk az 
erdők és mezők rejtett életének megismerésében, és ezek az 
ismeretek, lassan bár, de kényszerítő szükségességgel vonták 
maguk után a növények érzéki életéről való, régi, fantasz
tikus spekulációk újjászületését.

Legcsodálatosabb működése a növénynek a fény meg
érzése. Ez a fény megérzés olyan végtelenül finom, hogy a
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sötétben növő levelek már annyira minimális fényváltozá
sokat is észrevesznek, amelyekre a mi készülékeink egyálta
lán nem reagálnak. Nemcsak jobban, de másként is érzik a 
fényt, mint mi. A lila sugarak, melyeket az emberi szem 
csak határozatlanul érez és szinte a sötétséggel egyenlő 
hatásúak, hatnak a virágra és levélre a legerősebben, 
míg a vörös, mely fájdalmasan izgatja szemünket, alig hat 
reájuk. A növények is ismerik a fénysugaraknak azt a kü
lönbözőségét, melyet mi színek gyanánt veszünk észre. A  leg-

A Pilobolus gomba, mely fekete spóratartóját a világosság 
felé lövi.

egyszerűbb, szabadon mozgó növények színes fénnyel vég
zett kísérletek alkalmával eléggé bebizonyították ezt. Még 
az iránt is érzékenyek, hogy honnan jön a fény. Van egy 
apró gomba, amely a táplálkozásban ugyan eléggé utálatos, 
lóganéjon él, de megjelenésében poétikus és bájos. Üdén, 
harmatosan, gyémántos csillogással, mintha csak odalehelték 
volna, dacosan emeli fel reggel koromfekete fejét és délelőtt 
egy gyors mozdulattal a levegőbe röpíti. Páraként omlik 
le és már be is fejezte életét. De már másnap reggel egy 
újabb csillogó fejecske áll a helyén. Ez a kis gomba, amelyet
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a botanikusok Pilobolus crystallinusnak hívnak, fekete főkötő
jével (amelyben a spórák vannak) mindig a fény felé céloz. 
Ha olyan sötét helyen tartjuk, ahova csak egy kis nyíláson 
át esik be a fény, egész délelőtt hallhatjuk a finom bombázást. 
Valamennyi spórás fejecske a fényfolt irányában lövődik 
ki és ezzel bizonyítja be az apró gomba, hogy jól »látja«, 
hogy honnan jön a fény.

Fechner, aki erős fantáziájú filozófus volt, egyszer azt 
a költői kijelentést tette, hogy a növények virágaik illata 
révén értik meg egymást. Ez ugyan nem igaz, de ha igaz 
volna, akkor valószínűleg csak ezt az egy kérdést súgná 
az egész erdő : »Milyenek az ön fényviszonyai ?« Mert a vizen 
kívül ez a legfontosabb a növény számára. Fényt, fényt, 
fényt 1 Mintha ezt kiáltaná valamennyi levél, amely szárá
nak növésével és hajtásával vesződségesen fárad, csakhogy 
kiélvezhesse az éltető elemet. Már említettem a virág
kosarat, melynek minden levele azon fárad, hogy függélye
sen essék lapjára a fény, hogy teljesen magába szívhassa. 
Es jól tudja minden erdész, hogy miért kell az erdőt áttörni 
és szellőztetni. Mert semmiféle fa nem tud gyarapodni, ha 
nem kap elegendő fényt. '

De a növénynek nem az egész teste érzékeny a fény 
iránt. Csak a levelek és virágok fordítják fejüket sóvá- 
ran feléje. Az ágak és a nyelek közönyösek iránta, a gyökér 
pedig semmit sem akar és ijedt fordulatot tesz lefelé, a sötét
ségbe, a mélybe. A  probléma, mely oly egyszerűnek látszott, 
mindinkább bonyolulttá lesz, ha kísérleteket teszünk. Ré- 
gente azt hitték, hogy az egész dolgot megoldották ezzel a 
formulával: a zöld növényrészeknek szükségük van a fényre, 
a lélegzés és táplálkozás vegyi folyamataihoz, és ezért kere
sik. De milyen messze van ez az állítás az igazságtól! Oly 
messze, mint a kémikus az élettől. Amikor ebből a szempont
ból vizsgálódtak, észrevették, hogy a kémiai folyamathoz 
még hozzájárul egy titokzatos valami, ami a növényben ren
dez, szabályoz és határoz, valami, amitől függ, hogy vala
mely növényrész a neki szükséges fényt kihasználja-e vagy 
sem. Valami, ami fölötte áll az egyszerű szükségszerűségnek 
és néha elveti ezt, valami magasabb szükségszerűség kedvéért. 
Csodálkozva látták, hogy a növénynek élete nem számtani
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példa, ahogyan ezt az első megismerések túlhabzó büszke
ségében merészen állították —  kétszer kettő nem mindig 
négy az életben, hanem, amikor a szövetek hajtják végre a 
számítást, akkor néha megszakad a folyamat és a tényezőket 
másként alkalmazzák. A növény maga is tud számolni és 
gyakran húzza keresztül a mi számításainkat. A  zöld levél
nyélnek csakúgy van szüksége fényre, mint a levéllemeznek, 
de nem keresi, hanem szerényen az árnyékba húzódik egy 
»szinte ravaszul kiszámított* fordulattal, amely a levelet 
függőlegesen a fény felé emeli. Miért hat itt a fény különbö
zően a növénynek két csaknem egyforma részére ? Nem tud
juk. Mi az a titokzatos valami, ami ebben az egyszerű folya
matban egy pillanatra megmutatta nekünk arcát ? A  ter
mészettudósok sok fáradsággal kutatják, de még mindig nem 
tudja senki se megmondani. Egyelőre egy frázissal segíte
nek magukon. Ez éppen az »élet«. Ez határozza meg, hogy 
nem valamennyi rész fényérzékeny, ez rendezi el, hogy a 
levél befogadjon, a nyél dolgozzon és más szervek érezze- 
nek. Es hogyha ezt jól átgondoljuk, akkor azt találjuk, 
hogy mindezek mögött valami mélyebb célszerűség van. 
Mert mi lenne a növényből, ha valamennyi része függőlege
sen helyeződne el a fény felé ? A  levél örökös harcban állana 
a nyéllel és mindketten szenvednének ezáltal. De úgy, ahogy 
most van, a napsugaraknak legcélszerűbb felhasználása a 
legjobb rendben van az egész növényen. Az egyes részek 
egy magasabb célnak rendelték alá magukat: a legjobb 
megélhetésnek. Ennek a neve pedig a legújabb természet
kutatásban teleológia, egy sokszorosan kompromittált, sokat 
ócsárolt és csakugyan igen könnyen tudománytalansághoz 
vezető szó, melytől azonban nem szabadulhatunk s amelyet 
a következő évek természetkutatása addig fog uralni, amíg 
meg nem ismerik okait.

Hogy milyen csábító, azt éppen most láthatjuk saját 
magunknál, miatta csaknem elfelejtettük a növényeknek 
fényérzékét. Mert itt még egy kérdésre kell feleletet adnunk. 
Ha a testnek nem minden része egyformán érzékeny, hát 
melyek leginkább azok.

A  levelek erősen érzik. A  fiatal levelek még inkább és az 
első levélnek a hegye érzi a legjobban. Ez olyan, mint valami
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kicsiny, primitív szem, olyan, mint valami érzékszerv. Ha 
fénysugár éri, csakhamar odagörbül a levél többi része is. 
Darwin legalább ezt találta a zab sziklevelénél.

Különös gondolat, ugyebár, hogy a kora tavasszal 
ezernyi fűszállal díszlő legelő talán megannyi érzékeny 
csúcscal, vágyakozástól reszketve várja, nem jön-e már 
a nap ?

Még kérdés, vájjon a levélcsúcsok az egyedüli helyek-e, 
ahol a növények a fényt különösen erősen érzik. Én nem 
látom nagyon valószínűnek. A növénynek még kifejlett szer
vekkel is szüksége van a fényre, és hogy ezt a szükségét 
kielégíthesse, későbbi fénybefogadó helyeinek kell lennie. 
Hogy ezek hol vannak és milyenek, azt még nem tudjuk.1 
Már gondoltak arra is, vájjon nem a színek végzik-e el ezt a 
szolgálatot. Ezt a gondolatot érdemes komolyan megfon
tolni. Mire szolgál a tarkaság Flóra birodalmában ? miért van 
elhintve mező és liget fölött a színeknek ez a pazar sokasága ? 
Hiszen csak az elébb mondottuk : csak az van, ami szüksé
ges. Miért kell a színpompa a növénynek ? A régi felelet, 
hogy a színek a megtermékenyítéshez szükséges rovarok 
csábítására szolgálnak, nagyrészt már elvesztette értékét. 
Különösen amióta megtudtuk, hogy a virágokat látogató 
rovarok jó része igen rosszul lát. Leginkább a virágok illata 
csábítja őket, amely pedig fölöslegessé válna, ha színek 
végeznék a reklámot. Talán egyáltalában nem csábít a 
szín, mert már számtalanszor meggyőződtek arról, hogy a 
méhek, poszméhek és darazsak állhatatosan kerülik a bár
mennyire is élethű művirágokat. És végül, ha ezek az ellen
vetések nem is volnának, akkor is egészen értelmetlen a 
megtermékenyítés szempontjából, ha a levelek sötéten vagy 
fehéren pettyegetettek, ha a virágok a legkülönfélébb csí
kokat, pontokat és rajzokat viselik magukon, vagy ha a

1 A természettudósok gyűlésén 1904-ben Haberlandt tanár új 
vizsgálódásokat mutatott be, amelyek szerint számos levélnél a 
legfelső sejtréteg úgy működik, mint valami fényt koncentráló 
lencse, amely a fénysugarakat pontosan a sejt közepébe gyűjti 
össze és tájékozza a növényt a fénnyel szemben való helyzetéről, 
így a levélfelület voltaképen egyszerű szem-sor volna, amelynek 
egyes trópusi növényeknél még külön lencséi vannak!
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levélnyelek és szárak piros színűek. Ott vannak a spórák 
révén szaporodó páfrányok és mohák, a jegenyefenyők és 
erdei fenyők, melyeknek a rovarok teljesen közönyösek, 
mert a szél végzi el a megtermékenyítésük munkáját, mégis 
valamennyiüknek nagyon gyakran feltűnő sárga- vagy piros
színű nemi szerveik vannak. Es a tengeri moszatok, a csen
des öblök mélyében, miért pompáznak a gyönyörű színeknek 
olyan sokaságában, hogy hozzájuk képest az őszi bükkfaerdő 
szürkének és egyhangúnak látszik ? Valami probléma van itt. 
A  zoológusok tudják, hogy az alsóbbrendű állatoknál a fény- 
érzékeny helyek körül legtöbbnyire festőanyagok, piros vagy 
fekete szemcsék fészkelnek, igen közelfekvő tehát az a gon
dolat, hogy a növényeknek máskülönben oly érthetetlen 
színpompája talán a fényérzék szolgálatában áll, hacsak 
abban az értelemben is, hogy a színes részek fényellenzőkül 
szolgálnak olyan kémiai folyamatoknak megvédésére, ame
lyeknek a fény megártana. A mi számunkra mindezek csak 
sejtések és gyanítások még, de mutatják, hogy a felfedezések
nek milyen tömege vár az utódainkra. Goethe mondta egy 
ízben Eckermannak : »Nincsen nagyobb gyönyörűség a ter
mészet stúdiumánál. Titkai feneketlen mélységűek, de nekünk 
embereknek megadatott, hogy egyre jobban tekinthessünk 
bele. És éppen az, hogy végre mégis csak megfej thetlen 
marad, egyre arra ingerel bennünket, hogy újra meg újra 
közeledjünk feléje új megismerések és új felfedezések meg
kísérlésére.*

Ezeknek a nemes és valódi természettudományi szerény
séggel eltelt szavaknak igazi tartalmát és velejét csak akkor 
foghatjuk föl, ha egy olyan terméketlen és mégis vonzó gon
dolatmenetből térünk vissza, mint mi éppen most.

De hagyjuk ezt és menjünk tovább. Emlékezzünk vissza, 
a növénynek egy érzékszervét már ismerjük. És pedig ez az 
örökké túró, kereső, kitérő, vizet felfedező gyökércsúcs. 
»Pozitíven geotropikus, higrotropikus, sztereotropikus és ne- 
gatíven heliotropikus«, ezt mondja róla a szakember. Hogy 
ez mit jelent, azt már megtanultuk : követi a nehézkedési 
erőt, keresi a vizet, hozzásimul a szilárd tárgyakhoz és ke
rüli a fényt. Megtehetné-e ezt mind anélkül, hogy ezeket a 
behatásokat, a gravitációt, a vizet, a földet és a fényt meg
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érezné ? Nem. Nem hiába mondta Darwin, hogy egy ilyen 
gyökércsúcsocska a föld egyik legcsodálatosabb dolga és 
valami kis agyvelőhöz hasonló. Vitatkoztak is efölött és az 
egyik tudós ( Czapek) helyesli ezt a felfogást, a másik (Piccard) 
tagadja, de az érzékenységnek óriási munkájában nem kétel
kedhettek. Különben pedig el kellett fogadni azt, hogy az 
érzékenységnek mind e különböző formája nem képzelhető 
el a befogadás különböző képessége nélkül, és mivel az egész 
állatvilágban, még a legegyszerűbb lényeknél is megtaláljuk 
azt a törekvést, hogy az egyes testrészek úgy formálódjanak 
át, hogy erre a befogadásra különösen alkalmasak legyenek, 
igen közelfekvő volt az a feltevés, hogy a növény azonos 
élete szintén meg fog kísérelni hasonló alkalmazkodásokat. 
Egy osztrák botanikusnak, Haberlandt gráci tanárnak sike
rült is egy csomó növényi érzékszervnek a fölfedezése.

Mikroszkópra van szükségünk, hogy megismerjük őket, 
mert ezek a szervek oly gyöngédek és finomak, hogy csak úgy 
elrejtőznek a szem elől, mint a tapintásnak, ízlésnek vagy 
szaglásnak emberi szervei. Tanulmányozásuknál a növényi 
testnek finom szerkezetéhez kell fordulnunk —  mely sok 
ezernyi kamarájával és fonalával az élő lényt valami vég
telenül komplikált gépezetté teszi. Hogy megmagyarázhassuk 
őket, rá kell utalnom a mellékelt ábrákra, amelyek száz
szoros nagyításban azokat a finom metszeteket mutatják, 
melyekre az újabb műszerek segítségével a növényi testet 
szétszedhetjük. A  régi ismerősöket látjuk viszont. A  sóska
fának fürgén lecsapódó porzószálát (i), az imolának félénken 
nyújtózkodó porzószálait (5 és 6), a harmatfűnek meggondol
tan odakapó tapintószálait (2), az érzékeny mimózát (4) és a 
tök mohón nyulkáló kacskaringóját (3).

Csak éppen, hogy most úgyszólván a megismerésnek egy 
emeletével mélyebben hatolunk bele az épületükbe és úgy 
nézünk bele elemeiknek a bonyodalmába és sokféle archi
tektúrájába, mint azokba az üvegből való gépmodellekbe, 
amelyeken megérteti velünk a technikai tanítás egy moz
donynak, vagy órának máskülönben nehezen érthető mű
ködését.

Vegyük előszörre a sóskafának izgékony porzószálát. A  
kísérletek megmutatják, hogy csak belső, a bibe felé eső
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része érzékeny. Es ha ezekről a részekről lehúzzuk a bőrt, ami 
egy kis óvatossággal éppen olyan jól megy, mint valamely 
állat lenyúzása és ezt a bőrt mikroszkóp alatt megvizsgáljuk, 
látni fogjuk, hogy a sokszögű és lapos kamrácskák sorát, a 
közönséges hámsejtsort éppen ezeken a helyeken más képző
dések szakítják meg. Apró púpok merednek felénk, amelyek

i. Erzö szemölcsök a sóskafa porzószálán. 2. Sejt a harmatfű 
érző szemölcséből 3. A tök kacsáról való érzősejt falának átmetszete. 
4. A mimóza érző-szőrének hosszmetszete. 5. Az imola búzavirág 
érzékeny porzói az érző szőrökkel. 6. Az érző szőrök erősebben 

nagyítva. 7. A kacsa csőréből való tapintó idegvégkészülék.

falaiknak gyűrüalakú megvékonyodása miatt mozgé
konyak kissé, mintha valami csuklón járnának. Ez az 
egész ingerapparátus. Oly hihetetlenül egyszerű —  hogy szinte 
csalódást okoz. De ne felejtsük el, hogy a tapintáshoz —  és ez 
az egész érzésapparátus csak erre szolgál —  nem kell egyéb; 
mint egy darabka élő anyag, amelyet valamely nyomás izgat. 
Elfelejtjük, hogy a természetnek bámulatosan komplikált
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csodaműveinél, az emlősállatoknál, az embernél, az érzékeny
séget szintén csak ilyen egyszerű púpocskák közvetítik. A ka
csák csőrének vége a legérzékenyebb dolgok egyike. Nem hiába 
tapogatnak meg vele mindent ezek a szárnyasok. A mellékelt 
képen a kacsának egész tapintókészülékét láthatjuk (7). Két 
sejt ez, melyek együtt kis dudorodást alkotnak, idegszál 
megy hozzájok. A  lehető legegyszerűbb, ami csak lehet.

Ilyen egyszerűek különböző alakulásaikban a növény 
összes tapogató érzékszervei. A  búzavirág érzékeny porzóinál 
egy izgékony szőrkoszorú, az imolánál szétszórtan álló finom 
szőrök ezek, melyek ugyanazt a szerepet játszszák, mint a 
macskának a bajusza.

A  harmatfű mozdulatainak a titkát is hasonló módon 
magyarázhatjuk. Csak a mirigyes fejecske érzékeny és a 
külső sejteken legnagyobb fáradsággal és figyelemmel vehet
jük csak észre a finom protoplazmatikus nyúlványokat, 
amelyek érzékenységének felébresztésére mérhetetlenül ki
csiny izgatás kell csak.

Már az érzékeny kacsnál valamivel finomultabb az 
izgatási szerkezet. Majd csak befelé hajlított részén, majd 
köröskörül, de mindig ki van rakva bőre olyan sejtekkel, 
amelyeknek rendkívül különös berendezésük van. Meglehető
sen vastag faluk kifelé bizonyos részeken, egy kis gödröcskével 
van ellátva, amelyben a sejtnek élő anyaga gyűjtődik össze és 
amelyben ezenkívül még egy kicsiny hegyes kristály is 
van (valószínűleg oxalsavas mész). Ha a kacs valami szilárd 
testhez dörzsölődik, ez a »testben levő szálka« nyomja 
és mozgásra indítja. Az izgatásnak ugyanaz a raffinált módja 
ez, amely a hidegvérű kerticsigákat a szerelemnek ábrándos 
izgalmaira kényszeríti. A  csigáknál csak úgy, mint itt, az 
úgynevezett szerelmi nyíl egy mészpálcika, mellyel a csigák 
egymásba szúrnak, hogy a másik nem iránt való kissé hiányos 
érzésüket ösztökéljék.

Egészen másfélék azok az érzékszervek, amelyek a 
mimóza érzékenységét és a légycsapók villámgyors össze- 
csapódását hozzák létre. A  mimózánál kívülről is jól látható, 
az a csuklóalakú megvastagodás, mely a levélnyelecskék és 
nyelek alsó végén van. Azt pedig már régóta tudták, hogy 
érintésnél vagy lökésnél, a csuklóban bőven álló víz egy része
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fölfelé vándorol, úgy hogy a nyomásváltozás folytán meg 
kell a nyélnek mozdulnia. De miként történik, hogy a csukló
nak alsó részéből éppen az alkalmas pillanatban nyomódik ki 
a v íz , mint valami vizes szivacsból, azt nem tudták megmagya
rázni. Haberlandt munkássága óta azonban tudjuk. Figyelmez
tetett bennünket arra, hogy ezeknek a csuklóknak az alsó 
részén, kis tövisek állnak ki, melyek éppen nem fölöslegesek. 
Szilárd, kemény anyagból valók és összeköttetésben állnak egy 
kicsiny párnával, mely közéjük és a csukló közé illeszkedik be. 
Ha most valami megnyomja a tövist, akkor ez úgy működik, 
mint valami emelőnek a karja, összepréseli a pámácskát és 
így a vizet a felső csuklórészbe szorítja. Ez váltja ki azután 
a nyeleknek és leveleknek a mozgását. Milyen elmésen meg
szerkesztett gépezet! De mennyivel nagyobbnak látjuk az 
elmésségét, ha csak egy kicsit is gondolkodunk értékéről és 
hasznosságáról. Nyilvánvalóan nem alkalmas arra, hogy 
esőcseppek vagy jégszemek izgassák. Hiszen a jégszemcsék 
összezúznák a levelet, mielőtt még csak egy is eltalálná az 
igénytelen töviskét. Ezzel szemben a kis gépezet pontosan 
és gyorsan működik, valahányszor valami rovar, bogár, 
hangya, vagy különösen ha valami hernyó kúszik a nyélen, 
hogy a gyöngéd és ízletes levelekhez eljusson. A  betolakodó
nak a tövises csuklón át kell mennie —  de alig hogy 
érinti ezt, elsül a lövés. A  nyél emelkedik, a levelek össze
csapódnak és a támadó a váratlan mozdulattól vagy legurul 
az ágról, vagy rémülten eláll a szándékától. Haberlandt is azt 
hiszi, hogy a mimózának »szemérmetessége« nem annyira 
eső ellen való védekezés, mint inkább ravasz hadicsel. Ha ezt 
elhisszük neki, akkor megdől »a természeti történések esz
telen mechanizmusáról« való nézeteink javarésze. De még 
sok ilyes dolgot fogunk találni megkezdett vándorutunkon
— és éppen ezért várunk a leszámolással, míg a növények 
érzéki életének summás megítéléséhez érünk.

Hasonlót láthatunk, hogy közeli példánál maradjunk, 
a légycsapó levelénél is. Szintén ilyen stimulátorai vannak, 
ahogy ezeket az ingert előidéző töviseket hívják, csak
hogy a kétcsapójú levél belső oldalán. Ezek az egész 
növényvilág legtökéletesebb érzékszervei. Nagyjában az 
a berendezésük, hogy csuklójuk van, amelyben úgy járnak,
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mint a kés pengéje. A  csuklóban köröskörül nagy sejtek 
vannak, melyeknek vastag külsőfalán gyűrűs barázda van. 
Láthatjuk itt is, hogy mily különösen értékesíti a természet 
a maga építőköveit. Ott, ahol a cél megkívánja, lehelet- 
vékonyságúak a falak, ahol támogatniok kell valamit, 
ott vastagok, — egyszer ruganyos, majdnem hajlékony 
anyagból állanak, máskor meg merev, kemény parafából, 
de mindig oly kifogástalanul együttműködik az egész finoman 
és jól szerkesztett architektúra, mint valami gép és valamennyi 
találmányunkat a háttérbe szorítja azzal, hogy él és a maga 
erejéből működik. Valami apró állat megérinti a tövis hegyét, 
a tű begörbül csuklójában és az így keletkezett nyomás 
sejtről-sejtre terjed, míg a levélcsuklóhoz nem ér, ott vizet 
szorít ki, úgy hogy a csapók összecsukódnak és pedig oly 
hirtelen és gyorsan, hogy hamarabb történik meg az egész, 
mint mi itt elmondjuk.

Most tehát ismerjük a növényeknek úgynevezett me
chanikus érzékszerveit. Még csak keveset látunk itt és egy 
egész nagy világ fekszik még járatlanul a kutató előtt, amely 
csekély fáradsággal érdekes felfedezésekre adna alkalmat még 
az amatőrnek is, aki belemélyedne és a növények váltakozó 
élet jelenségeit vizsgálná, ahelyett, hogy a tarka forma és a 
névvel való játék mellett maradna, amely most csaknem 
kizáróan leköti a scientia amabilis minden műkedvelőjének 
a figyelmét. Darwin a botanika terén szintén csak műkedvelő 
volt és mily sokat köszönhetünk neki!

Természetesen most rögtön az a kérdés lép elénk, vájjon 
ezek az egyedüli érzékszerszámok-e, melyek révén a növény a 
külvilággal összeköttetésbejuthat. Ha alkotóereje képes volt, 
hogy hozzáidomuljon az érintések és a fény ingereihez és föl
használja azokat az életben, akkor nagyon is lehetséges, hogy 
hall is és ízlel is, vagy talán olyan érzékszervei is vannak, 
amelyekről mi semmit sem tudunk. Hiszen a természettudós 
semmire se mondhatja előre, hogy lehetetlen. Éppen az 
adja neki megmérhetetlen szemhatárát és álláspontjának sza
badságát, hogy mindent lehetségesnek tart ezen a földön és 
a világon —  de csak abban hisz, amit tud is.

Es valóban : a növények érzékszerveiről még sok különös 
ismeret került el hozzánk.



A nehézkedési erőnek egész titokzatossága a növények
hez, mint a legjobb tanítómesterekhez utal bennünket, mert 
ezek annyira erősen érzik azt, ami nálunk egészen öntudatlan. 
Hiszen különben nem kellett volna olyan nagy éleseszűség 
hozzá, hogy Newton rájöjjön arra, hogy van a természetben 
olyas valami is, mint a nehézkedési erő. Pedig ha egy pillan
tást vetünk az erdőre, a legerősebb bizonyítéka tárul elénk. 
Ott áll a jegenyefenyő, karcsún és »olyan egyenesen, mint a 
fenyő «; ha fáradságot veszünk és mérőónnal megmérjük, azt 
látjuk, hogy nincs az az építőmester, aki valami falat olyan 
pontosan függőlegesen tudna fölállítani, mint ez a büszke 
fa saját magát. De gyakran a fáktól nem látjuk az erdőt. 
A tudósok épp most újabban kérdezték, hogyan lehetséges 
az, hogy minden fa olyas valamit mutat, amit mi csak kompli
kált megfontolások segítségével tudtunk meg ?

Három úttörője van e téren a kutatásnak, három bota
nikus : Noll, Haberlandt és Némec. Az újabb fölfedezések, 
amiket itt elmondunk, főképpen az ő nevükhöz kapcso
lódnak és csak hálás kötelességet teljesítünk, ha meg
említjük őket. így okoskodtak : Ha a növény érzi a nehéz
kedési erőt, kell hogy ezt az ingert valami megéreztesse vele. 
Hol van a közvetítő szerv ? Közelfekvő volt, hogy a nö
vényt velünk hasonlítsák össze. Minek segítségével vesszük 
észre, hogy van nehézkedési erő ? Magunkon semmi sem érez
teti. Csak közvetett vizsgálódás és következtetés révén 
tudunk róla.

Amikor azonban az alacsonyabb rendű állatok élet
szokásait vizsgálták behatóan, föltűnt, hogy különösen 
a viziállatok pontosan tudják a fönt és a lent különbségét. 
Súlypontjuk nincs mindig úgy, hogy a súlynak az elosztásával 
minden nehézség nélkül fejjel fölfelé állanának és mégis 
helyesen állnak. Ha véletlenül el is veszítik az egyensúlyt, 
rögtön meg is találják. Minden medúza, minden rákocska, 
kagyló, csiga és a tengeri férgek egész tarka csapata pontosan 
tud tájékozódni a térben. Mennél többet gondolkozunk 
efölött, annál csodálatosabbnak látszik. Nem csoda, ha ez 
a probléma számos jelentékeny természettudóst erősen fog
lalkoztatott. Abból a körülményből, hogy ezek közül az 
állatok közül egyik sem tűri meg a háton való fekvést, hanem

F ran cé : A nővények érzéki éa szerelmi élete. 4
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valamennyi addig rugdalódzik és rángatódzik, míg lábai, 
tapogatószálai vagy hasleffentyűi megint a föld felé fordul
nak, arra következtettek, hogy a földnek a nehézkedési ereje 
az, ami valami módon ezeknek az állatoknak az irányt meg
mutatja. De hogyan ? Ez volt a titok. Végre is elméleti úton 
oldották meg a dolgot. Ha valahol az állati testben egy 
érzékeny helyet valami olyan szilárd tárgy nyomna, amely 
a nehézkedési erő vonzását szabadon követheti, akkor az állat 
valószínűleg tájékozódhatna, hogy egyenesen áll-e vagy sem. 
Mert ha a hátán vagy oldalán fekszik, akkor az a szilárd

tárgy más helyre esik, nem a 
megszokott érzékeny pontra. 
De van-e egyáltalában ilyes- 
valami az állati testben ? És a 
csoda megtörtént. Csakugyan 
valamennyi alsóbbrendű vizi- 
állatnak, a molluszkáknak, rá
koknak, medúzáknak és férgek
nek, mindnek van egy megfe
lelő készüléke, mely azonban 
sokkal egyszerűbben és gyakor- 
latiabban van kifejlesztve, mint 
ahogy a mi eszünk kikövetkez
tette. Vegyük például egy a 

Egy csiga tapadó szerve. Közép-tengerben élő csigának
(Pterotrachea) a statikai szervét. 

Egy gyöngéd hólyagocska ez, a belső falán idegsejtekkel,
melyek egy ideggel is összeköttetésben vannak. Mindegyik
sejten egy nyaláb durva sörte van. A folyadékkal telt hólyag 
közepén pedig egy mészgolyó fekszik. Ez a kis szerkezet 
mindenképpen teljesen betölti a nehézkedési erő megérzé
sére való érzékszerv feladatát. A golyó szabadon mozoghat —  
mindig a föld közepe felé gurul, és izgatja az érző szálakat, 
amelyek aztán a csigával közlik a helyes vagy helytelen 
helyzetet. Ezek az állatok tehát állandóan építészi mérőónt 
hordanak magukkal.

A rákoknál még különösebb a dolog. Ott egy pár homok
szem játsza az irányító ólom szerepét. És ezeket a homok
szemeket az állat maga dugja bele ollóival a fülébe.
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De mindaz, amit eddig mondottunk ezeknek a szem
cséknek a hatásáról, csak elmélet — a gyakorlati bizonyítást 
azok a kísérletek adták, miket olyan viziállatokkal végeztek, 
amelyekből ezeket az úgynevezett statocystákat kivágták. 
Rákok, amelyeknél megakadályozták az ilyen homokszem
csék felvevését, tényleg nem tudtak többé egyenesen állni 
vagy járni, hanem nyakra-főre bukdácsoltak, teljesen tájé
kozatlanok voltak és nyugodtan maradtak hátukon fekve —  
míg a homokszemet a fülükbe nem helyezték, ekkor megérez
ték helyzetük természetellenességét és megfordultak. A nápolyi 
világhírű zoológiái tengeri állomáson ily irányban tett 
kísérletek néha szinte komikus eredményeket adtak.

Mindenki, aki már járt tengeren, ismeri a csinos garné- 
lákat. Ezek a rákocskák is homokot tesznek »statocysta 
hólyagjukba*. Mivel többször vedlenek, miközben a homok- 
szemcsék a régi bőrben maradnak, többször meg kell újí- 
taniok ezt a műveletet. Egy ízben nagy ravaszan olyan 
edénybe tették őket, amelynek alját vasreszelék borította. 
Most aztán egy erős mágnes vehette át a föld szerepét. 
Ha közelítették az állatokhoz, akkor úgy helyeződtek el 
vele szemben, mint azelőtt a föld centrumához és ha a körül
mények úgy hozták, vidáman úsztak a hátukon és kitar
tóan álltak a fejükön. Ezzel azután véglegesen megállapí
tották a statocystáknak szerepét az állatoknál.

Ezekből a vizsgálódásokból a botanikusok is hasznot 
húztak. A modem természettudósnak nem szabad kizáróan 
csak növényekkel vagy csak állatokkal foglalkoznia, mert 
az élet ezerfajta sokféleségében gyakorlatilag oldja meg 
titkait, akármilyen eltérők is, és nem törődik a mi mester
séges elválasztásunkkal és beosztásunkkal, mely elkülöníti 
a növényeket, állatokat és embereket.

Tökéletes eredményre jutottak tehát, mikor ezeket az 
állatoknál tett tapasztalatokat a növényekre is alkalmaz
ták, és keresték, hogy ezek a statocysták megtalálhatók-e 
a növényekben is. Először a kérdést kellett termé
szetesen helyesen felvetni. Ez pedig az volt, hogy mely 
növényi részek különösen geotropikusak, azaz érzékenyek 
a nehézkedési erő iránt ? Mindenesetre a gyökerek s a növő 
szárak és ágak, mert ezekben él az a fáradhatatlan törekvés,

4*
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hogy függélyesen álljanak. De mily csodálatosan alkalmaz
kodott itt a körülményekhez a fölvevőkészülék ! A  növény 
nem tud sem mészgolyócskákat kiizzadni, sem homok- 
szemcséket alkalmazni, de a fény hatása alatt tömegesen 
hoz létre keményítőszemcséket, amelyeket kis kamrákban, 
erre alkalmas sejtekben, mint tartalékalapot raktároz el. 
Fiatal, növő szár és az a kis főkötő, amely a gyökér gyöngéd 
végét védi, mindig tartalmaz ilyen keményítőt. Ezekben 
a sejtekben éppen olyan szabadon gurul a keményítő, mint 
a homok a rák statocystájában és az élő növényi anyag 
általános érzékenysége éppen úgy közvetíti a helyes vagy 
helytelen részre eső nyomás közti érzéskülönbséget, mint 
az állatok idegei. Ezzel aztán Hdberlandt és Nétnec teore
tikusan felfedezték a növények geotropikus érzékszervét. 
Most már csak gyakorlatilag kellett bebizonyítani. Ezt a 
kísérletet valamivel részletesebben fogom elmondani, mert 
pompásan mutatja, hogy milyen finomsággal és éleselméjű
séggel kell a modem természettudósnak dolgoznia, ha föl 
akarja lebbenteni azt a fátyolt, melyet a természet vont 
érzékeink elé.

Hdberlandt a következőképen okoskodott. Ha a kemé
nyítőszemcsék a mérő- és irányónhoz hasonlóan olyan szer
számként szolgálnak, mellyel a növény helyzetét megmérheti, 
akkor nekem keresnem kell az alkalmat, hogy tőle ezt a 
műszert ellophassam. Ha ez tehetetlenné teszi, akkor nem 
tud már többé egyenesen nőni, és a sejtésem igaznak bizo
nyult. Az elődöm, Némec, nagyon is goromba volt ezekhez a 
kedves gyermekekhez. Gipszkötést tett a gyökerekre, és ezzel 
az egészségük megkárosításával elrabolta tőlük a keményítőt 
s mert ezután nem voltak érzékenyek a nehézkedési erővel 
szemben, azt hitte, hogy kezei között van a keresett bizo
nyíték. Pedig szegények csak a rettenetes főj togatástól vol
tak tehetetlenek és valószínűen már semmi iránt sem voltak 
érzékenyek. Ezért aztán Haberlandt ravaszabbul fogott 
neki a dolognak. Megvárta az őszt, mivel tudta, hogy télen 
a növény a tartalékját fogyasztja, mert ekkor másképen 
kell a keményítőt felhasználnia. Ha már októberben beáll 
a hideg, akkor igen sok bokor van, mely különösen ferdén, 
mintegy elkábultan és tántorogva áll. Megvizsgálta ezeket
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és tényleg nem volt keményítőjük, de ha meleg szobába 
vitte őket, akkor rögtön, pár óra múlva már nőni kezdtek 
és keményítő is képződött, de ez csak húsz óra múltán. Ha egy 
kicsit meggondoljuk az esetet, azt látjuk, ezzel megadódtak a 
legkedvezőbb körülmények, hogy a keményítőműködés titká
nak a nyomára jussunk. A  szárak már a műszer funkcioná
lása előtt nőnek, tehát a mi elméletünk szerint az első húsz 
órában növésüket nem befolyásolhatja a nehézkedési erő. 
Es így is volt. A  jellemző geotrópikus fölfeléhaj lás addig nem 
következett be, amíg 
új keményítő nem kép
ződött. Ezt a detek- 
tivmunkát pedig ma 
természetkutatásnak 

nevezzük.
De csakhamar jött 

a gáncsoskodás. Van
nak szárak és gyöke
rek, amelyek szaba
don mozgó keményítő
szemcséket tartalmaz
nak és geotropikusan 
mégsem érzékenyek.
Megtaláljuk ennek a 
megfelelőjét az állat
világban is. A díszes 
tengeri rózsák és ak- 
tiniák, melyek akváriumaink díszei, a nehézkedési erő 
iránt rendkívül érzékenyek, olyannyira, hogy szinte is
kolai példák, még sincs semmiféle olyan előttünk ismert 
készülékük, ami ezt közvetítené. De az emlősállatok, tehát 
mi magunk is tudunk tájékozódni; most már tudjuk is, 
hogy hol van ez a képesség elhelyezve, tudniillik a fülnek
— csodálatosképen a tér három kiterjedése felé irányuló
— hármas ívjáratában, mert ha valaki ott megsérül, nem 
tud többet se állni, se járni, és nem tudja, hogy a szoba
tetőn fekszik-e vagy a padlón. De ezek az ívjáratok egyálta
lában nem felelnek meg a mi szép teóriánknak, nincsen 
bennük sem zöngő statocysta, sem homokszemecske, és

A nehézkedési erő megérzésére való ér
zékszerv egy Árum virágzati kocsá- 

nyából.
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látszólag megint bölcsességünk végére jutottunk. De azért 
csak tovább is erős harc folyik a »geotrópikus érzékszervek« 
miatt és mindenki, akinek kedve van, részt vehet ebben a friss 
és vidám küzdelemben. Ilyen harcok rendszerint csak hasznára 
vannak a tudománynak. Űj megismeréseknek készítik a 
helyét és megóvnak az elposványodástól. A  legtudomány
talanabb időknek mindig azok bizonyultak, mikor 
a tudósok elégedettek voltak és azt hitték, hogy rend
szerükkel mindent megmagyarázhatnak. Mert a dolgokat is 
el lehet rendezni és ezt aztán igen könnyen össze lehet 
téveszteni a megmagyarázásukkal. Szeretném, ha a mi 
tudományos világnézetünknek egyetlen barátja és építő
mestere se feledkeznék meg Nietzsche-nek arról a bánatos 
és éles szaváról, amellyel a »Götzendammerung«-ban mondja :

öt-hat fejben most kezd derengeni, hogy a mi fizikánk 
is csak világelrendezés, csak elhelyeződés és nem is kell, 
hogy világmagyarázássá legyen . . .

A természettudományi gondolkodásnak éppen az a leg
első parancsa : minden reménységben legyünk merészek, de 
annál erősebben szerények annak az értékelésében, hogy 
»milyen messzire j ütöttünk«.

De térjünk vissza a remények és sejtések egéből a tények 
földjére, mert tudásunk a növények érzéki észrevevéseiről 
még nincs kimerítve. Mert ha nem is ismerjük más érzék
szerveiket, akkor ezt, mint egyszerű megfontolás is mondja, 
csak megismeréseink hiányosságának, nem pedig a termé
szet fogyatékosságának kell tulajdonítanunk. Ha mi nem is 
ismerjük, de kell, hogy legyen valami közvetítő szerve annak 
a hidrotrópikusan érzékeny gyökérnek, amely csalhatatlan 
biztossággal irányul a víz felé. A  növénynek kétségtelenül 
meglévő »hőmérséklet-érzékének« okvetlenül vannak köz
vetítői és ezerszeres tapasztalás bizonyítja számos növény
nek finom ízlését, bár még senki sem látta a növényi ízlelő
bimbókat.

Természetesen föl lehet vetni azt a kérdést: honnan 
tudhatták meg, hogy a növény ízlel ? Hogy a növény a 
fényt észreveszi, azt abból lehetett kikövetkeztetni, hogy 
feléje fordul, a nehézkedési erő függőlegesre állítja, érintésre 
mozdulatokkal felel. De hihetetlennek látszik, hogy tudni
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lehessen, vájjon valami ízlik-e neki vagy sem. Mert az ízlés
nek csak akkor van értelme, ha arra tanít, hogy megkülön
böztessük a jó ízűt a rossz ízűtől. Es mégis rájöttek a dologra. 
A  növényvilág törpéi, a hasadógombák, a lehető legnagyobb 
torkoskodók. Egyes anyagoknak a végtelenül kicsi mennyi
ségei, egy milligrammnak a billiomodnyi része iránt is oly 
érzékenyek, hogy messziről sietnek oda, ahol ezt a kedves 
dolgukat kínálják. Halálos mérgekhez lehet odacsalni őket, 
ha megadjuk ezeknek a nyalánkságuk ízét. Sok kísérlet 
segítségével megismertük a baktériumok kedves ételét: a 
kálisókat. Azzal lehetne ez ellen érvelni, hogy csak a táplálék- 
felvevésnek minden lényben bennfészkelő ösztöne viszi őket. 
De erre rácáfolnak némely különleges ínyencségükkel. 
A  glicerin például fölségesen táplálja őket, de mégsem lehet 
vele a hasadógombákat vonzani. Ám minden csoportnak 
megvan a maga kedvtelése, amelynek kedvéért tüskön- 
bokron átmegy, már amennyire a vízcseppben mehet, és 
örömmel veszi akár a halált is. A  baktériumok kétségtelenül 
ínyencek, mert ellentétben a kedvtelésükkel, következete
sen és »szenvedélyesen« utálják az alkalikus anyagokat és 
minden absztinensnek ragyogó mintaképeiként az alkoholt is. 
Mikor ezt elárulom, annak a veszélynek teszem ki magam, 
hogy jól ivó higiénikusoknak jó kifogással szolgálok a testé
ben lakozó baktériumok alapos kiirtására. Mégsem szabad 
elhallgatnom, hogy a mi számunkra alig észrevehető mennyi
ségű alkohollal a félelmetes bacillusnak mindörökre elvehet- 
jük az étvágyát a legcsábítóbb ételtől is.

De a tréfa gyorsan válik megint komoly csodálkozássá, 
ha ezeket az ízléshajlandóságokat még mélyebben kutatjuk 
a növényvilágban. A  megfoghatatlanul működő célszerűség 
tekint itt is reánk titokzatos szemével. A  természet nem 
szereli föl gyermekeit semmiféle fölösleges dologgal. Az ízlés
képességét a fajfenntartás szolgálatába állította. Az erdő 
bájos miniatűrművészete, a mohok világa, furcsa, ázalék- 
szerű lények révén marad fenn azzal, hogy a mohának egy 
részecskéje ilyen ázalékszerű lényekké alakul. Egyes sej
teknek hosszú szálaik nőnek, amelyeknek gyors mozdu
lataival ide-oda mozognak az életükhöz szükséges harmat- 
cseppben. Ezek a hím- v. ondószálak, spermatozoidák,
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amelyek minden hajnalban veszélyes vándorútra indulnak. 
Hová ? A nőiség vonzza őket, mint igazi trubadúrokat. 
Keresik azokat a végtelenül finom kelyhecskéket, amelyek
nek alján a mohapete rejtőzik, mely addig nem tud életre 
kelni, míg nem egyesül szerelemben az idegen hímszállal. 
Es képzeljük csak el, micsoda hallatlan dolog történik a 
csöndes erdő mélyében ! Hogyan találják meg egymást az 
egyesülésre vágyakozók ? Milyen művészi fogással segít 
magán a legfőbb bölcsesség, amelyet mint természetet tisz
telünk, hogy őket összehozza ? Nos hát, erre szolgál az ízlés. 
A  hímszálak nem ismernek nagyobb élvezetet az almasav 
ízénél. Laboratóriumban számtalanszor csalták bele őket 
kis csövekbe, amelyekben almasavas sók voltak. Ezért tehát 
nem véletlen, hanem célszerű berendezés, hogy a moha
petének almasav íze van. így ösztönöz gyönyörűség révén 
a természet mindenütt bölcs »élettapasztalattal« az élet 
legszükségesebb dolgához, a fajfenntartáshoz. De a csendes 
erdőzug, mely ezzel a tanulsággal szolgált, még más csodá
kat is mutat. A  moháknak miniatűr erdeje fölött még egy 
második gyengéd levéltető emelkedik, a páfrányok erdeje. 
Ezek is kiküldenek mozgékony hímszálakat, hogy elvégezzék 
a megtermékenyítést és ezeket is az ízlés gyönyörűségével 
csalogatja a pete. De jaj, az eső, mely a mohák és páfrányok 
hímszálait együvé sodorja, a legsajnálatosabb házasság
töréseket idézhetné elő: moha páfránnyal házasodhatnék 
össze. Csakhogy ennek alaposan útját szegte a természet. 
A  páfrány himszálát nem vonzza az almasav, az ő szíve 
vágya a nádcukor. És a páfrány petéjének csakugyan cukros
víz íze is van. így aztán mindegyik vőlegény egészen biz
tosan a neki való mennyasszonyt találja meg.

Ilyen tapasztalatok után már senki sem találhatja 
nevetségesnek, hogy újabban a botanikusok azt a kérdést 
vetették föl, vájjon hallanak-e a növények ? De bár vég
telenül poétikus a költőnek az a képe, hogy a nagy déli 
csendben a néma erdő mintegy hallgatódzva áll, a bá
jos metafóra mögött még sincs egy szemernyi igazság sem. 
Semmi sem bizonyítja, hogy valamely növény a magunk 
módja szerint hallana, és semmi sem mutatja, hogy szük
sége volna a hallásra. De azért nem tagadhatjuk, hogy



57

tisztán fizikailag véve, erős hangok iránt nem lehet egészen 
érzéketlen. Éppen a statocysta-készülék nemcsak a gyönge 
helyzetingadozásokat, hanem az erősebb levegőrázkódásokat 
is megéreztetheti vele és nem lehetetlen, hogy náluk is úgy 
áll a dolog, mint a halaknál, melyeknek hallásáról már régóta 
vitatkoznak. Hallani, már a magunk értelmében, ezek sem 
hallanak, bár a Crassusról szóló római mese azt regéli, hogy 
ez a nagy ínyenc a halastóban lévő pettyes angolnáit nevükön 
szólította, de talán érzékenyek egészen apró rázkódtatá- 
sok iránt. És ez végeredmény képen ugyanaz, mint a mi 
hallásunk.

A növényeknek ez a végtelenül finom érzéki élete önkén
telenül is az emberi érzékekkel való összehasonlításra izgat 
és megtanít bennünket arra, hogy magunkat jobban meg
értsük. Nem találunk-e meg mindent a növénynél, amiből 
mi a világot megkonstruáljuk ? Az érzés, ízlés, szaglás, 
látás, hallás nem lelnek-e képmásukra a tapogatóérzékben, 
a fénymegérzésben, a chemotropizmusban és a rázkódtatás 
megérzésében ? És mégis mennyire más mindez ! — mintha az 
emberi érzéklésnek a kezdőfoka volna. Mert bár ugyanolyan 
finomak, talán bizonyos dolgokban még finomabbak, azért 
mégis bizonytalanok, inkább csak érzéklések megsejtései. 
És itt látjuk plasztikusan és mindenkinek érthetően, hogy 
a világ, a mi érzéki életünkből levezetett világ, nem való
ság, legalább is nem a dolgoknak tulajdonképeni léte, hanem 
csak ezek megérzésének egy módja. Csak egyik megszokott 
módja a lét megértésének. De van rajta kívül még egy 
csomó más módja is. Más megérzésmódja van például a 
növénynek is. Ez a filozófiának egyik legelvontabb gondo
latát kézzelfoghatóan magyarázza. A  világkép egészen 
szubjektív, tulajdonképen csak érzékszerveink megalkotott- 
ságának a módja. Néhány hajszállal, egy lencsével, egy 
ívjárattal több vagy kevesebb, és a világ egészen más volna 
számunkra. Ez a természettudományi kommentárja Kant 
nagy gondolatának arról a »Ding an sich«-ről, mely a jelen
ség mögött van. Ha jól megértjük azt, amit Hélmholtz abban 
a klasszikus mondatban fejez ki, hogy : Az érzéki észrevételek 
csak szimbólumai a külvilágnak, akkor érthetjük csak meg a 
realisták naivitását, akik azt hiszik, hogy a világ olyan,
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mint aminőnek látjuk. A növény tanít meg bennünket arra, 
hogy ez nincs így.

A világnak már csak azért is másnak kell lennie, mert 
a növény olyan dolgokat is észrevesz, melyekről mi semmit 
sem tudunk. Egy finn tudós, Elfving tanár, már tíz évvel 
ezelőtt megírta a fémeknek egyes növényekre való csodálatos 
távolbahatását, a növények növésben lévő részei arrafelé 
hajlanak, amerre a fém van. Sokat vitatkoztak efölött, 
kételkedtek a lehetőségében, bizonyították a tényeket, és 
végre most a röntgen-fényképezés, a fekete sugarak, a 
rádium napjaiban fölfedezték, hogy a növényeknek az élete 
kétségtelenül azon titokzatos kisugárzások iránt is érzékeny, 
amelyek a mi értelmünk számára még egyelőre látszólag 
céltalanok, de amelyek valószínűleg nem hiába áramlanak 
keresztül a vizen, a földön és talán az egész világegyetemen. 
Ezekről a dolgokról önmagunk révén semmit sem tudunk 
és meglétüket addig tagadtuk, míg sikerült ezeknek a hipo- 
tétikus sugárzásoknak eredeti energiaalakját olyanná vál
toztatni, melyek a mi érzékeinkkel is hozzáférhetők. De van 
még más példa is : ismerjük a virágok alvását és tudjuk azt 
is, hogy a túlerős kipárolgás az éjjeli hideg ellen nyújt 
védelmet. Ezen nincs semmi szokatlan. Mi is megtesszük, 
hogy beburkolódzunk és összekuporodunk, ha fázunk. De a 
növény még többet tesz. Az árvácskának a virágkelyhe, 
vagy a murokrépa virágemyője, melyek éjjelre fejüket úgy 
lógatják le, mintha hervadtak lennének, nem teszik ezt meg 
minden este : »csak akkor, ha hideg éj várható«, mondja 
róluk a botanika. Ez az ártatlan kis mondat sok gondolkodó
nak okozhat álmatlan éjszakákat. A növény tehát »tudja« 
előre, mikor lesz hideg, gondoljuk elhamarkodottan. De ha 
ezt jól meggondoljuk, akkor azt találjuk, hogy talán nem 
annyira valami »előérzet« lesz ez, hanem inkább a hideggé 
válásnak az első híradása, ami reánk és hőmérőnkre nem 
hat, de amit a növény mégis megérez és amire így a maga 
módján felel. Semmi sem mutatja jobban, hogy mennyire 
belénkrögződött a szkolaszticizmus, mint hogy az embereket 
még mindig figyelmeztetni kell, hogy vannak még dolgok 
az ég és föld között, amelyekről a mi iskolai bölcsességünk 
nem is álmodik. Régente azt mondták róluk, hogy »csoda«
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és »varázslat« a szülőjük, ma pedig, józanabb időben : isme
retlen és rosszul kikutatott természeti erő a nevük.

A  növénynek valóban elvileg másfajta érzéki észre- 
vevései vannak, mint nekünk. Ezt a mondatot új felfe
dezések bizonyítják naponta újra és újra.

Vagy hogyan magyarázhatnék másként a legújabb ter
mészettudomány problémáját »a szervezetek hangulatáról*. 
Az egész kétségbeejtően megfoghatatlan. Valamely fának 
a levelei nem mind egyformán fényérzékenyek ; sőt a külön
böző növényfajoknál egészen különböző az érzékenységük. 
A bükkfa keresi a fényt, míg a törzse körül burjánzó, 
felséges illatú müge az előkelő félhomályt szereti, mint 
valami túlérzékeny dám a; a gyökérzetén a smaragdzöld 
moha pedig félénken lapul meg a még sötétebb zugok
ban. Közelében nő egy árva földieper; ez meg addig nyúj
togatja piros-pozsgás fejét, míg eléri azt az egyetlen 
foltot, ahol a nap a délelőtti órákban áttörhet a lombok 
között. Valamennyiüknek egyaránt szükségük van pedig az 
éltető fényre, mert mindegyikük egyazon életanyagból van 
alkotva, de mégis mindegyik csak a maga módján tudja 
alkalmazni. Valamennyien különböző mennyiségű fényre 
vannak »hangolva«, és akár a több, akár a kevesebb, egyaránt 
megárt nekik. És még ez a hangulat is változó. És pedig a 
körülményekhez képest és a látszólag legközönyösebb okok
ból. A  »hangulatnak« a fajtái is különbözők, van geotrópikus 
és chemotrópikus hangulat csakúgy, mint fényhangulat. 
És milyen csodálatos : ez a hangulat változik, ha a hőmér
séklet emelkedik, változik, ha a növény öregebb lesz, sőt 
még akkor is változik, ha a növénynek szüksége van reá. 
Az ékes kőfali pintyőnek (Linaria Cymbalaria), amely déli 
Németországban oly gyakran ékesíti a régi falakat, bájos, 
lilaszínű virágai vannak, melyek sok fényt és napot kíván
nak. Mihelyt azonban elvirítottak, változik a fényhangulat 
és a fejlődő termés sötét kőrepedésekben, résekben keresi 
az árnyékot. Mit érthetünk ki ebből ? Semmit, hacsak azt 
nem, hogy ez a változás igen gyakran praktikus a kőfali 
pintyőre nézve, mert a megfelelő pillanatban, mikor a mag 
megérett, óvatosan és biztosan helyezheti el a csírázásnak 
egyetlen alkalmas helyére, ami meredek falon kínálkozik.
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Mindenféle törvényszerűség zűrzavarába látunk itt bele, 
amelyekről nem tudunk sokkal többet, mint hogy nem tudunk 
róluk semmit. Egy belső életre mutatnak rá, olyan észlele
tekre és okokra, amelyek a mi érzésvilágunkon észrevétlenül 
haladnak át.

Ilyenfajta a testérzés, vagy alakmegérzés is, mely a 
tudomány legújabb felfedezései közé tartozik. Már régóta 
tudták, hogy mesterségesen hajlított növényrészek mindig 
arra törekszenek, hogy visszaszerezzék eredeti testalkatukat. 
Azt is észrevették, hogy olyan virágok, amelyeket eredeti 
helyzetükből elmozdítottak, kocsányuknak legkülönösebb 
forgatásával és meghosszabbításával igyekeznek elérni, hogy 
ismét úgy álljanak, ahogy rendes szokásuk megkívánja. Azelőtt 
ezt kuriózumnak vették —  természetesen csak olyan joggal, 
amilyennel egykor a kövületeket is a ^természet játékának* 
tartották. De a természet nem játszik. Most már tudjuk, 
hogy a jelenség mögött is törvényszerűség van. A  növényi 
szervezetnek valami határozott képessége, amely belőlünk 
emberekből vagy hiányzik, vagy még nem fedeztük fel ma
gunkon. Mert hiszen még mindig nem tudunk mindenről, 
ami bennünk lakozik. A  növény érzi, milyen helyzetet foglal 
el teste, legalább erre kell következtetnünk abból, hogy a 
növény jellegzetes külsejét erejéhez képest mindig helyre
állítja, ha azt elemi hatalmak megrontották. Ez a jellegze
tes külső* is olyan megfoghatatlan valami, amit mindenki 
ismer, aki növényekkel foglalkozik, de amiről senki sem 
tudja megmondani, hogy micsoda. Mintahogy egy igazán 
előkelő asszony modorát, viselkedését hiába próbálja utá
nozni a parvenü nő akár a legapróbb mozdulataiban is, soha
sem lesz hozzá igazán hasonló. Érezzük, hogy valami más, 
de nem tudjuk, hogy miért. A  gyakorlott növényismerő 
már messziről ráismer a növényre, anélkül, hogy jól látná 
és anélkül, hogy tudná, miről ismeri meg. Ha kérdezzük, azt 
feleli r á : »A habitusáról*. Ez a habitus, a külsőnek ez az együt
tes benyomása, minden fajra tipikus. Egy bizonyos törvény- 
szerű neme a levelek, szárak, ágak, virágok és gyümölcsök 
elhelyezésének, a forma, a formák szimmetriája, amiket meg- 
érzünk és újra megismerünk, anélkül, hogy egyszerűen 
elemezni tudnók. Ez sajátsága minden élőlénynek és én azt
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állítom, hogy még az erősen rövidlátó ember is megismeri 
ismerőseit a habitusukról.

Nos, tehát, ez az *Airt mindig helyreáll, valahányszor 
vihar tépázta meg az erdőt s mezőt, vagy ha valami áradás 
zavarta meg a formáknak bájos harmóniáját.

Egy jelentős ujj mutatást adott ennek a jelenségnek az 
okáról az a pár év előtt megfigyelt tény, hogy az oldalgyö
kerek majdnem minden növénynél a főgyökémek nem csupán 
olyan részén fejlődnek ki, 
ahol ezt a talajnak nedves
sége, a megállás biztosítása, 
vagy a táplálékfölvétel meg
kívánja, hanem függnek a 
főgyökér alakjától is. Ez 
pedig legtöbbnyire csavart, 
hullámosán hajlított, mert 
hiszen a talaj akadályain 
úgyszólván keresztül keli 
kígyóznia. Az oldalgyökerek 
pedig mindig a görbületnek 
dombom oldalán fej lödnek ki 
és sohasem a görbületnek 
homorú oldalán. Hasonló 
módon rendeződnek el a szá- ' 
rákon a mellékágak és leve
lek, pontosan kiszámítható A Lupinus csírázó és fiatal növé- 
távolságokban, hosszú vagy nyének alakmegérző gyökere, 
rövid spirálisokban és így
sorakoznak a virágok részei is. Apáink és a mi tanítóink 
botanikája nagyon fontosnak tartotta a levélállásnak értel
metlen számait, melyek akkor még teljesen érthetetlenek 
voltak. Ezek az unalmas számítások azonnal a maguk igazi 
értékére, puszta játékká sülyednek, mihelyt megismertük 
azt az élettörvényt, mely bennük megnyilvánul. Minden élő 
történésben nemes harmónia van, mely az előformába be
oltja a számára való érzést.

Talán a mi tudatunkban is él a magunk formáinak ez 
a megérzése ; legalább is így magyaráznék meg egy különös 
jelenséget, melyre először Pflüger, a híres fiziológus hívta fel
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figyelmünket, mely azóta azonban feledésbe ment. Tudniillik 
testünknek egyes részeit érezhetjük anélkül is, hogy az a rész 
beteg volna. Ha lehunyt szemmel erősen középső ujjunkra 
gondolunk, alig egy perc múlva, könnyű fájdalmat érzünk 
benne. Probatum est. Az is idetartozik, hogy amikor gyomor
fájásunk van, tisztán kiérezzük, hogy a fájdalom a gyomor
ban van. Egyáltalán, amint nekünk vannak belső érzéseink, 
elméletileg el kell ezt fogadnunk minden élőlényre, tehát a 
növényre vonatkozóan is.

Ez a gondolatmenet azonban csak elméletet ad. A növé
nyek belső érzéseiről nem tudunk többet, mint hogy meg
létük logikai szükségesség és egyszer fel fogják őket fedezni 
csakúgy, amint már régóta tudtak Neptun bolygóról, mi
előtt még Leverrier felfedezte volna.

Ne törődjünk most az ismeretlennel, melynek kutatá
sához még hiányosak képességeink; más feladat vár most 
reánk, melynek teljesítése nélkül csak kuriozitásoknak, ért
hetetlen és így értéktelen gyűjteménye marad mindaz, amire 
minket a kutatás és a szemlélet tanított. Mert a tapasztalat 
csak bevezetője a tudománynak, a tények csak tudást adnak, 
de nem tudományt. Tudománnyá csak akkor lesznek, ha 
logika és fantázia csatlakozik hozzájuk, ha a tények a gon
dolatmunkások szövőszékébe kerülnek, ha ott az össze nem 
tartozók kiválogatódnak, az egyneműek egy magasabb egy
ségbe szövődnek, melyből aztán a továbblátásnak mindent 
fölülmúló adománya, a fantázia új dolgokat olvas ki és 
hipotézisekkel és teóriákkal új utat mutat a tényeket kereső
nek. Meg kell tehát mindig különböztetnünk a tudományos 
kézművességet a tudományos gondolkodástól. Mindkettő 
tiszteletreméltó. Némelyek azt hiszik ugyan, hogy csak a 
művesség termékeny ; de ez nem igaz, filozófusra is szükség 
van. ő  mutatja meg az utat a mesterembernek, de csak odáig 
szabad mennie, ameddig a másik is utána jöhet. Sokáig 
tartott, míg rájöttek arra, hogy a tudományok csak e kettő
nek a békés együttmunkálkodása által lehetnek igazán ered
ményesek. Két nemzedékkel ezelőtt a filozófusé volt csak
nem minden jog az élet tudományában, de csakhamar szét- 
mállott a hajója ; egy nemzedékkel ezelőtt átvette a kor- 
mányrudat az empirikus és a tisztára gépszerű életfelfogás
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nak sivár zátonyára jutott — most, úgy látszik, mintha 
mindketten megbecsülnék egymást és mindegyik meg volna 
elégedve a maga helyével. Ez pedig nagy áldás volna a 
tudományra.

Mi legalább így szeretnék, átadjuk hát a szót a filo
zófusnak, hogy a növény érzéki életének a tényeit helyesen 
értékelje. Ha igazi filozófus, akkor ő maga int bennünket 
arra, hogy ne higyjünk neki feltétlenül, mert csak a sejtés 
az ő tere. Rögtön rámutat arra, hogy mindaz a csoda, amit 
mi most már a gyökéragy velőről, a fény felé fordulás jelen
ségeiről, a mimózáról és a harmatfüről tudunk, valamiféle 
közlekedésre vall a növényben, amiből aztán elméletileg 
valamifajta idegrendszert kell kikövetkeztetnie. A gyökér
vég csúcsának érintésekor nem ott görbül be, ahol érintették, 
hanem valamivel amögött, az érintésnek az érzése tehát 
tovább vezetődött; és éppen így nem azon a helyen reagál a 
növény, ahol a fény vagy a nehézkedési erő éri, hanem csak 
bizonyos, erre alkalmas szerveiben. A vihartól földre sújtott 
gabona, amint azt minden gazdálkodó tudja, néhány nap 
alatt újra fölemelkedik, de ha jobban megfigyeljük, látjuk, 
hogy csak a szárcsuklóknál történik meg a nehézkedési erő 
megkívánta fölfeléhajlás. Mint lehetne ez így, ha a nehéz
kedési erő ingere nem terjedt volna tovább. A  mimózánál a 
a szemünkkel követhetjük az érintés ingerének egyik levélről 
és szárról a másikra való vándorlását. Es a harmatfű még 
meg is mutatja, hogy mi vándorol. Olyan látvány, aminek 
nem igen van párja a természetben. Szőrszálainak bíbor
színű gombostűfejük van, ha megérintjük, akkor az érintés 
helyén egy sötétpiros folt jelenik meg, mely lefelé vándorol a 
száron. Sorra halad a piros pont és mindenütt, ahol ez a piros 
mene tekel megjelen, lehajlik a szőrszál. Látjuk, amint az 
inger továbbterjed. Ha ezt a folyamatot közepes erősségű 
nagyítón át nézzük, könnyen felismerhetjük, hogy itt a sejt
tartalomnak valami különös összecsomósodása megy végbe. 
A szálak valamennyi sejtjében valami bíborszínű folyadék 
van, melyből az érintés ingere sötét bíborcsomókat vált ki.

Az immár tehát nem kétséges, hogy a növényben csak
úgy továbbterjed az izgalom, mint az emberi testben. Az 
emberben az idegek útján. És így egészen komolyan az a
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kérdés áll előttünk, hogy vannak-e a növénynek idegei. 
Űjabb időben sokat tanulmányozzák ezt a problémát 
és mindinkább megegyeznek abban, hogy a kérdésre felté
teles igennel kell válaszolni. Az »igen« azért feltételes, mert 
a »nö vény idegeké mégis csak mások, mint az állati idegek, 
mert alkalmazkodtak a növényi test sajátos életéhez.

Jó  csomó esztendeje, hogy fel kezdték őket fedezni és 
még ma sem vagyunk egészen tisztában velük. Ily lassan 
dolgozik a tudományos apparátus, de én azt hiszem, hogy 
éppen ebben a nehézkességben rejlik bizonyosságának java
része. 1884-ben a következő különös folyamatot fedezték 
fe l: ha akármilyen növésben levő növényi részt megsértünk, 
akár valami tölgyfalevelet, akár valami moha-pikkelyecskét, 
ha megszúrjuk, megégetjük vagy elszakítjuk, akkor a seb 
körül sajátos élet támad. Már említettem ezt egy szer, de még 
pontosabban kell elmondanom. A  környezet valamennyi 
sejtjének tartalma mintegy fájdalmasan összehúzódik, a 
sebtől távolabb fekvő részre folyik át és vele együtt az a 
voltaképeni jelentőségében még mindig ismeretlen golyócska, 
mely minden sejtben megvan és amelyet sejtmagnak nevez
nek. Ez a mozgás egyik kamaráról a másikra terjed, de 
mennél távolabbra jut, annál inkább gyöngül, míg végre a 
sebtől nem egészen egy centimétemyi távolságban teljesen 
megszűnik. Pár nap múltával aztán visszatérnek rendes 
helyükre, a kamrácskákban rejtekező apró amőbák és a 
növény izgatottsága elül. Itt is tehát valamiképen vezetődik 
az »érzés« és ezt a folyamatot Némec, egy cseh tudós, igen 
ügyesen arra használta fel, hogy a vezető útnak nyomára 
jusson. A vöröshagyma gyökerének végén fedezték fel elő
ször a növényi idegrendszert és csakhamar ezután Flórának 
bájosabb gyermekeinél is, a jácintnál, a vízililiomnál, a páf
rányoknál ; de megtalálták a kölesnél, töknél, borsónál és a 
burgonyánál is.

Amennyire a »seb-inger« terjedt, mindenfelé finom szá
lakat találtak az összes növények sejtjeiben. Csak ezek 
irányában terjed jól a sebinger, és ez csakugyan ideg
funkciójuk mellett szól. Sőt némely növénynél, így például 
a csinos erdei pajzsikánál, vagy egyes vízinövényeknél, a 
sejteknek csak egy bizonyos sora van, amelyben ezek az
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igen finom drótok elhelyeződnek és éppen ebben a sorban 
telegrafálja legjobban egyik sejt a másiknak az újságot : 
♦Mindnyájunknak »ura és parancsolója«, a gyökérvég meg
sebesült.* Még más bizonyítékokat is ki tudott mutatni a 
tudós elme. Hirtelen változásoknál, ha például a hőmér
séklet 20°-ról lesülyedt 8°-ra, megszűnik minden ingerveze
tés. A  telefondrót elmetsződik, a szálak elvál
nak — a vezeték megszakad. De abban a perc
ben, amikor a vonal kijavítódik, újra működik.
Bár csodálatos készülék az ilyen, melynél a drót 
magától javítódik ki, de az élet teremt ilyen 
csodákat, ezért van aztán az, hogy minden földi 
dolgok legérdekesebbike.

És ezzel aztán megint végére értünk a tudo
mányunknak. Legfeljebb egy pár sejtéssel cico- 
mázhatjuk még fel. így fel kell tennünk, hogy 
ezek az idegek nem annyira a kizárólagos, mint 
inkább a jobb vezetésre szolgálnak, mert nél
külük is továbbvezetődnek az ingerek. Továbbá 
valami titokzatos viszonyban vannak a sejt
maggal, mert csaknem mindig hozzája kapcso
lódnak, de hogy miért, azt még nem tudjuk.
És végül itt tárul elénk inkább mint akárhol, a 
növény sajátságos jelleme. Sok mindenféle arra 
indít bennünket, hogy a növényt némiképen a 
természet kísérleti állomásának tekintsük, mely
ben különböző találmányokat alkot, egyes esz
méket kipróbál, hogy azután a hasznavehető 
végeredményt az állati és emberi testben alkal
mazza. A növényi idegrendszer tudniillik csak 
átmeneti, csak provizórium, mely kisegítő szol
gálatokat végez és azután magától felbomlik. Legalább is 
ezt kell gondolnunk, mert csak a fiatal, embrionális növényi 
részekben találjuk meg. Az idősebb sejtekben elcsenevésze
sedik, de abban a percben, mikor szükség van rá, újra mű
ködik, a működés folytán a szálak hálózata már harminc 
perc alatt megerősödik és éppen ezért a legerősebb ott, ahol 
erős ingerek indulnak el rajta ; de néhány nap múlva az 
egész bonyolult gépezet újra nyomtalanul eloszlik, úgy amint

Ingervezető 
fibrillumok 
a hagyma 

gyökér
csúcsából.

(Erősen 
nagyítva.)

Fr&neé: A növények értéki és szerelmi élete.



66

mi valami közepesen sikerült kísérlet után újra szétszed
jük ideiglenes műszerünket, hogy részeit másutt alkalmazzuk. 
Mert ennek a telegrafálási kísérletnek a végeredménye tulaj
donképen szánalmas ; a növénynek egy egész napra van 
szüksége, hogy testében valami hírt hét milliméternyi távol
ságra eljuttasson. Mily végtelenül szerények lehetnek egy 
olyan lénynek igényei a világgal szemben, amely ezzel is 
megelégszik.

Már ezelőtt is ismerték az ingervezetésnek egy másik 
nemét, mielőtt Nemec fölfedezte volna ezeket a »fibrillumokat« 
(így keresztelte el e növényi idegeket). Mert már régen fel
fedezték, hogy a növénynek összes sejtjei végtelenül finom 
szálak útján közlekednek egymással. A  kamrácskák falain 
apró lyukak vannak, amelyeken át a lakók egymásnak kezet 
nyújthatnak. Es ezért azt hitték, hogy e kapcsolat révén 
közük egymással benyomásaikat. Ez csak sejtelem, de jórészt 
még mindig sejtelmekre vagyunk utalva.

De filozófusunk, kit megkértünk, hogy továbbvezessen, 
nem hagy sokáig egy gondolatnál pihenni bennünket: arra 
törekszik, hogy az érzékszervekből és az ingervezetésből 
levonja a végső konzekvenciát, ez pedig a következő : ahol 
életműködések és ingerek vannak, ott olyan készülékeknek is 
kell lenniök, melyek ezeket felfogják és továbbvezetik. De 
mirevalók volnának ezek a készülékek és vezetékek, ha nin
csen valami, ami a tapasztalatot fölvegye és értékesítse ? 
A fölvétel neve érzés, az érzéseknek értékesítését pedig az a 
valami látja el, amit jobb híjján a lélek szóval jelölünk.

Érzésről és lélekről beszélünk növényeknél. Harminc 
év előtt ez éppen elegendő lett volna, hogy kétségbe vonják 
jogunkat a tudományos botanika művelésére és még most 
sem minden botanikus írná alá. A tapasztalatoknak vég-- 
telen sorát kellett fölhalmozni, míg elhitték, hogy a 
»lélek« nem csak az ember kiváltsága ; ezer meg ezer bizonyí
tékot kellett összegyűjteni, míg az évezredeken át másként 
nevelt emberiség meggyőződött arról, hogy ahol bogár, rák, 
féreg, polip, medúza, szivacs és ázalék hosszú sora, bár testre 
és alkatra mind egyszerűbb és átlátszóbb, bár az agvvelő 
ebben a sorban mindinkább összezsugorodik és magános 
idegsejtté válik, míg végül ez is eltűnik és az utolsó idegrost
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nak sincs nyoma a szivacsnál, mely csupán amőbák kolóniája, 
amőbáké, melyek mint a legegyszerűbb állatok csak egyetlen 
kristálytisztaságú cseppből állanak, ami azonban mégis 
mászkál, eszik és szaporodik és magába rejti az érzés minden 
titkát és az akaratnak végső maradékát, mint a léleknek 
utolsó nyomát.

Amit azonban meg kellett engednünk az amőbáknál és 
a monadináknál, azt nem tagadhatjuk le a hasonlóan élő 
nyálkagombáknál, • sem pedig a fickándozó és vidáman 
úszkáló zöld és üvegszerüen átlátszó növények nagy tömegé
nél, melyek a tavakat, folyókat és mocsarakat olyan roppant 
sokféleségben népesítik, hogy tanulmányozásuk sok tudóst 
lekötött már egész életén át. Ebből az következik, hogy ami 
megvan az egyik növénynél, az nem hiányozhat teljesen 
a másiknál sem ; legkevésbbé pedig a bonyolultabb, maga
sabb ranguaknál és így már állattani átmenetekkel is elju
tunk a növény lelki működésének elvi lehetőségéhez. De még 
inkább magukon a növényeken tett tapasztalataink révén.

De a lélektan, melynek itt vezetnie kellene bennünket, 
mindenkor a fantázia csatatere volt és egy tudományban 
sem temettek el annyi szép gondolatot, mint ebben. Az a 
hajlam, hogy mindenben a gondolkodó embert lássuk és min
den kívülünk eső cselekedetet úgy ítéljünk meg, mint a ma
gunkét, az antropomoríizmusnak ez a hibája, amelytől soha
sem szabadulhatunk meg teljesen, mert hiszen a világot a 
magunk fejével kell elgondolnunk, — már sok gonosz tréfát 
űzött velünk s különösen éppen a pszichológussal. Annyira 
megy ez, hogy a költészet nem más, mint rendszeres antro- 
pomorfizálás és minden bájos hasonlatot megterhel ennek a 
gondolkodási hibának az ólomsúlya. Éppen ezért ne moso
lyogjunk nagyon nagyapáink idejének jó öreg fiziológusain, 
akik jóhiszemű naivsággal rengeteg hosszú értekezéseket 
írtak a virágok boldogságáról, vágyairól, panaszáról és be
szélgetéseiről. Ki tudja, hogy milyen naiv a mi pszichológiánk 
is . . .  Akkoriban föltétlenül lelkes lénynek vette a növényt 
a természet-filozófia, sőt az akkori spekulációs iskola egyik 
szóvivője bizonyos következetességgel úgy gondolkozott, hogy 
a lélekkel halhatatlanság jár együtt és egy szép könyvet írt 
a növények halhatatlanságáról. Ezek voltak természetesen
A 5*
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azok a természetfilozófusok, akik a középkori sarlatánokra \ 
emlékeztető merészséggel azt is állították, hogy az ő tudo
mányuk képes megmutatni, miként lesz a »semmi« valamivé.

De nem lappangott-e ezekben a túlzásokban a természet 
valódi mivoltának mégis helyesebb felfogása, mint a verus 
botanicus-ok épp ily szellemtelen, de »exakt« és ezért még most 
is érvényes sematizmusaiban ? Ügy látszik, hogy az ember 
nem gondolhat valami egészen hibásat, —  de valami egészen 
helyeset sem. Csakhamar visszatapogatództak a középútra, 
hogy aztán megint más irányba térjenek le róla. Fechner, a 
filozófus, kinek a műveit most újra kiadják, mert már megint 
szeretnének letérni a bejárt útról, már sokkal józanabb, mint 
mesterei: Martius és Okén. A  növények lelki életéről szóló 
könyvét érdemes elolvasni, bár igen megzavarja az embert, 
egy lángelméjű meglátásnak és egy lángelméjű fantáziának 
a harca. Csak helyeselhetjük, mikor azt mondja, hogy a 
növények főjellemvonásaikban annyira egyeznek az álla
tokkal és emberekkel, hogy eleven voltukban nincsenek 
semmiféle alapkülönbségek; de rögtön ezután azt írja, 
hogy a növénynek díszes ruhája arra szolgál, hogy gyönyör
ködtesse, hogy az illata a beszédje, és virágának emléke
zései és sejtelmei vannak.

Ilyenkor aztán okosabb becsukni a könyvet és vissza
térni a tudás forrásához, a természethez.

Azt hiszem, hogy aki végiggondolja az eddig elmon
dottakat, nem kételkedik abban, hogy a növényben meg
vannak az érzés kezdetei, mert ha a növény nem érezné 
az ingert és az ingerkiváltotta hatást: nem volna lehet
séges a mindenféle inger-visszahatás, a porzószálak ütése, a 
tentakulumok forgása, a fény hatására való felemelkedés, a 
nehézkedési erő, a spermatozoidák ízlése, keresése és mene
külése. Csak józan ész kell ennek a belátásához. De 
csodálatos, hogy olyan erős a nem érző növényről szóló 
Linné-féle dogmának a hatása, hogy egyes természet- 
tudósok még most is inkább különös elméleteket eszelnek 
ki, semhogy leplezetlenül elismerjék a növényi érzést. 
Különösen szívesen hangoztatják, hogy a növény fele
letei csak olyan értelemben kiváltások, mint ahogy ujjunk 
nyomása valamely gép zárócsapjára mozgásba hozza a gépet,
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mivel erők voltak fölhalmozva, amelyek ekkor kiszabadultak. 
De nem csupán ügyes kikerülése ez az érzés fogalmának ? —  
Hiszen éppen az érzés az a zárócsap, melyre a fizikai erők 
hatnak! Valamennyi önkéntelen mozdulatomat mégis csak 
az érzés váltja ki. Ugyanez a folyamat játszódik le ezerféle
képen a növényi életben és akárhány bizonyítékkal szolgál 
hogy ott érzés szerepel. Talán a legjobb példa erre, hogy a 
mimóza észreveszi a sérülést, marást vagy égetést és hogy 
nemcsak a közvetlenül érintett szervek, hanem más orgá
numok is felelnek rá.

A mimóza annyira gyöngéd növény, hogy nálunk több
nyire üveg alatt tartják. Ha valami hűvös napon aztán 
kitakarjuk, levelei úgy reszketnek, mintha a hidegtől didereg
nének és ezzel a hőmérsékletérzékkel elárulják, hogy meg
érezték a hideget. És hogy ez nemcsak olyan mechanikus 
folyamat, mint valami vasdorongnak ütéssel való felmele
gítése, bizonyítja ennek a növénynek különös magatartása, 
ha vasúton sétáltatjuk meg. Egy nyugodtan gördülő első
osztályú kocsiban csak ritkán emeli és sülyeszti leveleit, 
egyes kikerülhetetlen lökések ingerénél. Ha azután egy 
harmadikosztályú, erősen zökkenő kocsiba visszük, levelei 
folytonos mozgásban vannak. Ha visszatérünk újra az első
osztályú kocsiba, levelei teljesen megnyugszanak, mert 
megszokták a gyöngébb izgatást és ez olyasvalami, amire 
mechanikus erők sohasem képesek.

De nem nyomhatjuk el azt a gondolatot, hogy ha a 
növény érez, akkor megérzi talán a fájdalmat is ? Mily érzékeny 
világ tárul itt fel előttünk! Mily sok fájdalmat és bánatot 
okozhatunk a természetnek naponta öntudatlanul. A  békés 
erdőirtás nem volna más, mint kínzókamra és minden virág
csokor a kert száz fájdalmas sebét jelentené. Ezekre a kér
désekre már nem adhatunk biztos feleletet, mert egészen 
más dolgoktól függnek: az öntudattól. Ahol nincs öntudat, 
ott nincs fájdalom, ahol nincs emlékezet, ott nincs öntudat. 
Körülbelül ez a mondat uralkodik a mi állatfiziológiánkban. 
Az alsóbbrendű állatok öntudatáról sem tudunk semmi 
bizonyosat, még mennyivel kevesebbet tudunk a növé
nyekről. De másrészt meg azt kell mondanunk, hogy az 
érzésnek a ténye tulajdonképpen egyet jelent a fájdalom
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érzésnek a fogalmával; annál is inkább, mert vannak egyes 
jelek, melyeket »fájdalomvisszahatások« gyanánt foghatunk 
föl. A sebérzésről már beszéltünk. Ezért mással példálódzóm. 
Mikor Darwin savakkal maratta az érzékeny gyökérvéget, 
rendszerint az egész gyökér erősen összecsavarodott. Tehát 
nemcsak a féreg görbül, ha rátaposunk, —  hanem a gyökér 
is, ha erősen megsértik. Sőt mi több, csakúgy mint az em
bernél és állatnál, az inger erős fokozásával a növénynél 
is az érzés bénulását idézhetjük elő, tehát elkábíthatjuk és 
megrészegíthetjük. A  megmart gyökér egy időre érzéketlenné 
válik a nehézkedési erő és a fény iránt, csakúgy, mint ahogy 
gyötrő fogfájás mellett mi vagyunk közönyösek valami 
tüzelő seb iránt. A kloroform és alkohol egyaránt meg
szüntet a növénynél is minden inger-visszahatást.

Nagyon súlyosan esik mindez latba, ha meggondoljuk, 
hogy a fának és virágnak is kijut abból a sok fájdalomból, 
melyben az élet minden élő lényt részesít. Én nekem úgy 
tetszik, hogy ennek az elgondolásnak csak a szokatlan- 
sága és idegenszerűsége tartja vissza a tudósokat attól, hogy 
nyiltan és merészen beismerjék.

Különben vannak közöttük olyanok, akik a növénynek 
még sokkal több »lelki sajátosságot* tulajdonítanak. így 
Kerner tanár, az újabb növényélettannak egyik vezető
embere merészen beszél a növény ösztöneiről és súlyos érve
ket állít a bizonyságára. Rámutat a növényéletben oly 
nyilvánvaló munkamegosztásra, mely nem képzelhető el 
kölcsönös érintkezés és egységesen közös eljárás nélkül. 
A  fizikai erőket nem maga az egész növény használja föl, 
hanem emezt az egyik, a másikat a másik szerv, minden 
alkalmazkodik a mindenkori szükségletekhez és azért hat 
egyazon fénysugár a levélre vonzóan, a gyökérre vissza
taszítóan. Sőt a növényi testnek minden egyes részecskéje 
csak azt a munkát végzi el, amely az egésznek leginkább a 
javára van. Az emberi életben ezt tervszerű munkameg
osztásnak hívjuk és emberi agy nem képzelheti el az egész 
egybeműködésnek valamiféle egységes vezetése nélkül. Ezt 
el kell ismernünk a növényi egyénnél is és nevezhetjük aztán 
ha akarjuk ösztönnek, ha akarjuk léleknek. Ezért tudja a 
növény elvégezni azokat az öntudatlanul célszerű munkákat,
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miket nem győzünk eleget csodálni és a melyek ilyen feltevés 
nélkül érthetetlenek volnának. Eddig Kerner. Milyen tényekre 
gondolt, mikor ezeket a szavakat mondta ? Csak egy kis 
részét ismerte azoknak a tényeknek, melyek most utólago
san olyan fontossá teszik a nézetét.

A  természetnek szeretettel való megfigyelése egyre új pél
dákkal bizonyítj a ezt. Egyet közülök már ismerünk. A  harmatfű 
tentákulumai valami légy után nyúlva, csalhatatlan biztos
sággal találják meg áldozatukat. A  mozdulatnak első pilla
natában hibátlanul abba az irányba nyúlnak, amerre a 
zsákmányra le fognak csapni. Vagy nézzünk meg csak egy
szer vízinövényeket, melyek nincsenek a talajhoz rögzítve, 
hanem gyökerükkel szabadon úszva, minden táplálékot a 
vízből szívnak. Ezerszeresen szétágazva és összefonódva 
sűrű haj hálót bocsátanak lefelé. És milyen csodálatos ! Az 
áthatatlan szövedékben minden gyökérszál úgy helyeződik 
el, hogy nem érinti a másikat. Ösztön-e az, amely a gyöke
reket arra indítja, hogy egymást kerüljék ?

Újra meg újra beszélnünk kell a növényi gyökérről, 
ha rá akarunk mutatni a növényi élet legmegfoghatatlanabb 
titkára. Azt már tudjuk, hogy a célszerű cselekedetek mily 
nagy tömegét rejti el a sötét föld, de mindezt fölülmúlják 
azok a gyökerek, melyek a levegőben élnek. A  fagyöngy, 
melyet őseink a kikutathatatlan élet szimbólumaként szent
nek tartottak, mely csak a kegyetlen téli hidegben csírázik 
és virágzik, gyökereit ugyan beleereszti a fába, mely őt 
táplálja, de e gyökerek nem hódolnak annak a törvénynek, 
mely a gyökereknek azt parancsolja, hogy lefelé töreked
jenek ; csak oda nőnek, ahol a legalkalmasabban tudnak 
fogódzani és szívni, tehát, ha kell, akár az ég felé törnek. 
Olyan ez, mint hogyha nem a fizikai erők uralkodnának a 
növényen, hanem az élet a maga belátása szerint alkalmazná 
a vak természeti erőket. Suprema lex —  az élet jóléte. Gon
doljuk meg jól, hogy ez mit jelentene. Vagy miféle csodás erő 
az, amely arra ösztökéli az élősködő orchideák, a lathraea 
és aranka csiráit, hogy olyan növényeket keressenek, melyek 
alkalmasak a kizsákmányolásra ? Hasonló energia lehet ez, 
mint az állatoké, mert róluk tudunk ilyesmit. Példa rá az 
undorító húrféreg (Gordius), egy méternyi hosszúságú,
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vékony fonálféreg. Petéit a vízbe rakja. A kibúvó embriók 
rögtön a szúnyog és tiszavirág lárváiba vándorolnak, úgy 
hogy elnyeletik magukat. Közvetlen hasznuk nincsen ebből, 
mert megemésztetlenül és halottszerüen fekszenek a lárvá
ban, míg ezt valami vizibogár fel nem falja. Csak ebben 
megy végbe a továbbfejlődésük. Mi hajtja tehát rá a férget, 
hogy fiait a szúnyog és tiszavirág lárváinak kiszolgáltassa ? 
Egy megfoghatatlan ösztön, — ugyanaz, amely a lathraea 
csiráját arra ösztökéli, hogy fölkutassa a cserje gyökerét.

Sokkal több rejlik a növényben, mint az ingerre 
való feleletadás képessége. Már nem gondolhatjuk úgy el, 
hogy csupán művésziesen fölépített automata, amelyben 
különféle készülékek egy bizonyos mennyiségű képességet 
lekötnek mindaddig, míg ezt vagy amazt a gombot meg 
nem nyomják, mire aztán az automata egy ideig kelepei és 
üt, míg aztán az összehalmozott erő fölhasználódik és az 
óramű lejár. Nem, ezek az élő automaták épp úgy megbor
zongatják az embert, mint azok, amelyeket E. Th. Hoff- 
mann fantáziája egy fölségesen borzalmas novellában sze
repeltet ; mert bár korlátozottan működnek, mégis önálló 
életük van. Már sokszor elgondoltam, hogy az életnek tulaj
donképpeni titka abban van, hogy látszólag mindenhatóan 
teremtő erejű és mégis szánalmasan le van kötve fizikai 
erők sematizmusához. Mintha igaz volna Empcdoklesz bölcse- 
lete és mindenben valami korlátlan szellem rej tekeznék, 
mely azonban csak fokonként tud megszabadulni az anyag 
bilincseitől, —  legszabadabb bennünk, az állatokban már 
kevésbbé, még kevésbbé a növényekben és legkevésbbé ma
gában a halott matériában, amelynél csak mint örökös 
okozati összefüggés észlelhető. Ez a poétikus kép talán leg
jobb körülírása a valóságnak.

A  növény képes arra, hogy a viszonyokat felhasználja 
és az adott körülményekhez képest értékesítse. Ezt külö
nösen jól figyelhetjük meg tudományunk legérdekesebb ese
teinek egyikében.

Homokos helyeken, száraz mezőkön, de még gyakrab
ban nyugati síkságaink pusztáin él egy embermagasságú 
bogáncs. Hejakútnak (Dipsacus laciniatus) hívják. A nagy 
természeti ismereteket szerzett pusztai nép nevezte el így,
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mert megfigyelte, hogy ez a bogáncs a pusztai madarak 
számára valóságos kutat kínál.

Erősen bemetszett átellenes állású két levele a vállukon 
összeforr és egy kis vályút alkot, melyet az eső meg
tölt és a harmat nem hagy kiszáradni. Azt hitték, hogy a 
növénynek ebből haszna van, amennyiben virágzatát meg
védi ezzel a vizes árokkal, a haszontalanul fosztogató csi
gáktól és hangyáktól. Ez is 
igaz lehet, de még valami sok
kal érdekesebb dolgot figyel
tek meg. A növény ezt a víz
tartót önműködően fordítja 
hasznára. Akárhogy csűrik- 
csavarják a dolgot, ezt nem 
lehet letagadni. Sem a más 
bogáncsfajták, sem a többi 
héjakútféle nem fejleszt vályú
jának az alján szívósejteket, 
csupán a takácshéj akút, hogy 
megkönnyítse nehéz életét a 
száraz sivatagban. De ez még 
nem minden. Az ilyen kutacska 
hemzseg a látogatóktól. Szom
jas szúnyogok, szorgalmas han
gyák igen sokszor használják,

de nagyon gyakran m égis a  héjakút (Dipsacus) víztartó-
csúsznak a sima szélén és bele- jával, melyből a növény az
fulladnak. A  víz megdolgozza odagyült vizet, valamint a bele-
a gyöngéd testet és ekkor is- rovarokat felhasználja,
mét valami hallatlan dolog tör
ténik. A növény végtelenül finom apró protoplazma-szála
kat küld ki egy kedélyes halotti torhoz, hogy ily módon 
pótolja a homokos talaj szűkös adományait. Afféle dolog ez, 
mint a lathraeának a rablóbarlangjai, azzal a különbséggel, 
hogy ott állandó a berendezkedés, míg a bogáncs csak eset- 
ről-esetre jár így el. De ez már határozottan ösztön-cse
lekedet.

De ez még mindig nem elég bizonyítéka a léleknek. 
Mily messze vagyunk még annak az eldöntésétől, hogy
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csakugyan megvan-e a lélektartalom, az öntudat ? Igaz 
ugyan, hogy Nágeli tanár, az újabb botanikának egyik 
kiválósága, a növény öntudatát határozottan elismeri, 
de ennek az engedménynek az értékét nagyon leszállította 
azzal, hogy hipotétikusan minden egyes fehérjemolekulát 
lelkesnek vesz. A  mai haeckelizmus is úgy alkuszik meg, 
hogy a matériát egyáltalán lélekkel ellátottnak veszi. 
De mindezek nem végeredmények, hanem csak posztulá- 
tumok, —  önkényes feltevések, hogy valami módon mégis 
hozzáférkőzzenek a teljesen érthetetlen valamihez. Az igaz
ság az : hogy nem tudjuk, van-e a növénynek öntudata.
—  Ha optimisták vagyunk, akkor legfeljebb azt mond
hatjuk : nem lehetetlen.

De azt a kifogást lehetne ez ellen emelni, hogy az 
ösztönök mégis kezességei valami fajta, ha legalacsonyabb- 
rendű lelki tevékenységnek is. Ezen a ponton túl aztán 
nem tud tovább jutni a botanikus, ha nem ismeri a legújabb 
idegélettant. Mindig vissza kell térnem arra, hogy nem lehet 
az ember most már csak botanikus, ha a természet mivoltát 
akarja kutatni, és a mai természettudós az előtt az óriási 
feladat előtt áll, hogy, bár a mérhetetlen szétforgácsolódás, 
az anyag áttekinthetetlen kiterjedése lehetetlenné teszi úgy
szólván azokat az egykori polihisztorokat és enciklopédistákat, 
kiknek legutolsójaként Alexander Humboldt áll előttünk, 
mégis újra enciklopédistává legyen, hogy a maga szűk 
körében fölhasználhassa nemcsak a fizikának, kémiának, 
hanem az egész biológiának a haladását is. Sőt, úgy látom, 
hogy a jelenkor igazán nagy természettudósainak előnye a 
többiek fölött éppen az egésznek abban az egyetemes áttekin
tésében áll, mely képessé teszi őket, hogy tisztán lássák 
azokat a nagy összefüggéseket, mik a fizikai és biológiai 
tudományt egy nagy egységes természettörténetté kapcsol
ják össze.

Hogy a fenti kifogásra megfelelhessünk, most, miután 
a növény érzéki életének elemzését a primitív ösztönjelek 
megismeréséig vezettük, nekünk is el kell hagynunk a bota
nikát és az összehasonlító lélektantól kell további felvilágo
sításokat kérnünk.

A modern lélektan aztán hamarosan megsemmisíti az
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ösztönről mint lelki tevékenységről való minden álmunkat. 
Utal arra a számtalan kísérletre, miket olyan állatokon 
végeztek, melyeknek nincsenek idegsejtjeik, vagy amelyek
nél ezeket mesterségesen elpusztították és amelyeknél mégis 
mutatkoztak mindazok a jelenségek, miket azelőtt csak a 
lélek jelenlétével akartak magyarázni. A  lelki tevékeny
ségnek ezt a legegyszerűbb formáját, amely teljesen öntudat 
nélkül játszódik le, reflexnek nevezték és ezt a szót min
denki megérti, ha eszébe juttatjuk, hogy ilyen reflex szemünk 
önkéntelen megrebbenése is valami nagy csattanás hallatára. 
Nem tudunk fölötte uralkodni, kívül esik akaratunk hatás
körén és megtörténik, mielőtt tudatossá lenne.

Ezek a reflexek jellemzik minden eleven történésnek a 
kezdetét. Valami ingerre az első felelet mindig a reflex. Es 
így a sokfajta felelet, amit a növény ad, a fény felé fordulás, 
a gyökér görbülése sérülés esetén, tulajdonképpen reflexek 
és így meglehetnek öntudat, lélek, ösztön nélkül. Minden 
élő anyagban megvan a reflexre való képesség. Ezeknek a 
reflexeknek oka az élő matériának általános ingerlékeny
sége, a tropizmusokra, az ingerlékenységekre való képesség. 
Mikor több reflex egyesül, együttműködik és valami rend
szerré kapcsolódik, ezt az így keletkezett magasabb élet- 
tevékenységet ösztönnek nevezzük. Az ösztönöknek ilyen 
módon való keletkezése arra tanít bennünket, hogy ezek 
szintén nem bizonyságai a léleknek, minthogy jelenlétük 
még mindig az élő anyagnak általános tulajdonságaiból ma
gyarázható meg. Mindezek nem lelki sajátságok. A  lélek csak 
az öntudattal kezdődik és erre csak a magasabbrendű emlős
állatoknál vannak jeleink, de —  egészen pontosan véve —  
mindenki csak saját magáról tudhatja bizonyosan. Az élet 
kutatója sohasem fog találni objektiven adott »lelket«, 
hanem csak ideg- és agyműködést, —  ez pedig az idegekhez, 
az idegsejtekhez és az agy velőhöz van kötve. Es ezért az 
exakt természettudós számára nincs ^lélektan*, hanem csak 
»idegélettan«.

Ezt mondja az idegfiziológusok most uralkodó iskolája. 
Talán olvasóim meg vannak elégedve a kapott felvilágo
sítással. De ha az én véleményemet kérdezik, én nem tudok 
ebbe belenyugodni.
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Kétségtelen, hogy a logikus gondolkodás számára nem 
lehet teljes érvényű az a magunk énjéből való analógiás 
következtetés, hogy az öntudatunkat együvé alkotó jelen
ségekben is hasonló hajtóerők működnek. Mióta Kant ezt 
elgondolta, nem nehéz immár belátni.

Nagyszerű gondolat az is, hogy az élő lények cselek
vését egyetlen egy tulajdonságukra vezessük vissza: az 
eleven anyagnak az ingerlékenységére.

De éppen itt érvényes Goethe mondása: Amit tudunk, 
azt nem tudjuk használni. Mire jó tulajdonképpen ennek az 
általános mindent magyarázó ingerlékenységnek a megisme
rése, ha maga az ingerlékenység megmagyarázhatatlan ?

Csak szavakkal való játék, ha az egyik megmagyaráz
hatatlan helyére a másik megmagyarázhatatlant tesszük.

A  valóban tudományos szellem őszintén bevallja: a 
növények reflex cselekedetei csakugyan megegyeznek az 
állatok reflexeivel, de azt nem tudjuk, hogy igazában miben 
állanak. Éppen ezért arra kell határolnunk a munkánkat, 
hogy ezeket a reflexeket a lehető legbehatóbban leírjuk, az 
érthetetlen tényezőt körülkerítsük és a kérdés gyökerére kon
centráljuk. Senki sem ismerheti így félre, hogy mindezeknek 
a jelenségeknek jellemző vonása a célszerűség. Nem a szó régi 
naiv értelmében vett teleológiát gondoljuk, amely szerint 
az egész természet az ember szempontjából él és csak 
arra való, hogy a mi céljainkat mozdítsa elő, hanem értjük 
rajta minden lénynek a maga szempontjából való megfog
hatatlan célszerűségét.

Az összes tropizmusok az életrevalóság szolgálatában 
állnak. A  virágok és bimbók nyctitropizmusa védelmet nyújt 
harmat és hideg ellen, a csiralevelek érthetetlen összehajlása, 
amelyet minden here-, tök- vagy paradicsomnövényen vagy 
napraforgón éjjelente megfigyelhetünk, a közöttük fejlődő 
levélkezdeményeknek van hasznára, melyek enélkül megfagy
nának ; a hajtásnak és indának körben mozgása magasrendű 
célszerűség szolgálatában áll, mert cirkumnutáció nélkül 
nem tudna felkúszni a komló, felfutni a szőlő ; a gyökér pedig 
a tropizmusok sokasága nélkül nem lehetne az egész növény 
eltartója. Heliotropizmus nélkül nem minden növény tudná 
kihasználni a fény áldását. És olyan tropizmusok is, melyek a
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mi szemünkben értelmetlenek, részt vesznek ebben az egyén 
javát szolgáló különös ^gondoskodásban*. így a geotro- 
pizmus, amely nemcsak szilárd tartásról gondoskodik, hanem 
a talaj túlságos kiszáradása ellen is védelmet nyújt. Mert 
minden fa, bokor és sok vizet használó fű függőleges állásával 
éppen a legperzselőbb déli melegben beárnyékolja azt a 
darabka földet, melyben gyökerei nedvesség után kutatnak.

És hogy a bizonyítás teljes legyen, a visszahatás módja 
szintén alkalmazkodik a szükségletekhez, sőt el is marad, ha 
úgy kívánja az egyén java. Már Darwin észrevette, hogy túl- 
nagy szárazság néha hatással van az álom-mozdulatokra és 
nyctitropizmust okoz, tehát lecsukódnak a levelek. A miértre 
megint nem tudunk feleletet adni, —  legfeljebb azt a fel
színes magyarázatot, mellyel Darwin is élt, hogy : a kipárol
gás megakadályozására történik. Csakugyan ez a hatása, 
de azért szabad-e a természeti történést megfordítanunk s 
valami okot a hatásából magyaráznunk ? A  heliotropizmus is 
hasonlóan alkalmazkodik a szükségletekhez. »Ha a változó kö
rülmények folytán ártalmassá válik valamely növényre nézve, 
akkor azonnal meg is szűnik, mint a kúszó és rovarevő nö
vényeknél.* Ki mondta ezt a hihetetlen mondatot ? Megint 
csak a nagy Darwin a növények mozgási képességéről szóló 
könyvében. És valóban, ha nem akarunk lemondani minden 
magyarázatról, nem fejezhetjük ezt ki másképpen, bár ezzel 
azt a szörnyűséget mondjuk ki, hogy ebben az esetben a szük
séglet a működő természeti erő. Darwin végzett is egy döntő 
kísérletet, hogy tisztázza a kérdést. Egy kasszia-palántát a 
szoba sötét részébe tett, mire bekövetkezett az éjjeli helyzet; 
a csiralevelek fölemelkedtek és összehajlottak a közöttük 
kibújó gyöngéd hajtás fölött. Egy másik ilyen növényt 
pedig a napfényre tett, mire a csiralevelek szélesen kiter
jeszkedtek. Mindkét cserepet azután egyidőben odatette a 
szoba közepesen megvilágított közepére, és most mi történt ? 
A  nyitott csiralevelek rögtön bezárultak, míg a lezártak 
kinyíltak. Ez a kísérlet a tudatlannak semmit sem mond, a 
szakértőnek azonban oly módon mutatja be az élet szuverén 
működését, hogy meg kell döbbennünk, mintha az az őserő 
nyilatkozna előttünk, mely az életet is megalkotta.

Aki belemélyed a természetbe, az megtudja, hol van meg
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valósulása a gyermekálmok meseországának. Sehol másutt 
mint körülöttünk. Mert semmiféle fantázia nem találhatja 
ki mindazt a csodálatos dolgot, ami a természettudós szeme 
elé tárul. És néha nem kellenek a bonyolult műszerek sem, 
hogy meglássa ezeket. Ha a csoda állandóan a szemünk előtt 
van, akkor legbizonyosabb, hogy nem vesszük észre. Érdeke
sen bizonyítják ezt egy vadszőlőfajnak (Vitis inconstans) 
a kacsai. Minden gyermek ismeri őket. De ki ügyel azokra a

csodálatos levelibéka
lábakra, melyekkel a 
vasrácsokhoz tapad ? 
A kacs néhány nye- 
lecskére oszlik, me
lyeknek végén egy át
látszó ragasztó csepp 
ül. Ez olyan erősen 
tapad, hogy hamarabb 
elszakad az inda, mint
sem a vége lefej tődne. 
Miért van ez, miért 
fejlődik csak akkor, ha 
a növénynek szüksége 
van rá ? Ha mi ezt 
tudhatnók! Vannak 
rovarlábú kacsok, vé
gükön hegyes karmok-

A japán vadszőlő tapadó-korongokat fej- kai, melyek erősen 
leszt és ezekkel kapaszkodik a sima falon, tartják azt, amit egy

szer megragadtak. Ter
mészetesen itt segítségünkre jön a darwinizmus kiválasztás
hipotézisével és megtanít bennünket arra, hogy a célszerű 
dolog azért van itt, mert a célszerűtlen mindig magától kitör
lődik az élők sorából, míg a kacs hegyén valaha ♦vélet
lenük keletkezett karmot célszerűsége miatt megtartja az 
a növényfaj, melynek ez hasznára lehet.

Helyes, ezt elfogadhatjuk, ámbár sohasem jó a ♦vélet
lenre* hivatkozni. De még ez is cserben hagy, ha a ragasztó 
cseppnek esetről-esetre való keletkezését akarjuk szelekció 
segítségével magyarázni. Mert ha meg is elégednénk azzal a
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feltevéssel, hogy az érintés ingere hozza létre a ragasztó 
csepp képződését a kacs végén, a dolognak egy szembeötlő 
pontja megmagyarázatlan marad és pedig az, hogy miért 
éppen ebben az egy esetben keletkezik olyan működés, mely
ből az egész növénynek van haszna.

Az élő lényeknek ez a célszerűsége száz fajta, néha kalan
dos álöltözötben örökös törvényként lép egyre elénk, meg
foghatatlanul, látszólag keresztültörve minden más ter
mészeti történés tervtelenségén. Minden jövendő természet
kutatás nehéz keresztje lesz ez és nem mulasztom el újra 
kijelenteni: hogy ez a főfeladat, amelynek megfejtését meg
oldatlanul, csak éppen hozzákezdve, igazi mivoltában alig
hogy felfogva, már gyermekeinkre kell hagynunk.

Itt foszlik köddé minden tudásunk és megismerésünk. 
Ezekben az utolsó kérdésekben az élő anyag öntudata, a 
lélek, az életokok, a célszerűség igazi mivolta nagy kérdé
seiben tudásunk vigasztalanul, a legszomorúbb kicsengéssel 
végződik, a vándortársunkkal való civódásban. Nem harc ez, 
csak civódás, mely eltakarja az ignoramust. De mégsem 
vándoroltunk hiába ezen a fáradságos, csalóka és oly könnyen 
eltéveszthető ösvényen. Ha nem is teljesedett be minden 
reményünk, mégis hoztunk magunkkal egy megismerést, 
mely az élet legmélyére hatol: azt a bizonyosságot, hogy a 
növényi élet egy az állati és a magunk életével. Még nagyszerűbb 
tanulságot szolgáltasson nekünk a néma növény, mint azt, 
amelyet már elárult: hogy az ö érzéki élete csak primitív for
mája, kezdete az emberi szellemnek !

Az a legújabb fölfedezés a növényi érzékek élettanában, 
hogy minden fölfedezés már régi. A  növény csak más for
májú lény, de nem más »lény«, mint az állat. Minden, amit 
tudunk tropizmusairól, reflexeiről, ösztöneiről, megtalálható 
az állati szervezetben is, és ezzel leomlik a természet világai 
közt emelt utolsó mesterséges választófal is, melyet egykor 
a szisztematikus rend kedvéért építettek s később azzal a 
különös tisztelettel, mellyel az ember a saját alkotásait te
kinti, tévesen a természet válaszfalának hittek.

Nem nehéz ezt az állítást bebizonyítani. Mindenki, 
akinek tengervíz-akváriuma van, bebizonyíthatja, mert való
színűleg ott van benne egyik vagy másik tengeri anemone.
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Évszázadokon keresztül oly biztonsággal növényeknek tar
tották őket, hogy olyan tudós is, mint Réaumur eltitkolta 
annak a nevét, aki először terjesztette a párisi akadémia 
elé az állatvoltuk bizonyítékait, mert nem akarta a nevet
ségesség átkának kitenni. Életmódjuk annyira növény- 
szerű, hogy most bizonyítékul használhatjuk minden fajta 
élet azonosságára.

Ezek a tengeri anemonék csakúgy követik a fény és a 
nehézkedési erő hatásait, mint a leveles ágak s ezért lassan 
az akvárium megvilágított oldalához vándorolnak és itt füg
gőlegesen helyezkednek el. Ügy tréfálták meg ezt a nehézkes

A tengeri anemone (Cerianthus) a nehézségerő érzésével ilyen 
természetellenes helyzetbe kényszerült.

növényállatot, hogy ráhelyezték egy dróthálózatra, melyen 
csakhamar keresztülcsúszott. Ekkor többször is megfordí
tották a dróthálót. A  tengeri anemonének szabadon lévő 
hátsó vége mindig arra törekedett, hogy függőleges állásba 
helyezkedjen és csodálatos görbülésekkel bizonyította, hogy 
mily erősen reagál a nehézkedési erőre. Hasonlóképpen ke
resi görbüléssel és behajlással tentakulumos feje a fényt, 
mellyel szemben ezek az állatok éppen oly érzékenyek, mint 
a növény levelei.

De az állatok heliotropizmusa nemcsak a tenger mélyén 
található, ahol az élő anyag magára vette az állati test moz
gékony alakját, mindenütt be van oltva a fény iránt való 
vágy és az alacsonyabbrendű állatoknak hasonló fény- 
érzékük van bőrükben, mint a füvek levélcsúcsain.
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Az sem más, mint heliotropizmus, mikor a molylepke a 
fénynek repül; mikor a földi giliszta a szokatlan napfény elől 
menekül, csak ugyanaz a folyamat, mint a gyökérnek a fénytől 
való elfordulása. Mindkét esetben ugyanaz a törvény működik 
és ezért találunk az állatoknál is hasonló különlegességeket. 
A molyok és lepkék közül azok, melyek nappal alusznak s 
csak az est beálltával röpülnek, nem változtatják meg a szo
kásaikat akkor sem, ha nap közben sötét szobában tartjuk 
őket. A megszokott órában kezdik meg a repülést. Hasonló
képpen egyes növények mindig ugyanabban az órában veszik 
fel alvó helyzetüket, anélkül hogy figyelembe vennék, vájjon 
megfelel-e az adott körülményeknek. De csak egyszer vagy 
kétszer történik ez így. Aztán megtörik a szokás hatalma 
s a lepke meg növény alkalmazkodik a változott körül
ményekhez. Az élet megint diadalmaskodik azon a kelepcén, 
melyet hatalmának állítottak.

Hogy pedig nem az érzékszervek és segítőik, az idegsejtek 
felelnek a nap és az éj változásaira, annak bizonysága az 
állatoknál az, hogy a még szemnélküli légypondró éppen 
olyan aggódva rejtőzik el ügyetlen hánykolódással a fény 
elől, mint az éjjeli lepke.

Ezeknél a megfontolásoknál csak nehezen tudunk meg
szabadulni attól a gondolattól, hogy talán a heliotropiz- 
musban van tulajdonképpeni oka annak, hogy a sötétség 
nap közben is álmossá tesz bennünket, és az idegen a magas 
észak nappali fényű nyári éjszakáin csak nehezen tud eleinte 
elaludni. Bennünk is megvan tehát a növényi sajátságok 
valami maradéka, mert a szemünkben ugyanaz történik, 
amit a növényi sejtek zöld szemcséinél láttunk. Ahogy ezek 
a fény után vándorolnak, az emberi szemben is, ha napsugár 
éri, a recehártya finom szálai és a festőanyag a fény felé 
húzódnak és sötétben visszavándorolnak.

Annak a kacsnak, mely a megragadott ágat szorosan 
átfogja és lefejthetetlenül hozzátapad, szintén megvan a 
hasonmása az állatvilágban. Csak egypár éve, hogy figyel
mesek lettek erre. A különbség csak az, hogy azt a sajátságot, 
melyet a növényeknél érintési ingerlékenységnek hívunk, az 
állatoknál sztereotropizmusnak mondják. Sztereotropizmus 
az, és nem a fénytől való irtózás vagy félelem, mikor a bogár

F rancé : A növények érzéki és szerelmi élete. 6
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szorosan hozzásímul a hasadékokhoz, mikor a fülbemászó 
lyukakba búvik és a felhajszolt konyhai sváb falrepedésekbe 
kúszik. Ezt tartja legalább az újabb idegélettan, melynek 
azonban ebben nem adok egészen igazat. De az én ellenve
tésem is elismeri a dolognak lényeges és idetartozó részét, azt, 
hogy a polipkarok szoros átölelése a tárgyak körül nem más, 
mint a kacsnak, kúszó szárnak a botra való felkúszása. 
Mindkettő azon az ingeren alapul, melyet valami szilárd 
tárgynak a nyomása okoz.

És ezzel befejeztük az összehasonlítást. Nem teljes akart 
lenni, csak azt akarta bizonyítani, hogy érzéki életében az állat 
nem egyéb, csak magasabb fokra fejlődött növény. Az alacsony
rendű állat ebben a tekintetben egy fokon áll a magasabb- 
rendű növénnyel. Csak az események tempója teszi azt a 
különbséget, mely első szempillantásra az állatot elevennek, 
a növényt pedig élettelennek mutatja. Minden mozdulat
reakció gyorsabban megy végbe az állatnál. Egy növényi haj
tásnak a nutációit mozgófényképpel felvették és az állati 
mozdulat tempójában lepergették. Mintha valami roppant 
felindulásban maga körül csapkodó mesebeli lény fantasz
tikus képe lett volna. De az életnek a működése a meglassulás 
ellenére is ugyanaz, aminthogy lényegükben az állati idegek 
azonosak a növényi idegrendszer hamar elmúló egyszerű 
kezdetével. És ha egy kicsit gondolkozunk efölött, meg is 
tudjuk érteni. A  növénynek a maga mozgásához nincs szük
sége az izmok és idegek nagy apparátusára. Az állat, melynek 
hogy táplálkozzon és magát fenntartsa, nagy területekre van 
szüksége, kénytelen futni, mászni, repülni, lélekszakadva 
sietni, hogy éhen ne vesszen; testének gyors felfogásra kell 
hát berendezkednie, szüksége van éles és tökéletes érzékekre, 
ügyesen elhelyezett belső telefonra és egész apparátusát 
kitünően vezető középpontjára. A  növény pedig, mely úgy
szólván belemerül a táplálékába, többnyire lemondhat a 
mozgásról és a világ folyásáról keveset kell tudnia, ezért nem 
is törődik sokat vele, hiszen az eső és levegő eljönnek hozzá, 
nincs mit közölnie magával, ezért tud rendszeres idegrendszer 
nélkül, agyvelő nélkül és primitív érzékszervekkel is boldo
gulni. De ereje csak szunnyad. Mily gyakran láttuk, abban 
a percben, amikor mozdulatra van szüksége, oly gyorsan tud
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odakapni, mint valami gyors állat; ha figyelnie kell, mindent 
észrevesz, amire szüksége van. Nem mostohagyermeke a 
természetnek, hanem oly tökéletesen alkalmazkodott saját 
életéhez, mint az állat a magáéhoz. Ha az állatnak nem 
kell gondoskodnia táplálékáról, akkor mint kagyló, mint 
polip épp oly mozdulatlan és közönyös lesz, mint a nö
vény, sőt még erősebben visszafejlődik ; ha táplálékát ké
szen kapja, akkor tagolatlan zsákká válik, mint egyes 
parazita rákok.

Tehát a wneglelkesülésben« sincsenek ugrások a termé
szetben, hanem egyazon kötelék fűz össze mindnyájunkat 
egy csodálatos egységbe, melynek belső kisejtése és öntudat
lan eszmélése alkotja minden természetvallás magját és teszi 
igazi avatottságát és voltaképpeni értékét.

Megmérhetetlen perspektiva nyílik előttünk, ha elgondol
juk ezeket a belső, titkos viszonyokat, amelyek segítségével 
a természet a történések körmozgását fentartja és minden 
lénynek a javára igyekszik fordítani. Talán nincs belsőbb 
ájtatosság, mint az a megborzongás, mely elfog bennünket, 
ha földünk életének titokzatos, rendkívüli soha ki nem apadó 
hatalmát egyszer megsejtve felfogjuk.

Az élet igazi mivoltát megérteni és bebizonyítani még 
nem tudjuk. De egyre világosabbá lesz az a sejtelem, hogy 
az élet valami különös, a természet többi hatalmaival egyen
rangú erő, mely a nyers matériát átalakítja valamivé, aminek 
végső alakját megint csak elrejtik előlünk saját korlátoltsá
gunk felhői. A  bizonytalanságok szánalmas ingoványában, az 
egyetlen szilárd pont, amelyen megállhatunk, csak a termé
szet alkotó és átalakító erővel való tökéletes, belső egységnek az 
érzése. Ez a belátás ugyan odavet bennünket a nyers kezdések 
és primitív életalkotások tökéletlenségeihez, de egyben föl is 
emel a természet korlátlanságának minden lehetőségeihez. És 
ezzel megértjük, miért harcol bennünk állandóan alantasság 
és fönség, mert ez annyit jelent, hogy az egész élő világ volta
képpen szétaprózott ember, mi pedig mindennek egyik apró 
része vagyunk.

6*
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Tudást terjesztő könyvnek a legnemesebb feladata, 
hogy hozzájáruljon olvasói szellemének szabadabbá, köny- 
nyebbé, szebbé válásához, legfontosabb célja: hogy kiemelje 
őket a dolgok mivoltáról való előítéletek tengeréből, már 
amennyire a tudomány maga kiemelődött belőle. De nemcsak 
ez a feladata egy ilyen könyvnek. Én legalább még más 
eredményekről is álmodozok.

Talán akadnak olyanok, akik felbuzdítva ettől a kert 
és mező titkos életébe vetett, hacsak felületes pillantástól, 
most már komolyan mélyebbre akarnak hatolni ebbe a csen
des és mégis hatalmas erőkkel teli titokzatos világba ; akiknél 
az érdeklődés nemes és szellemileg előkelő szerelmi viszonnyá 
mélyül, ami azokban az órákban, melyeket neki szentelnek, 
magasan a köznapiság fölé emeli őket és tudományunknak 
buzgó, szorgalmas barátokat és munkatársakat nevel.

Mert tudományunknak és kultúránknak szüksége van 
■erre. Már van ugyan számos természetkutató német földeken, 
de még mindig nem elég, hogy teljes.sikerrel tudnának gátat 
vetni a kultúraellenes erőknek. Mert éppen rájuk nagy és 
fenséges kultúrfeladatok várnak. Nemcsak a haladás bás
tyáinak kell lenniök, hanem elfogulatlanságukkal éppen ők 
azok, akik megvédhetik a tudományt a bogaras tudóskodás 
korlátoltságaitól.

ök a legjobb és leghívebb barátai annak a kultúrideálnak, 
amely lassan, de feltartózhatatlanul előkészíti a most még oly 
középkori világ átalakulását, mert bepillantottak a természeti 
törvények nagyszerűségeibe és nem tudják már nélkülözni a 
fenséges gondolatok légkörét.

Magasabb őrhelyen állnak és magukkal ragadják vilá
gukat is. Mert csak ott válhatnak ki az emberiség nagy fel
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szabadítói: a nagy természettudósok, ahol sokan vannak, 
akik úgy gondolkodnak mint ők. Ez oly bizonyos, hogy ter
mészeti törvénynek tekinthetjük. Mert csak ott fejlődhetnek 
nagy szellemek, ahol őket megértik. A  szükséglet magával 
hozza a kielégítését is. Ez a mondat nemcsak a közgaz
daságtanban, hanem a szellemi nemzetgazdaságban is érvé
nyes. A  dilettánsok és természetkedvelők hada eltartja a 
kutatók és gondolkodók vezérkarát —  és csak ezek közül 
válik ki aztán a nagy hadvezér, a világot felszabadító szel
lem, talán minden évszázadban csak egyszer. . .  de nem 
hajthatja végre néha századokra kiható igazi életművét, ha 
nem állíthatja küldetésének szolgálatába ezeknek az erejét 
és megértését.

De hogy ezek a ^komoly szándékuak« ne tegyék le 
könyvemet kielégítetlenül, nem mulaszthatom el, hogy föl 
ne soroljam azokat a forrásokat, amelyekből további útba
igazítást kaphatnak arról a tárgyról, amiről én itt csak váz
latot adtam. »

A növények érzéki életéről szóló újabb munkák közül 
legfontosabb:

W. Pfeffer : Pflanzenphysiologie. 2 köt. 2. kiad. 1903.
A növények életműködéseiről bővebben tárgyal ez a m ű:
R. Francé: Die Weiterentwicklung des Darwinismus. Eine 

Wertung dér neuen Tatsachen und Anschauungen. Odenkirchen
1904.

A növények érzékszerveiről:
G. Haberlandt: Sinnesorgane im Pflanzenreich zűr Perzeption 

mechanischer Reize. Leipzig 1901.
A növények ingervezető rendszeréről:
G. Haberlandt:  Das reizleitende Gewebe dér Sinnpflanze. 

Leipzig 1890.
B. Nim ec: Die Reizleitung und die reizleitenden Strukturen 

bei den Pflanzen. Jena 1901.
A növények »lelki életéről* históriai szempontból érdekes:
G. Th. Fechner : Nanna oder über das Seelenleben dér Pflanzen. 

2. kiad. Berlin 1903.
Az állati és növényi élet azonosságáról:
J .  Löb: Dér Heliotropismus dér Tiere und seine Übereinstim- 

mung mit dem Heliotropismus dér Pflanzen. Würzburg 1890.
J .  Löb: Einleitung in die vergleichende Gehimphysiologie. 

Leipzig 1899.
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A NÖVÉNYEK SZERELMI ÉLETE.





Be le f á r a d t a m  az élet küzdelmeibe, megzavart utamon 
a rosszakarat, visszadöbbentett az emberek kemény
sége, kíméletlensége, tömérdek harca; otthagytam hát 

őket s városaikat és elvonultam a szép ó-frank földnek egy 
apró völgyi rétjére. Oda, ahol a tekintetet nem gátolják magas 
és megborzasztó hegyek és nem érezzük magunkat kicsinek 
és gyöngének a természet nagyságával és pompájával szem
ben, ahol a föld hullámai szelíden folynak, enyhe, messzire 
terülő táj kékes csillogással csábítja a szemet és lelket hosszú 
utakra és virágos hegyoldalak takarják el az öreg falvakat. 
Szinte azt hihetnők, hogy egyedül vagyunk ezen a földön, 
ha néha a szél nem hozna felénk halk harangszót és távoli 
gyerekkacagást.

Itt akartam átélni az egyedüllét elmélyedését, itt akar
tam elmélkedni, át akartam magamat adni a rossz ked
vemnek és eltöltött a pesszimisták öröme : hogy íme milyen 
erősen tudom most gyűlölni a világot.

Ott szerettem ülni az egyik domboldalon, ahol szegfűk 
lángoltak, fehér emyősök ringatóztak és a veronika kémlelte 
rémült szemmel a betolakodót. Es ahol minden csendes volt, 
csak távolból hallatszott a pacsirta trillázása meg légy
zümmögés és dongóméhek énekelték mély danájukat. De a 
csendes vidéket mindez csak még csendesebbé tette és e 
csendből kicsendült a természet hangja.

De mit mondhat nekünk, az új kor embereinek ? Nekünk, 
akik azt tanultuk, hogy az életre ránehezül az értelmetlen
ség átka, hogy a véletlenből megszületve, vak véletlenekkel 
kúszott föl az állati lét nyomorúságából az emberi élet szen
vedéseihez és csak erőszakkal, kegyetlenséggel és mások
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fájdalma árán, létért való harc útján maradhat meg. Nem 
borzasztó gondolat-e tudásunk végső tétele ? Az élet e kálvária- 
útjának nincs semmi értelme. Nem vigasztalhat senkit se 
meg. Az ideálok megcsalnak s az ész, melyet az emberiség 
gyermekkorában a maga isteni adományának hitt, az életnek 
csak valami véletlen és voltaképen jelentéktelen mellékessége, 
mely csak arra jó, hogy magunkat és másokat csak váloga- 
tottabb kínzásokkal gyötörjük. Minden kizsákmányolásnak, 
a mások szenvedései iránt való közönyösségnek, a sorsba 
való tompa beletörődésnek, mindannak, amiért mi emberek 
valamennyien szánjuk egymást, megvannak a természetben 
a mintái. Világtörvény hát. Elvesztettük utolsó vigaszunkat: 
a tudás számára még a természet is hideg és kegyetlen arccal 
felel. . .

És ekkor szemem rátévedt egy orchideára. Családjának 
páriája, melyet senki sem tart érdemesnek arra, hogy a gazda
gok és hatalmasok asztalait díszítse. Egy megvetett Ophrys, 
melyet csak iskolásfiuk gyűjtenek, mert elhitették velük, 
hogy az összepréselt, halálukban elhalványult növényi 
testek szemlélése hasznára van tudásuknak, melyről ösztön- 
szerüen érzik, hogy az élet kérlelhetetlen harcaiban szüksé
gük lesz rá.

Kegyetlen és furcsa tréfát űzött a véletlen ezzel a vi
rággal. Virágként egy kis vérpettyes lepke (Zygaena) karika
túráját adta rá és így megteremtette a legkülönösebb nö
vényi alakot. Tapasztalatlan ember szemében csoda ez, de 
a darwinisták már régen nyitjára jöttek a titoknak. Mert 
számukra a virág költészete csak közönséges haszonlesés. 
A  virágok bája, epedő színei, édes illata, kápráztató szép
sége mind csak kínálgató csábítás eszköze, hogy a rovarok 
ösztöneit fölizgassa és a lepkéket, méheket s legyeket oda
vonzza, akarat nélkül és gépiesen, mint a mágnes a vas
forgácsot. .

Mikor az éhségtől gyötört állatok virágról-virágra támo
lyognak és nagy üggyel-bajjal az érzékeiket izgató méztartók
hoz jutnak, bemocskolják magukat az ételük mellé helyezett 
virágporral és így közvetítik a szomszéd virág megtermé
kenyítését. De mivel annál erősebben vonzódnak, mennél 
erősebb az illat, feltűnőbb a virág és alkalmasabb a virág
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berendezkedése, ezért öntudatlanul magukhoz idomítják a 
virágokat. Jaj annak a szerencsétlennek, melynek nincsen 
elég fegyvere ebben a nagy versenyben a rovarok kegyéért ! 
Elhanyagolják; terméketlenül hervad el és könyörtelenül 
kiirtódik a családja. Ezt a különös kis Ophryst a dögöt 
szerető legyek valami rothadó húsdarabkának tartják és 
kedves virágarca csak arra jó, hogy bűzös dögrovarok nyal
ják le. A  két, világoszöld fényben ragyogó golyócska, melyet 
a tudatlan ember szemeknek néz, tulajdonképen tapadó
mirigy, mely arra való, hogy megszaglásszák. De ekkor 
megboszulják magukat, odaragadnak a kiváncsi légy
orrhoz, továbbrepülnek önkéntelen hordozójukkal, a kö
vetkező Ophrys-virághoz, ahol aztán újra levállanak.

Milyen alaposan kiábrándít bennünket ez a tudomány ! 
Csak az élőlények aggodalmait mutatja ott, ahol idilleket 
keresünk; szétmorzsolja magyarázataival a szépséget és még 
a tárgya iránti érdeklődést is csökkenti. Ott, ahol az élet 
önállóságát és szabadságát gondoltuk, a természettudós ma
gyarázata valami meglehetősen primitív és szellemtelen 
mechanizmust leplezett le, mely csak látszatra teszi lelkessé 
ezeket az automatákat. A  virágok legédesebb szerelmi tit
kai, a teremtés misztériumai —  ezek a frázisok túlélték 
magukat. A  természettudós nem ismeri őket. A  virágok 
mechanikus játékszerek, melyek rászedik a rovarokat.

így beszélt bennem materialista nevelésem. De a kis 
Ophrys-virágok ott himbálóztak előttem kocsányaikon a szél
ben, mintha valami szellemecske csapdosna szárnyaival és zöld 
szemei, vulgo tapadómirigyei, mintha gúnyosan csillognának 
és kérdeznék: Olyan nagyon meg vagy győződve róla, hogy ez 
az olcsó magyarázat egészen helyes? Természettudós volnál-e, 
ha nem kételkednél ? Az orchidea-virág kis csintalan koboldja 
nem mutatja-e már azzal is, hogy van, hogy nekünk, dar- 
winistáknak a számításunk valahol mégsem egészen pontos ? 
Valami kis töredék szerepel itt, amit elhanyagolunk. Mi
lyen jogon ? Próbáljuk meg és vizsgáljuk át a számítást.

Az elfogadott elmélet szerint, az Ophrys-virág ajka a 
legyek csalogatására szolgál. Sötétvörös színű, halványkékes 
folttal. Tegyük fel, hogy valamelyik légy olyan ostoba és ezt 
csakugyan valami romlott húsdarabnak hiszi. De álljunk
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csak m eg: az életnek ugyanaz a ^mechanikus elmélete*, 
mely a virágot a rovar tenyésztési produktumának tartja, 
nem tagadja-e szükségképen a rovarok minden szellemi ké
pességét ? A  fiziológusok egy része meg is egyezett abban : 
hogy a legyeknek és méheknek nincsen emlékezetük, csupán 
csak nagy ingerlékenységük. Ugyanazokat a mozdulatokat 
végzik el, valahányszor ugyanazok a szinek és formák izgat
ják a szemüket, ugyanaz az illat csiklandozza szaglószer- 
vüket, csakúgy, mint a zsinóron rángatott paprikajancsi. 
Az Ophrys-virág ajka valóban vérvörös, mint a levegőn levő 
hús. De ennyi az egész. Nincsen dögszaga és alakja sem emlé
keztet olyan dolgokra, melyek csábítani szokták a döglegye
ket. De még ez az alak is zavarba ejti a természet magyará
zóit. Bár jó adag fantázia kell ahhoz, hogy valaki az Ophrys- 
ajkakat rovarnak nézze —  de valami hasonlatosság mégis 
van a kettő között.De éppen ezzel két veszedelmes malomkő 
közé kerül az okoskodásunk. Csak két végzetes lehetőség 
van. Vagy nem vonzza ez a forma a legyeket —  akkor 
hogyan támadt volna a legyek révén ? Vagy pedig hat ez 
a forma a legyekre —  akkor meg nem csábíthatja, leg
feljebb csak elriaszthatja őket, mert a légyben csak olyan 
»ingerképet« idézhet elő, mint ha a virágon valósággal vala
mely versenytársa ülne. Ha járatosak vagyunk a botanikában, 
eszünkbe jut most, hogy napos domboldalokon egy egészen 
hasonló Ophrys-faj virágzik: a méhvirág, melynek ajka a 
darázs vagy a dongóméh alsó testét utánozza nehézkesen. 
Es ezt a virágot minden rovar kerüli. Mégis megél nyárról- 
nyárra, mert maga végzi a megtel mékenyítését. ö t percnyi 
gondolkodás elegendő hát, hogy a mechanikus természeti 
magyarázás számításait alaposan összezavarjuk. Nem helyes 
talán? Mi ennek a titoknak a megfejtése?

Lássuk először is világosan a problémát. Hát először is 
nem vág össze ezzel a magyarázattal az, hogy az Ophrys 
afiifcrának, a méhvirágnak bonyolult, világos rózsaszínben 
ragyogó és bamásan sötétlő, jól kifejlődött és nagyon feltűnő 
virágai vannak. De mindé csábítás teljesen haszontalan, mert 
nem rovarok termékenyítik meg. Egészen bizonyos tehát, 
hogy virágzatát nem rovarok fejlesztették ki. Az Ophrys mu- 
scifera, a légyalakú virág, vonzza a rovarokat, de virágzata
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formája olyan, hogy nem hathat a legyekre, mert akkor ezek 
elkerülnék a virágot. Tehát ez a virágforma nem lehet a legyek 
vágyaihoz való alkalmazkodás eredménye.

Igazságtalan volnék, ha elhallgatnám, hogy a természet- 
tudósok is megérezték ezt a kínos ellenmondást. Csak nem
régiben jött az egyik s merészen és határozottan mon
dotta : nem csoda, ha a rovarok elhanyagolják az Ophrys- 
virágokat! Az ajkaknak a rajza éppen arra szolgál, hogy el
riassza a hivatlan vendégeket. A  virág nem akar látogatást, 
ezért azt hazudj a, hogy el van foglalva 1

Ezzel aztán a tudományt igen veszedelmes térre csá
bították. Először is most meg elhallgatják azt, hogy a rovarok 
nevelik maguknak a virágokat. Másodszor meg felteszik, 
hogy néhány sötét folt, mely nehézkesen utánoz valami állat
szerű dolgot és csak bizonyos távlatból és már előbb látot
takra emlékezéssel hathat így, azt idézheti elő, hogy rovarok 
pusztán meggondolás útján, anélkül, hogy a különben annyira 
fontos illat izgatná őket, abba a tévedésbe esnek, hogy ott 
a virágon maguk fajtájabeli állat ül. Röviden szólva: ez
zel ismét fejetetejére állítják a mechanikus természetmagya
rázatot és a rovaroknak emberi észt és emberi módon kor
látozott érzékszerveket tulajdonítanak. De hová is jutottunk ?

Az Ophrys íme így sodorja elénk a nagy világkérdéseket. 
A természet varázsa áttöri a szűk korlátokat, mikbe bele 
akarjuk szorítani az életet, eltöri azt az együgyű gépezetet, 
amit mi »életnek« vettünk. Eltűnik íme az egyes jelenség, 
a korlátozott valóság e nagy titkok előtt, mik most megje
lennek és el nem múló betűkkel rajzolódnak erdő, mező fölé, 
ott izzanak a szivünkben és fejünkben és mindenkinek, aki 
túl tud emelkedni az ösztönéleten, a világ és az emberi élet 
legmélyebb titka és értelme gyanánt jelennek meg, a legelső 
feleletre váró kérdésként: Csupán gép volna a természet ?

Csodálatos, az ember mivoltának mélységeibe és ormaira 
hatoló és egyben félreérthetetlen feleletet ad erre a kér
désre a növények szerelmi élete.

*

Régente — számtalan évmilliók előtt, ami a Földünk 
nyelvén tegnapot jelent — csak olyan növények voltak,
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melyek szaporodásukat a szélre bízták. Világosan és félre
érthetetlenül elmondják ezt azok a kövek, mikre rányomta 
a maga történetét ez az ősvilág. A  legrégibb növényeknek, 
amelyek már kilépnek a mikroszkopikus legegyszerűbb alakok 
köréből, egyáltalán nincsen viráguk. ^Szélnek nyílók* voltak

mindig és azok máig is. A  növényfajok ősei sorában hiány
talan rendben halad ez fölfelé, egészen a tűlevelű fákig. Ha 
nem olvastuk volna ki a történelmi dokumentumokból, 
akkor is észrevehetnők a szélre számító virágok egyszerű
ségéből, hogy ők képviselik a korábbi fokozatot. A  tavasz 
minden évben újra az ősvilágba visz vissza bennünket.
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A mogyoróbokor porzik, az égerfa barkái himbálódznak 
a szélben, a kőrisfa kiterjeszti finom virágzati bojtjait, 
őket követi a nyírfa —  a tavasznak ez az útja megannyi 
lemaradottat jelent, melyek visszamaradtak a fejlődés nagy 
országútján.

Ha jól megnézünk egy »barkát«, képünk lesz vala
mennyi ^szélnek nyíló« növényről. Maradjunk talán a legelső 
tavaszi hírnöknél: a mogyorónál. Egy kocsányi látunk, 
melyen végig sűrű körben pikkelyszerű levélkék állnak, mik 
alatt apró sárga portokok fekszenek, összeszorulva, mint apró 
csirkék a védelmező anyai szárny alatt. Egy barkán tehát 
ezernyi portok rejtőzik és ezek meg ismét a finom szemcsék
nek (virágpornak) százait zárják magukba. Egy mogyoróvirág
zat százezernyi mogyoróbokor lehetőségét szórja el a levegőbe. 
Minden szellőlengéssel elindulnak a kis sárga felhők, de soha
sem gondolunk arra, hogy íme olyan csoda történik a sze
münk előtt, mely nagyobb mindannál, amit emberi fantázia ki 
tudott találni. Ebben a felhőben a párosodás ősformája repül. 
Csakhogy a legjózanabb módon lép föl. Ugyanezen a mogyoró
bokron itt-ott kicsiny, pirosas bimbók vannak, melyekből apró 

, piros szőrcsomó nyúlik ki. Ezek az anyák. Minden virágpor
szem, mely rajtuk fennakad, egy-egy mogyorót teremt.

Ilyen rendszer szerint virágzik és termékenyül meg a 
növényeknek vagy egy tizedrésze. A  szaporodás apparátusa 
mindig a legnagyobb takarékossággal épül föl. Nem törődik a 
szépséggel, csak praktikus akar lenni. Csak egy dologban téko- 
zol: az értékes szaporodóanyagot mérhetetlen mennyiségben 
állítja elő. Mikor a mező virul, apró porzóikból annyi port 
szórnak el a füvek a levegőbe, hogy érzékenyebb emberek 
»szénalázt« kapnak; ha a májusi szél végigsuhan a fenyő- 
erdőkön, sűrű, sáfránysárga felhőket visz magával. De ez a 
bőség még sem tékozlás. Mert mennyi szemecske hull haszon
talanul a földre, mielőtt csak egy is odaérne kedvező véletlen 
útján a termékenyítésre váró bibére. Csakhogy ez roppant 
megfeszítése a növényi erőknek, nem kell hát csodálkoznunk, 
hogy a természet tökéletesebbé tette magát. De hogyan? 
A tudomány azt mondja, hogy a szerencsés véletlen jött a 
növény segítségére. Az éhség, mely kényszeríti a rovarokat, 
hogy mindenütt ennivalót keressenek, elvitt néha egy-egy



téli álmából korán ébredt méhet vagy legyet a mogyoró vagy 
nyárfa barkáira. Az ízletes virágpor ízlett nekik és sokszor 
aztán hozzászoktak ezeknek a kényelmes éléskamráknak a 
fosztogatásához. Csak fel kell tennünk, hogy ez a virágpor- 
rablás rendszerré lett az ősidőkben és íme felfedeztük azt a 
kezet, mely átnevelte a szélnek nyíló növényeket szép virágú, 
rovarnak nyíló növényekké. A növénynek csak egy kis ne
hézséget kellett legyőznie, hogy ellenségeit szolgálatába állítsa. 
A  rovarok nem törődtek a nekik semmit sem nyújtó női virá
gokkal. Ha azonban sikerül őket felváltva a hímbarkáról 
a női termős virágra átcsalni, akkor fölöslegessé válik a 
szélnek bizonytalan szállítása és a nagy virágportékozlás. És 
sikerült. A  növények mézet választottak ki. Apró ügyesség, 
de roppant eredményei lettek. Mert ettől fogva a rovarok 
állandóan a növények nyakára jártak. Nemsokára a virág
port sokkal kevesebbre becsülték, mint az ízletes mézlakomát. 
De a növekvő versengéssel folytatódott a létért való küzdelem 
is. Ha valamelyik virág valami véletlen révén nagyobbra 
nőtt vagy élénkebb színűvé lett, ez előnyt jelentett a gyön
gébb versenytárssal szemben. Inkább meglátták és így gyak
rabban látogatták, ami egyet jelentett a gyakoribb és bizto
sabb szaporodással. Előnyössé lett hát minden, ami hat a 
rovarokra : messzire szálló illatok feleslegessé tették a rikító 
színeket, de ha valamelyik növény nem tudott behatolni az 
illatkészítés titkaiba, úgy feltűnő és szép színű virágokra 
volt szüksége. És az évezredek folyamán annyira vitték a 
rovarok, hogy minden növény alkalmazkodott alakra, színre 
és »ajándékra« ahhoz az állathoz, mely leggyakrabban tisztelte 
meg látogatásával. Csak a mostani ^szélnek nyílók« maradtak 
még vissza. Ez az elmélet így leleplezte a virágok titkát. 
Volt is ennek örömére nagy diadallárma az utolsó évtize
dekben. A  »szelekció« tana megingathatatlanul birtokába 
vette a virágok élettanát.

Ezzel a büszke bizalommal és nyugodt biztonsággal felel 
nekünk a darwinista világfelfogás, ha a ^virágok keletke
zését « kérdezzük tőle.

Ki merne még kételkedni ennyire érthető és világos 
dologban ? Hiszen a tényekkel kerülne ellenmondásba. De a 
józan ésszel kerülne ellenmondásba az, aki azt hinné, hogy ez
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mechanikus magyarázata a természetnek. Vakmerő leszek és 
azt állítom, hogy ez a virágteória a növényi lélek bizonyí
tása. Egy kis feltevés, mely nélkül nem boldogulnak a tu
dósok, felment attól a fáradságtól, hogy előbb hosszan meg
okoljam ezt a szörnyű merészséget. A széllel termékenyítéstől 
a rovarok útján történő megtermékenyítéshez az jelzi az 
átmenetet, hogy a növények mézet választanak ki. Hát ezt 
ki idézte elő ? Senki. Szabad és önálló cselekedet ez, melynek 
indító okait mi nem ismerjük. De mást is tett még a növény, 
amit a szelekció tana ilyen humorosan fejez k i: Minthogy 
a száraz »virágpor« nem igen alkalmas arra, hogy rátapadjon 
a rovarra, hát a legtöbb rovarváró növénynél tapadóvá 
lett; 1 a kis szemcsék is szögletes alakot öltöttek, tüskéket 
fejlesztettek vagy bemélyedéseket és rovátkákat, »mert így 
jobban tapadnak*.

Ez pedig azt jelenti: először a növény volt előzékeny, 
csak aztán hallgatták meg a rovarok. A növényi arcban, 
íme, hirtelen új vonás jelenik meg, és a ^létért való küzde- 
lemre«, a természet esztelen kegyetlenségeire, mintha kien- 
gesztelően szelidebb fény sugárzana. Az erőszakkal és szük
séggel szemben áll az élőkben szunnyadó világbölcseség; 
a gyűlöletet és visszavonást íme alkalmazkodás és kölcsönös 
segítség egészíti ki és kitetszik, hogy a haladás csak ennek 
az értelemnek és jóságnak a jutalma.

A  célszerű cselekvésben jelentkező alkalmazkodás és a 
kölcsönös segítség, íme, a növényvilág szépségének a szülője, 
csak nekik köszönheti fennmaradását a liget és mező élénk 
serege. Ezt be is bizonyítom. Es ez a bizonyítás egyszer
smind annak a históriája, hogyan térített meg engem a 
természet abból az elvakultságból, hogy jogunk van az ellene 
való kíméletlenségre, és hogy lemondana a mi szellemi éle
tünkről. A  virág megtanít bennünket, hogy ez nincs így. 
Jó  lélekkel ígérhetek olyan történetet, amelyet nem tesz
nek le elégedetlenül. Mert a természet csak művészi elbeszé
léseket ír.

Már a szegényes szélnek nyíló növények is olyan cél
szerűséggel jelentkeznek, melyet sohasem találunk meg esz

1 Ezt a tapadós virágport pollen-nek mondjuk.

F rancé : A növények ércéki és szerelmi élete. 7
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telen mechanizmusokban. Mindenekelőtt a legnagyobb ügyes
séggel tudják elkerülni a maguk beporzását. A  természet 
mindig el akarja kerülni a vérfertőzést. Nem tudja mindig 
kiküszöbölni, de csak akkor veszi igénybe, ha semmi más 
útja nem kínálkozik. Az életfenntartás végül is győzedelmes
kedik minden meggondoláson. És be kell látnunk a köl
csönös megtermékenyítés szükséges voltát. Darwin, aki nem
csak a szelekció elméletét alkotta meg, hanem elsősorban 
évtizedekig önfeláldozó hűséggel figyelte a természetet, oly 
módon győzött meg erről bennünket, mely kiküszöböl min
den kétséget.

Az arisztokrata és fejedelmi családok tragikuma itt van 
íme a réti -virágnál is, ha ugyanabba a hibába esik és csak 
a maga családjában akar házasodni. Egy ideig csak megy 
a dolog, de azután csökken az ivadékok száma, ezek is 
nagyon gyakran ifjú aggastyánok és egyre csenevészebbek. 
Kipusztul az életrevalóság. A természet maga emeli fel intő 
u jjá t: egészségtelen a túlságos elzárkózás.

Hogy kárát ne vallják, a növények a következő beren
dezkedéseket találták ki. A  szélnek nyílók a lehetőségig 
elkerülik hogy virágaik kétivarúak legyenek. És ha más
ként nem megy, akkor más időben hímek, másban nők. 
Kétszer házasodnak, egyszer vőlegények, másszor menny
asszonyok. Ez mindenesetre eredeti és arra csábít, hogy 
közelebbről megnézzük az útifüvet (Plantago) vagy a sóskát 
(Rumex), mely véghez viszi ezt a csodát. Még valami más 
cselt is észre fogunk venni. Sok dichogam (így hívják ezeket a 
nemüket időszakonként változtató növényeket) fönt nős, 
lent hím. És átvették azt olyan növények is, melyek ivar
szerveiket nem egyesítik egy virágban. Csak akkor lett ez 
világossá és érthetővé, mikor észrevették, hogy a szél a 
virágport állandóan ferdén fölfelé viszi.

Ha a természet valamit fölfedez, ami beválik, sohasem 
adja föl az elért előnyt. Ezért aztán az egész növényvilágon 
végigvonul az ivarok megosztása. Mindenütt vannak növé
nyek, melyek kétlakiak, melyeknek férfiai másutt laknak, 
mint asszonyai. Tudja ezt a kenderről minden gazda, a 
csalánról (Urtica dioica) a természet minden barátja, a 
kecskefűzről (Salix cafraea),  a tavaszt fölszentelő barkáról
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minden parasztfiú. Ajánlom mindenkinek, aki szereti a ter
mészetet, hogy nézze meg első tavaszi sétáján a kecskefűzt, 
mert íme itt áll előttünk az a növény, mely most veszi el 
előzékenysége jutalmát. Már messziről hangos zümmögés 
jelzi márciusban a patak
parti füzest. Száz dolgos méh 
és légy zúgja körül a nő 
és a hím bokrokat. Mi
ért ? Mert mézet fejlesztet
tek, már messzire száll az 
illata. Kóstoljuk csak meg 
egyszer a barkákat, és érezni 
fogjuk, milyen édesek. És 
nézzük csak meg, hogy 
a női barka, mennyire el 
van árasztva aranyszínű 
nektárcseppekkel. Ezért na
gyon hálásak a rovarok a 
tavasz kezdetének rettene
tes virágtalan idejében. Nin
csenek versenytársai, hát 
nincs szüksége a kecske
fűznek reklámplakátokra. A  
konyhaill.it biztosan elve
zeti hozzá az éhezőket. Csak 
arról az egy dologról kel
lett aztán önállóan gondos
kodnia, hogy a szél el ne 
fújja a virágporát. Tapa
dódra készíti h át; így aztán 
erősen beleakaszkodik a mé
hek bundájába. A füzek ná
sza íme így házasítja össze
a darwinista magyarázatot a vitalisztikussal. Ha föltesz- 
szük, hogy a fűzbarka saját erejéből tartja készen udvarlói 
számára a lakomát, akkor szent köztük a béke. Az első 
belülről jövő lökés után nyugodtan tovább kerepel a szelek
ciós gépezet. Kerepel. De az »első lökés«: ez éppen a rej
tély. Filozófus olvasóim régi ismerősükkel találkoznak most.

7*

A kecskefűz barkája, amelyet mé
hek lepnek el.
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Egy húsból-vérből való, a tisztes Malebranche »első lökésé
vel*, mely mozgásba hozza az anyagot, hogy aztán már 
örökkétartó mechanikus törvényszerűséggel gördüljön tova.

Ez a »kis lökés« azonban szellemi forradalmat jelent. 
Halomra dönti a Büchner-íé\e terpeszkedő materializmus 
légvárait. Ha igaz, hogy a munkások tíz-húsz évvel ezelőtt 
egy könyvet sem olvastak gyakrabban, mint az »Erő és 
anyag«-ot, akkor megérthetjük, miért van a mai nemzedék
nek oly szánalmasan szomorú természetfelfogása. Meg
érthetjük, hogy olyan nemzedéknek kellett eljönnie művé
szetben, irodalomban, és politikában, mely vakmerően be- 
húnyta szemét a természet és az ember életéből mindenfelől 
kisugárzó végtelen jóság, mély értelem és szépség elől. De a 
hullám elsimult és a természettudósok túlhaladtak a materia
lizmuson. Meg kellett hátrálnia a növény, állat, és ember 
számtalan intézménye elől, mik mind arra valók, hogy meg
könnyítsék és magasabbra fejlesszék az életet ! Nem mások 
elnyomásával, nem erőszakkal, de leginkább okossággal, 
alkalmazkodással.

Ezt a filozófiát a füzbarkától tanulhatják azok, akik 
megértik a növények nyelvét. És a virágok kórusa csak 
helybenhagyólag szól. A  virágok összessége nem egyéb, mint 
a rovarok igényeihez való nagy, egyetemes alkalmazkodás, 
ezeknek az életmódja meg hasonló figyelmességgel szolgál a 
virágoknak. Erőt és anyagot takarít meg így a növény 
a maga belső élete számára, a rovar meg gondtalanabbul élhet, 
mint az erőszakra támaszkodó ragadozók.

Most, íme, a virágszépség birodalma vakítóan világossá 
lesz előttünk. Ha föltesszük, hogy a növény a maga erejé
ből indíthatja meg az állatok útján való kiválogatását, 
gyönyörűen megértjük íme a természet életének legcsodála
tosabb jelenségeit is. A  virágélettan valamennyi csodáját 
nem sorolhatjuk itt el, tízszer ennyi hely kellene hozzá, 
de legtanulságosabb példái közűi egypárt mégis tárgyalunk.

Most azonban, amint virágok után kutatunk, elénk áll egy 
lángvörös kis gomba és nagymerészen azt állítja magáról, 
hogy ő is virág, hiszen neki is van viszonya a legyekkel. 
Vannak ugyanis gombavirágok. És a Darwin-féle felfogás 
helyességének csattanós bizonyítéka, hogy ezek is szín
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pompával büszkélkednek és erősen illatoznak, természete
sen nem a mi orrunk számára. Rossz szagúak. Sőt még egy 
lépéssel tovább mennek: éjjel szerelmeskednek, és hogy 
imádóik meglássák őket, lámpát tűznek ki és világítanak. 
Szinte fantasztikus ezeknek a kis lényeknek a külseje. Fáj
dalom, nem díszítik a mi erdeinket; a Clathrus Dél-Angliá
ban és a Földközi tenger vidékén nő, a többiek pedig a tró
pusokon, többnyire Délamerikában. Csodálatos gyorsasággal 
virulnak ki és többnyire épp ily gyorsan múlnak is el. A  Dic- 
tyophora, melyet Brazíliában poétikusan : fehérfátyolos hölgy
nek hívnak, az alkonyi órákban két óra alatt felnő, egyszerre 
kiteregeti finom csipkeszöveteit, egy éjjelen át szeretkezik 
az imádóival és hajnalhasadtával mint ganéjcsomócska 
végzi életét. A  többiek kissé tartósabbak, de nem ked
vesebb az életmódjuk, sőt még többnyire átható hulla
szagot is terjesztenek, sokan éjjelente kísérteties lidércfény- 
ben égnek, és valamennyien valami piszkos nyálkát válasz
tanak ki, melyben a dögrovarok, melyeket az ilyes különös
ségek vonzanak, kényök-kedvük szerint gázolnak. De mert 
ebbe a nyálkába bele vannak ágyazva a szaporodás sejtjei, 
a spórák, elhurcolásukkal a rovarok elvégzik a szaporodás 
munkáját. A  gombának nincs szüksége megtermékenyítésre, 
elegendő, ha spórái nedves földbe jutnak, hogy újra fölépít
sék ezeket az éjjeli remekműveket.

De nem világos-e, hogy a rovarok ide csak utólag jöt
tek vendégekül és csak kevéssel járultak hozzá a gomba
virágok szépségének a fokozásához ? A fátyolt nem tenyészt
hették, a foszforfény a gombák találmánya és a Clathrus, 
mely egy piros rácsozatot állít fel, ezzel éppen éjszakára lesz 
láthatatlanná. A  spóra-nyálkának a szaga sok rovart vonz 
ugyan oda, de nyilvánvaló, hogy a színek nem az ő kedvükért 
keletkeztek. Mert ezeknek a gombavirágoknak van egy 
rokonuk a mi erdeinkben, a büdös szömörcsög (Ityphallus) 
mely talán a legkellemetlenebb valamennyi gomba közül. 
Egészen igénytelen piszkoszöld és fakó színű, és mégis épp 
úgy szaporodik rovarok útján, mint színpompás, tropikus 
rokonai. Jó  lesz útra valónak ez a figyelmeztetés. A  népnek 
van erre közmondása: Nem lehet mindent egy kapta
fára húzni. A  színeknek és talán a formáknak egy
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része is haszon nélkül keletkezett, belső szükségből, az 
életre fontos folyamatok mellék jelensége gyanánt, anél
kül, hogy valami közössége is volna a szelekcióval és 
közvetlen alkalmazkodással. Kitetszik íme, milyen nehéz a 
természettudós mestersége. Minden, ami van, a legkülön
bözőbb okok összefonódása, és valahányszor diadalmasan 
hirdetjük : felfedeztük valaminek az igazi okát, nem vesszük 
észre a sok más szálat, melyek titokban máshonnan fonód
nak bele. Ezért minden természeti tényt újra meg újra meg 
kell önmagában is magyarázni. Ha ezt megkíséreljük a 
virágoknál, csakhamar azt látjuk, hogy vannak virágok, 
melyek közvetlen alkalmazkodással keletkeztek, aztán olya
nok, melyeknek alkalmazkodásait csak a rovarok váltották 
ki, leggyakrabban meg olyanok, melyeknél a belső kezdés 
és a kiválogatódás elválhatatlanul fonódik egybe. Leginkább 
kitetszik ez azoknál a virágoknál, melyek a csigákhoz alkal
mazkodtak. Csigavirágok. íme, milyen meglepő, különös 
fogalom. Ritkák is ezek a virágok, bár elég gyakran meg
esik esős nyarakon, hogy egy-egy kotnyeles csiga belekontár- 
kodik a hivatásos virágtenyésztők mesterségébe. De egy 
növényről egészen biztosan tudjuk, hogy csak a csigáknak 
adja oda magát, természetesen igen különös módon. Ez az 
ismeretes Colocasiákkal szoros rokonságban levő Alocasia. 
Minden kertész ismeri és sok jcbb télikertnek az előkelő 
díszítője. Ennek is, mint a Colocasiáknak, »tölcsérvirága<< 
van, mely lent hasas, azután megszükül és fent megint 
szélesre terpeszkedik. Példája különben a dichogamiának is, 
mellyel igen ravaszul csalja tőrbe a szegény csigákat. A  virág 
közepéből egy bunkó nyúlik ki, mely lent »a katlan «- 
bán női virágokkal van megrakva. A hímek fönt csak akkor 
nyitják ki apró kelyheiket, mikor ezek már elvirágzottak. 
A természetben persze mindig különböző korú bunkók állnak 
együtt és megtörténik, hogy az illat arra csábít egy csigát, hogy 
valamelyik idősebb szépséget boldogítsa kegyeivel. De ennél 
csak nagyon közönyös fogadtatásban részesül. A  hím virá
gokon nincs semmi, ami csábítaná a csigát. Tele vannak száraz 
virágporral, mely a vendéget sokkal jobban beporozza, mint
sem szeretné. Csalódva siet el (már amennyire csigától telik) 
a barátságtalan helyről, mely mivel sem kínálja és akkor
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sem kínálná, ha tolakodóbb lenne. Mert a tulajdonképeni 
szenthelynek, a hölgyek budoárjának az ajtaja be van zárva. 
De hát mi emberek sem emelkedtünk még odáig, hogy meg 
ne ismételjünk valami ostobaságot, ami rosszul sikerült, 
a csiga is szerencsét próbál újra a másik virágnál. Es 
ha szerencséje van, hogy olyan szűzre talál, mely most virít 
ki bájos asszonyiságában, kellemes meglepetés éri. A  kellemet
len poros hímek még fejlődésük legkezdetén tartanak, ellenben 
a nővirágokhoz vezető szoros nyitva van ; erős illat árad ki 
a szűk kapuból, mely mögött puha, kellemes virágok 
nagy élvezetet Ígérnek a csigaszívnek. Persze nem sze
retni, hanem falni akar a csiga. Ahogy pedig bepor- 
zott testével végigmászik rajtuk, megtörténik a megtermé
kenyítés. De nem köszönik meg neki szerelmi szolgálatait. 
Hiszen alattomos szándékkal jött és fel akarja falni a virágot, 
hát ez védekezik is ellene. Bárhova harap, mindenünnen 
maró folyadék tör elő. A  kis barlang falai is ezt választják 
ki, és ha a csiga nem menekül gyorsan a mind ijesztőbbé 
váló helyről, akkor megeshetik, hogy a bejárat elzáródik 
és nyomorultan fullad meg az égető folyadékban.

Hogy miért éppen a csigák ilyen ostobák ? Hiszen a 
rovarok is éppen így tőrbe eshetnének. Ezzel aztán eljutot
tunk a rovarhoz való alkalmazkodás kérdésének a főpontjá
hoz. Ez pedig az ösztön, vagy, ha jobban tetszik, az értelem 
kérdése. A rovaragy velő úgy van berendezve, hogy ilyen 
otromba csalás nem ejti tőrbe. Hogy rovarokat vonzzon, 
ezért valamivel jól kell tartania őket a növénynek, vagy 
édes nedvvel, vagy virágporral, vagy mézzel. Különben a 
legcsábítóbb virágokra sem hederítenek. De a csigák osto
bábbak. A csigák a legfalánkabbak az összes állatok között 
és a vágy még az emberben is elfojtja az ész hangját. Hát 
még ha az ész is hiányzik ! Ezért rágnak meg a kis csigák 
mindent, ami szemük elé kerül. Az egész éjjelt és a fél napot 
azzal töltik, hogy fogas nyelvükkel megráspolyoznak minden 
levelet, amely nem védekezik ellenük. Ezzel szinte minden 
hazai növényt a legkülönösebb intézkedésekre és erőfeszíté
sekre kényszerítettek. Vannak növények, melyek tőrt vetet
tek a csiganyelvnek azzal, hogy hegyes pálcikák meredeznek 
leveleiken, mások horgos szőrökkel védekeznek, megint
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mások keserű anyagokkal, maró folyadékokkal, erős sza
gokkal vagy mérgekkel. Es így vándorolnak a szánalomra 
méltó csigák éhségtől gyötörve növényről növényre, több
nyire hiába próbálnak szerencsét, végül is be kell érniök kor
hadó levelekkel, miknek védőszerei már hatástalanok, meg 
korhadó szárakkal.

Ezzel elintéztük ugyan azt a kérdést: miért kerülik a 
rovarok és miért keresik a csigák az Alocasiákat, de a felelet 
csak úgy, mint a természet minden felelete, új kérdést vet 
a természettudós elé. És pedig a rovarértelem problémáját.

Mindenfajta kiválogatódás ugyanis ahhoz a feltételhez 
van kötve, hogy van valami, ami válogat a tökéletesedés 
érdekében jelentkező pályázók között. És pedig olyan intelli
gensen, hogy a haladásnak adja az elsőbbséget választásá
ban. A  virágoknál nem a létért való harc végzi ezt, 
hanem, és éppen ez a probléma : vájjon a rovaroknál csak 
vak reflekszek, vagy magasabb szellemi képességek azok, 
a mik őket választásra képesítik.

Előre is kijelentem, hogy ha teoretikusan akarunk dön
teni, ebben a kérdésben a mérleg az első nézet felé hajlik. 
Hiszen azt kell mondanunk, hogy értelmes lényeknek egészen 
mindegy, vájjon valamely virág levelei kisebbek-e vagy 
nagyobbak, ha már egyszer úgy tapasztalta, hogy a virág 
látogatása haszonnal jár. Ha azonban a szín, forma és illat 
csak oly öntudatlanul vonzza őket, mint a mágnes a vas
darabot, akkor persze a vonzóerő minden csekély mennyi
ség különbségének a hatása érvényesülhet és előnyt hozhat 
a fejlettebb virágnak.

De a skolaszticizmussal együtt letűnt az ilyen teoretikus 
bizonyítások hitele is. Kérdezzük meg magukat a rovarokat. 
Számtalan kísérletben adtak már feleletet. Nagy munkát 
végeztek itt a belga Plateau a svájci Fór el, a hollandus 
Giltay és a német Detto.

Szinte magától kínálkozott, hogy előszörre a legszorgal
masabb viráglátogatóknak, a méheknek vessenek tőrt azzal, 
hogy olyan virágokat kínáltak nekik, melyeket megfosz
tottak bájaiktól. De ez nem zavarta meg őket. Egészen biz
tosan találták meg a mézet, akkor is, ha az illat is el volt 
fojtva; kiszedték az eltorzított virágokból is, sőt akkor
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sem röpültek tova figyelem nélkül, ha nem hagytak meg 
egyebet, mint a puszta csutkát, amelyen még zsákmányol
hattak egy kevés virágport. Plateau ezért halomra döntötte 
az egész virágteóriát. Végső ítélete az volt, hogy sem a virá
gok formája, sem élénk színe nem vonzza a rovarokat. A  mi 
máskép annyit jelent, hogy a méhek értelmesebbek, mint 
ahogy mi gondoltuk. De ebben nem nyugodtunk meg és el 
is nyertük jutalmunkat egy egészen sajátságos fölfedezéssel. 
Ügy járt a belga tudós, ahogy rendszerint szoktunk járni 
egész tudományosságunkkal. Minden állításban van valami 
igazság, de nem az egész igazság. A  legtöbb méhnek nincs 
szüksége a rikító színű útmutatókra és tájékoztató jelekre, 
hogy hivatását biztosan betölthesse. De azért még sem 
fölöslegesek a tarka virágszínek, mert a kezdőknek és fiata
loknak van rájuk szükségök.

Az utolsó években sokat foglalkoztak a méhek életével 
és annak a révén, hogy a méhészek jártassága találkozott a 
tudósok kritikus gondolkodásával, helyesbítődött a régebbi 
felfogások számos ellentmondása és visszás nézete. A méhet 
ma már nem tekintjük pusztán reflexgépnek, hanem olyan lény- 
nek, mely tapasztalatokat gyűjt és azokat ügyesen értékesíteni 
is tudja. Van emlékezte és igyekszik tanulni. De mikor a 
világra jön, csak olyan reflexgép, mint az embergyerek, mely 
vágyakozón nyújtja kis karjait minden csillogó és feltűnő 
dolog felé. Igazán bámulatos, mily gyorsan gyűjti valamely 
méhecske a tapasztalatokat; egy nap alatt annyit tanul, 
mint mi az első esztendőkben. Amikor a bábból kikelő 
dolgozó méh előszörre lép a méhkas nyílásához, csak 
oly kevés a tudása, mint a mi gyermekeinké, mikor előszörre 
próbálnak szaladni az udvaron. De szorgalmasabban tanul, 
mint mi. Minden tapasztalt méhész ismeri a ^próbálgatását*. 
Felemelkedik a levegőbe s egy ideig föl és alá lebeg a kas 
előtt és azt nézegeti. Azután közvetlen közelében végzi első 
körben repülését, majd következik a második, mely már 
valamivel messzibbre vezet és végül követi az öregeket, 
melyek valami kötelességtudó hivatalnok sereg túlbuzgósá
gával nyílsebességgel rohannak ki a nyílásból és homlok- 
egyenest repülnek munkahelyükre. Amikor a fiatalok ezt 
utánozni akarják, akkor kezdődik a virágok csábításának
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a haszna. A  tapasztalatlan méhek csakugyan olyanok, mint 
a »bádog kacsák*, melyekkel összehasonlították őket, mert 
reflekxeik mágnesek gyanánt kormányozzák őket. Csak 
oda fordulnak a réten, ahol fellobog valami, és oda másznak 
be, ahol méz illatát érzik. De már másnap érzéketlenebbek, 
és pár nap múlva, mikor az ifjúkorba lépnek, már függet
lenek a virágpompától. Ha egyszer meglátogattak egy nö
vényt, egészen más viszonyban vannak vele, mint mikor 
előszörre látják. Mert akkor már ^kitanultak« és a virágok 
semmiféle megváltoztatása nem csalja meg őket. De még 
ha eltávolítják is szeretett növényüket, visszatérnek arra 
a helyre, ahol virult és buzgón keresik.

A  méheknek ez a meseszerű helyérzéke és csodá
latos emlékezése, melyet most már nemcsak sok egymást 
kölcsönösen kiegészítő vizsgálódás bizonyít, hanem, amit 
különösen fontosnak tartok, a gyakorlati méhészek tapasz
talatai is megerősítenek, kiegyenlíti az ellentmondásokat 
és megszilárdítja a virágelméletet. Igen nevetséges persze 
aztán, hogy bár a tudósok egyhangúan meggyőződnek ennek 
az emlékezésnek a hatásairól, de a világért sem akarják 
elismerni, hogy csakugyan emlékezés. így hívják ugyan, de 
mégsem »lelki tényt* értenek rajta. Aki nem ismeri a tudo
mányos gondolkodásnak gyakran csodálatosan tekervényes 
útjait, nem igen fogja elhinni ezt a tökéletes ellentmondást. 
Hogy meggyőzzem a kétkedőket, ideiktatok egy pompás 
meghatározást, mellyel legújabb virágbiológusaink egyike 
okolja meg a maga reservatio mentalis-át. Azt mondja : »Ha 
a méheknek emlékezetet tulajdonítunk, akkor ez élet- 
tanilag nem jelenthet mást, mint hogy az egyéni élet folya
mán különleges ingerek és jellegzetes reakciók közben az 
egyénre jellemző új asszociációk szerezhetők, és hogy ezek
ben az asszociációkban egyidejűleg fellépő ingerek oly értelem
ben helyettesíthetik egymást, hogy valami mellékinger, 
illetőleg valami részletinger kiválthatja a teljes reakciót.*

De ez a dogmatikus bogarasság nem tartóztatja fel 
útján a megismerést; de minket sem, kik a természetkuta- 
tás olyan ritka pontjára értünk, ahonnan elégedetten tekint
hetünk vissza. Nem kételkedünk immár abban, hogy a virág
szépséget a rovarok növelik, tökéletesítik.
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Mert ami áll legtehetségesebb képviselőikről, a méhek- 
ről és dongóméhekről, csak annál találóbb a jóval korlátol
tabb pillangókra és legyekre. Valamennyien részt vesz
nek a mézszüretben és azzal, hogy előnyben részesítenek 
egyes növényeket, kívánságaikhoz való külön alkalmazko
dásokat kényszerítettek ki. Vannak határozottan lepke
virágok, méh virágok és légyvirágok, vannak alkalmazko
dások az éjjeli rovarokhoz, különleges berendezkedések, 
melyek a darazsak javát szolgálják, segédeszközök, mik a 
lebegő legyeknek kellemesek, egész tömege a legcsodála
tosabb alkalmazkodásoknak, miknek a vizsgálgatása élve
zetessé teheti a szabadban való tartózkodást és a mezei

A cipruslevelű kutyatej virága különböző fejlettségében. 
A középsó kép a virágot átmetszetben mutatja.

sétákat, ha ismerjük azt a szerszámot, mely a tündérkert 
ajtaját föltárja. íme, valami útmutatás néhány kiválasztott 
példával.

A legegyszerűbb rovaralkalmazkodásokat azoknál a 
növényeknél találjuk, melyeket a legostobább rovarok, 
a legyek látogatnak. Elegendő itt az a primitív mód, ahogy 
már gyerekkorunkban fogdostuk a szobai legyeket: a cukor
ral behintett nedves légypapiros. A  virágok mézes csészét tesz
nek az egymásnak szánt jegyesek mellé és nyugodtan vár
ják a házasságközvetítőket. Aki a csészéből torkoskodik, 
köteles egy csomó virágport elvinni vagy pedig ott hagyni, 
amit magával hozott.

Ilyen igazi légyvirág a mindenkitől ismert kutyatej 
(Euphorbia), mely mindenfelé megterem az út mentén és
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a napos legelőpázsitokon. Senkisem törődik velük, pedig 
igazán különös teremtések. Milyen különös az ernyője 
formája, milyen kecsesen emelkedik épületének minden 
emelete fölé egy-egy újabb oszlopsor mindegyikén, aztán 
két fedőlevél és rajta még egyszer megismétlődik az egész 
szerkezet, valóságos építészeti műremek, mely felülmúlja 
a legmerészebb gótikus tornyokat. Es fönt a tetején himbá- 
lódznak aztán a legcsodálatosabb remekművek. Minden 
egyes virág egy-egy elegáns kehely, mely fönt megkeske- 
nyedik. A  növénynek végtelenül finom ivarszerveit rejti magá
ban. Apró szekrények ezek, melyeknek a tetején nyílás van, 
mint a gyermekek perselyein, aranyszínű nedv bugyog 
belőlük, meg egy rendkívül kecsesen hajlított nyélen ülő 
kis körte. íme, a portokok és a termő, mely gondosan őrzi 
az új nemzedéket. Hogy elkerülje a vérfertőzést, nagy rava
szul csak akkor engedi meg a kutyatej a hímeknek, hogy 
kinőjenek a virágkehelyből, ha a nők már meg van
nak termékenyítve. E  különös dolgokat rejtegető barlang 
bejáratánál van asztal terítve legyek számára. Igen étvágy- 
gerjesztően áll ott négy méztől illatozó aranysárga szarvacska. 
Idősebb virágoknál lakoma előtt a látogatónak csak a kis 
virágporos csészét kell félretolnia, míg a fiatalabbaknál 
a bibe apró keféje tisztára söpri az előbbi látogatástól sár
gára porozott légy hátát.

Minden furfang a növény munkája itt s a légy az egész 
dolognál csak a rászedett torkosság szerepét játssza. Ez 
aztán egyes növényeknél egészen az erőszak alkalmazásáig 
fokozódik. A  nedves lapályok erdőiben termő kontyvirág 
(Árum maculatum) szaporodása érdekében szabadságától is 
megrabolja a rovart. Katlankelepcés virágai vannak. Olyan
fajták, mint az Alocasia tölcsérei, de még furfangosabbak. 
A  buroklevél csövében, egy középponti oszlopot körös
körül szőrszálak bundája borít. Ezeknek a szőröknek a 
hegye azonban csak lefelé görbül. Mivel pedig a virágtakaró 
éppen ezen a helyen szűkül meg, íme, előttünk van a csupán 
befelé nyiló ajtó problémájának a megoldása. Érdemes 
ide belépni, mert e mögött az ajtó mögött igen különös 
dolgok játszódnak le. Mindig nagy társaság van itt, rende
sen vagy félszáz olyan apró legyecske, melyek kora tavasszal
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csendes napos estéken hosszú oszlopokban táncolnak az 
utak mentén. A  konty virág "márciusban és áprilisben virág
zik, tehát olyankor, mikor még jól esik a fűtött szoba. És ő 
melegedő szobát kínál a legyecskéknek. A  legyecske lelké
nek kedves gondolat lehet valami rothadó húsdarab, mely 
kimondhatatlanul bűzlik és a 
kontyvirág ezzel kínálja őket.
Persze nem váltja be az Ígé
retét. Mikor azonban a rásze
dettek közelebbről megvizsgál- 
gatják, észreveszik, hogy az 
ajtó mögül, mely alul e cseme
gét elzárja, kellemes meleg 
árad. Ki ne nyitná ki ezt ilyen
kor ! De mihelyt bejutott a 
szerencsétlen, foglyává lesz 
a növénynek, hiszen mi te
lik egy legyecske erejéből. Min
den öt percben új áldozat bot- 
lik be a gőzös börtönhelyi
ségbe, melynek hőmérséklete 
néha felülmúlja a meleg nyári 
nap hőségét is. Voltaképpen 
nem is olyan barátságtalan 
ez a hely. Olyan, mint az a 
mézeskalács házacska, melyre 
Jancsi és Juliska bukkant: 
meg lehet enni a falait és a 
berendezésnek egy részét is.
A  mosolygó virágporral telí
tett portokok sűrű koszorújá
ból semmi hasznuk sincsen a 
betolakodóknak, mert ez kincseit elővigyázatosan csak ak
kor kínálja, mikor a szabadság órája ütött. Addig a fog
lyoknak folyadékkal, nektárral kell megelégedniök. A por
tokok alatt van a nő virágok egész tömege, melyek mézet 
választanak ki. Néhány órán át vidáman nyüzsögnek itt 
a legyecskék. A tapasztalt legyecskék, melyek az egész dol
got már végigcsinálták egyszer a szomszéd virágban, ide-oda
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mászkálás közben leadják megfelelő helyen a magukkal hozott 
virágport. Hálából ezért a száradó bibe itallal kínálja őket: 
egy csepp mézzel. Miután azonban ez többször ismétlődött, 
hirtelen új éléstárak nyílnak meg. Most mindenki rárohan a 
virágporra, hogy a szilárdabb táplálékból is kivegye részét. Es 
ekkor fénysugár hatol be a sötétségbe, új csoda történt: az 
ajtó magától megnyílt. A sörteszálak elszáradnak és össze- 
zsugorodnak. Űj naptáncok intenek és a vendégek a »katlan- 
kelepcét« elhagyják, hogy már egy negyedóra múlva betér
jenek egy másik kocsmába »a vidám kontyvirághoz*.

De mialatt mosolyogva szemléljük ezt az idillt, különös 
gondolataink támadnak. A mindenható szelekció dallamába 
valami idegen hang keveredik. Még valami másnak is 
van itt szava. A  növény a szorosan egymáshoz illő és 
egymásba kapcsolódó cselekedetek egész sorát viszi véghez: 
ha ezek közül csak egy is korábban következik be néhány 
órával, vége van a hatásnak. Hogyan találja el a helyes 
pillanatot ? És honnan származik ennek a végtelenül 
különös virágnak berendezkedése, mely egyszerűen lehetet
lenné teszi, hogy átmenetet találjunk tőle a szélnek nyíló 
növényekhez ?

De egyelőre menjünk csak tovább: talán más rovar- 
alkalmazkodások több fogódzót adnak, mik ezeket a kéte
lyeket elhárítják, vagy megerősítik. Eddig csak a különc- 
virágokat vizsgáltuk, nézzünk meg most egyet a leggyako- 
riabbak és »igazán virágszerűek« közül. Ki nem ismeri a 
ragyogó kláris szegfűt (Dianthus deltoides), melynek a forró 
naptól és a kopár helytől, ahol legszívesebben nő, csak 
fűnemű levele és kicsiny testalkata van, de melynek fényes, 
piros virága messzire elragyog és egyensúlyozza a kis 
termetet. Nyáron mindig számtalan lepke röpdösi körül, 
melyek buzgón szíjják a mézét.

Hiszen a kláris szegfű a lepkevirágok tipusa. Ehhez 
valami különleges berendezkedés kell, mert a pillangó pörge- 
szipókája is furcsa alkotmány. Nem hiába tartják a lepkéket 
a legköltőibb állatoknak, mert ők egyszersmind a legtisztáb
bak is ; szívesen ülnek ugyan nedves helyeken, de táplálékuk 
csupán csak virágméz, melyet hosszú cső segítségével szív
nak fel. Ezt a csövet felcsavarva hordják, mint valami
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órarúgót, de néha egész testüknél hosszabbra tudják kinyúj
tani. A  Sphinx convolvuli nyolc centiméter mély virágok 
fenekét is el tudja érni; a trópusokon vannak lepkék 
negyedmétemyi hosszúságú szipókával.

Ki mondhatná meg, vájjon ez alkalmazkodás-e a virá
gokhoz vagy pedig a virágok rendezkedtek így be bará
taik kedvéért ? Talán mindketten egyaránt figyelmesek vol
tak. Tény az, hogy valamennyi szegfű szűk és mély edény 
fenekén tartja mézét, te
hát lepke nélkül nem ma
radhatnának fenn. Mert 
a méhek nem tudnak le
érni a szűk csőbe, a le
gyek pedig oly buták, 
hogy csak a nyíltan fel
tálalt edényekből tudnak 
enni. Mivel pedig a pil
langóknak olyan erős a 
szimatjuk, hogy órányi 
messzeségre megérzik a 
kitett csábító eledelt, 
hogy valamely fogságba 
esett nőstény a hímeket 
órányi messzeségből is 
odavonzza, amit minden 
lepkegyüjtő tud a maga 
tapasztalatából, így hát 
valószínű, hogy az a fű
szeres illat, amiért any- 
nyira szeretjük a szegfűt, voltaképpen a beporzás érdekében 
történő alkalmazkodás. Ez már abból is kitűnik, hogy a 
virágok világa az éjjeli pillangókat sem engedi el üres kézzel. 
Mikor az esti órák alkonyában »aludni« tér a mező, a tüzes 
szemű szépek, melyekben napközben gyönyörködtünk, be
zárják ^házassági üzletüket*, lehúzzák a viráglevelek redő
nyeit, vagy szendén lehajtják a fejüket: íme, új élet indul 
meg az erdei réteken. »Mikor minden forrás hangosabban 
beszél*, az illatok is édesekké és tikkasztókká lesznek. Az 
enyhe nyári éjnek más az illata, mint a déli nappalnak.

Klárisszegfű.



Az éjjeli pillangóvirágok csábítják udvarlóikat. Valamennyi 
éjjeli köntöst visel: szűzi, menyasszonyi fehéret. Es mégis 
oly kéjt sóvárgón tudnak nézni. És kalandoktól sem riad
nak vissza.

Délután a piros szilénék között nem egyet találtunk 
ráncosán, összezsugorodottan, bár éppen most buzog föl 
a tavasz első élethulláma, mely nem ismeri a hervadást. 
Mikor pedig most éjfél felé ugyanezen az úton hazafelé 
térünk, azelőtt nem látott új fehér tündérek állnak az út- 
szélen. Mint Andersen virágregéiben, úgy virultak ki a hervadt 
virágok, pompás jácintillat árad belőlük, szélesen kitárják 
az éjbe fehér csillagjukat és ha öt percig ott állunk mellettük, 
már látjuk, mint surrannak oda sötét alakok és telepszenek 
le a virágra. Ez a bagolypillék (Mamestra) éjféli népe,
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mely a konya sziléne (Silene nutans) mézére gyűlt. így  
megyez néhány éjszakán keresztül. Az első gyönge kakas
kukorékolásra elillan az éjjeli virágok illata s mikor dereng a 
hajnali szürkület, egyik csillag a másik után csavarodik össze. 
A  virág arca hirtelen összeesik, ráncossá töpörödik abban a pil
lanatban, mikor a nap első sugarait veti a hajnali felhőkre. De 
'este újra megkezdődik a nyáréji álom. Ez kétségtelenül al
kalmazkodás az éjjeli lepkék életszokásaihoz. De nem új 
nehézség-e ez a szelekcionisták számára ?

Itt csak az az egy tény kétségtelen, hogy a lepkelátoga
tás fokozza a már meglévő berendezkedést; megcáfolhatat
lan tanúságot tesz erről az ibolyák sarkantyúja. Aszerint, 
hogy dongóméhek, lebegő legyek vagy pillangók látogatják 
őket, változtatják a viráguk méreteit. Az alpesi árvácska 
{Viola calcarata), melyet Vanessa, Erebia, Argynnis és más 
nappali lepkék poroznak meg, mézét egy csaknem két 
és fél cm. hosszú sarkantyúba rejti; a közönséges ibolya, 
melyet többnyire méhek látogatnak, már rövidebb szipó- 
kákra számít és a szintén alpesi Viola biflóra, melynek első
sorban legyekkel (Syr-phus) van dolga, olyan rövidre építette 
sarkantyúját, hogy a két-három mm. hosszú szipóka is 
kiszívhatja.

A rovarok virágtenyésztő hatásának klasszikus tanúi az 
alpesi virágok is. Sehová sem hinti Flóra tékozlóbban 
ajándékait, mint e zord, viharverte hegyhátakra magasan, 
minden más vegetáció fölé, oda, ahonnan még a hatalmas 
erdő is kénytelen volt meghátrálni az ellenséges hatalmak 
elől. Mintha virágtengerek volnának júniusban az Alpesek 
havasi rétjei. Ami nálunk csak frázis, az ott szószerint 
igazzá válik. Hatalmas hullámokban áradnak el a színek a 
havasi réteken: itt az alpesi szilének rózsapiros szőnyege, 
amott ismét a rózsásfehér szellőrózsák, ott a tárnicsok 
leírhatatlan mély kékje, meg lilaszínű kankalinok, rózsaszínű 
erika hullámzó mezői; amellett minden szín ragyogóvá 
fokozva, mély és komoly színhatással, mint a régi festett 
üvegablakok, vagy a modern üvegzománczok vagy, —  és ez a 
legjobb hasonlat —  mintha valami nemes rubinokkal, smarag
dokkal és ametisztekkel teli szekrényt öntöttek volna ki a 
hegyoldalra. A  botanikus ezt így fejezi k i : az alpesi növények

Francé: A növények érzéki és szerelmi élete. 8
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virágai törpe növésük következtében aránylag nagyobbak, 
mint a lapályi növények virágai, de ragyogóbbak és illatosab
bak is. Különösen nagy szerepet játszik a magaslatokon a mi 
rétjeinken olyan ritka vörös, a leggyöngédebb rózsaszíntől 
a sötét lilásbiborig.

Az ok még pár évvel ezelőtt egészen világosnak látszott : 
kevés a rovar az alpesi rétek zordabb vidékein, ezért szapo
rodásuk érdekében több és erősebb csábítást kell kifejteniük. 
Ezt a feleletet azonban revideálni kellett. Mert csakhamar 
észrevették, hogy a rovarok egyáltalán nem hanyagolják el 
az ilyen bőséges legelőhelyeket. Dongóméhek, lepkék és legyek 
a legrettentőbb sziklacsúcsokig és legborzalmasabb hegygerin
cekig is fölszállnak. De szerelmi vágyaikban mégis rosszul 
járnak a szegény alpesi virágok. »Das Leben dér Pflanze* 
című munkámban, melyet mindenkinek ajánlok, aki mélyeb
ben is bele akar hatolni a virágok titkaiba, a következő, ide
tartozó sorokat írtam erről: »A havasi Flórának az a főbaja, 
hogy a szerelmi örömök és gyönyörűségek ideje olyan rövidre 
van szabva számára. A hatlábú virágszeretők nagyon könnyű 
gavallérok. Egy szélroham elkergeti őket, egy esős nap arra 
kényszeríti őket, hogy reszketve és fázva bújjanak el. Csak a 
világos, meleg napfényben oly merészek és tolakodók, ahogy a 
növények megkívánják. De a havasi nyáron a napfény nem oly 
gyakori. Már a szerelem ideje is igen rövid. Csakúgy, mint a 
magas északon, a magas hegységeken is csak néhány hétre 
zsugorodik össze a nyár. A  meteorológusok szerint: negyven 
napra. És számításon kívül esik eső és szél miatt ezeknek a na
poknak egyharmada, meg talán még több is. És ennek az idő
nek csaknem felén át éjszaka van, nappal pedig csak pár órát 
repülnek a rovarok: napfelkelte után és délután. Valójában 
tehát egész nyáron át csak néhány óra kerül az Alpokon, mely 
alkalmas a szaporodásra. Éppen ezért az alpesi növények 
magas váraikban székelő régi nemesi törzseit állandóan a 
kihalás veszedelme fenyegeti. Föl kell hát használniok az 
időt. Féltik az életüket, lemondanak hát az előkelőségről és 
bizony nem igen nemes eszközre vetemednek. Ügy tesznek, 
mint azok, akik feltűnően öltözködnek, hogy a figyelmet 
magukra tereljék. A  szűzies hegyi magányban is meg van ez. 
És végre is csak igaz, hogy bizony semmi más ok nem
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vezeti őket, csak az a vágy, hogy ismeretségeket köthes
senek a rovarvilágban ; ezért gyulád lobogó lángra a 
gyöngéd virág és illatozik mennél kábítóbban. Van valami 
szentimentalizmus abban, hogy egy ilyen szegény növény 
mint harcol a maga kis életéért a zord éghajlat alatt, a 
leggyöngédebb, a legkedvesebb, és legbájosabb fegyverrel, 
ami csak va n : a virágszépséggel és virágillattal. . .«

De aki figyel, itt is csakhamar észrevesz valami hibát a 
»mechanizmusban*. Valamelyik helyen itt is valami idegen 
elem hatol be a gépezetbe. Ez a titokzatos kéz pedig éppen 
azon a ponton működik, melyet, úgy látszott, nem is kellettjmár 
magyarázni. »A virágok feltűnőbbé lesznek, mert szükségük 
van rá«. így beszélhet a költő, de nem a természettudós és 
mégis így áll ez minden növénytanban. De megvan a magya
rázat, mihelyt az alpesi virágok »önállóságát« ismét a növé
nyek azon »belső erejének« számlájára akarjuk könyvelni, 
amellyel lépten-nyomon találkozunk a növények szerelmi 
életében. Francia és német természettudósok próbaképen 
átültettek réti növényeket a magas Alpesekbe. Es ekkor 
valami csodálatos dolog történt. Még mielőtt megkezdődött 
volna a dongóméhek útján való kiválogatódás, már alpesi nö
vényekké fejlődtek át a síkság gyermekei. Hegymászóruhát 
öltöttek magukra: védőeszközöket, vastagabb bőrt vagy 
szőrözetet, zömökebb lett a termetük, leszoktak arról, hogy 
magasra nyúlva társaik feje fölé kíváncsiskodjanak, meg
tanulták, hogy hozzá kell símulniok a meleget adó talajhoz. 
Es mikor virágoztak, az ő arcukon is kiszínesedett az alpesi 
virágok színpompája. Ugyanaz a vágyakozón tüzes tekintet 
és szemérmes elpirulás. Milyen jelentős meglepetés volt ez ! 
»Az alkalmazkodás célszerűségének* pókhálója hirtelen szét
szakít ódott, le volt íme leplezve a szép virágszín eredete. 
Nem más hát, mint a magaslati fényhez való élettani alkal
mazkodás. Az alpeseken a nap sokkal vakítóbban süt, mint 
a gőzökkel terhes lapályokon és ez teszi olyan színesekké 
a havasok valamennyi sarjadékát. És ez a festék —  a tudó
sok anthokyannak hívják —  egyszersmind védőeszköz a 
melegveszteség ellen is ; ez fizikai kísérlettel kétségtelenül 
bizonyossá lett.

Es ezzel a mélyebb belátással a magas Alpok életének
8*
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egy másik titka is megoldódott, melyről csak suttogva be
széltek az éppen diadalra jutott szelekciós elmélet idejében. 
A havasok dongóméheinek csak olyan rikító a köntöse, mint 
virágszeretőiké. Azok a sárga szegélyek, melyek őket a síksá

gokon díszítik, ott a hegyeken, 
narancsvörössé lesznek. Azelőtt 
mellőzni kellett ezt a dolgot, 
most azonban büszkén hangsú
lyozzuk, mint a magaslati fény 
színező hatásának csattanós bizo
nyítékát. Milyen igazán emberi 
vonás, hogy csak azt vesszük 
észre, aminek hasznát vehetjük!

Nincs már gondja a termé
szettudósnak az alpesi növények
kel ! Alaposan keresztülláttunk 
rajtuk. Fizikai körülményeik 
teremtették meg színpompájukat 
és viráguk relatív nagyságát, a 
rovaroknak csak ezt kellett to
vább tenyészteniük.

De ha most valami megrög
zött kétkedő azt állítaná, hogy 
éppen az alpesi növények bizo
nyítják legjobban, mennyire sem
mis a rovarok hatása a virágok 
kialakulására ! Nos, annak meg
mutatnám a méhvirágokat, ezek
nek a teste félreismerhetetlen bi- 

Az árvacsalán. Virágja úgy ,
van megalkotva, hogy a *UIiy iieK -
dongóméh könnyen hozzá- E gy mezei zsálya vagy még

férhessen. inkább egy ligetszéli fehér árva-
csalán (Lamium album) egy csa

pásra elintézi ezt a vitát abban a percben, mihelyt valami 
méh vagy poszméh száll rá szűzi fehér virágjára. De már 
magának a virágnak a megszemlélése is meggyőz arról, hogy 
minden egyes része csakis a rovarhoz való alkalmazkodás 
szempontjából érthető meg.

A fehér árvacsalán is olyan ékessége a természetnek,
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mely mellett figyelmetlenül sietünk el, mert azt hisszük, 
hogy csak a hegykonturok és sziklaalakulatok adnak eszté
tikai élvezetet. A  fehér árvacsalán nemcsak az esztétikus 
szemét, hanem a gondolkodó elméjét is leláncolhatja. Csak 
az kell, hogy >érzékünk* legyen az apró dolgok világához.

Milyen kedves már elefántcsont fehérségű virágkoszorúja, 
mely nagyra tátott szájjal foglalja el két-két levél közét. De 
ami alakján csak a véletlen szeszélyének látszik, mély értel
művé lesz íme, ha letelepszik az egyik virágra az a dongó- 
méh, mely már régóta körülrajongja dallamos zümmögéssel. 
Kitetszik most, hogy a virág az állat testének tartóedénye. 
Semmiféle műasztalos nem készíthet célszerűbb és kényelme
sebb széket. A  két részre osztott vízszintes »alsó ajak* volta- 
képen praktikus zsámoly, míg a »felső ajak«, mely oly merész 
hajlású, mint valami sasorr, gyengéden hozzásímul a kis 
állat hátához. De miért dugja be fejét olyan mohón a szűk 
nyílásba, ahonnan kipattant a virágtündér ? Mézet szí fel. 
Ez pedig egészen lent van elrejtve azon a gyöngéd helyen, 
ahonnan a csírázó élet fog kihajtani akkor, mikor a virág 
már teljesítette kötelességét. Oly mélyen van, hogy semmi
féle torkos légy nem férhet hozzá és olyan különös edényben, 
melyen semmifajta lepke nem tudna megállani. Nem tudná, 
hová tegye a szárnyait.

A  fehér árvacsalán virága tehát csak a dongóméhek 
számára való tartóedény. Hogy ennek megvan az értelme, 
azonnal belátjuk, ha a látogatás hatását nézzük. A  felső ajak 
boltívében hosszú, finoman hajlított nyélen négy porzószál 
mered fölfelé. Mindegyik egy-egy korongot lefelé fordít, mely
ből virágpor hull alá. Kettő feljebb, kettő mélyebben fekszik. 
Miért? Nem tudjuk. Csak azt látjuk, hogy nagy asztal terül 
itt meg négy tállal. Csakhogy a tálak a tetőről lógnak alá. 
Közülök villog ki valami kettéhasadva, mint a kigyó nyelve. 
Ez a bibe. És nagyszerűen működik ez a kis szerkezet. Míg 
a dongóméh mézet szív, virágporral szóródik be, de mivel 
az egyik bibeág mélyebbre ér le, mint a portok, először azt 
a virágport törli le, mely még valami előbbi látogatáskor 
ragadt a vendég üstökére. így hát először az idegen bepor
zásnak mindig a második része megy végbe, aztán készül 
elő a következő szeretkezés első aktusa.
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A  mezei zsályánál (Salvia pratensis) még valami kis 
javítást is találunk, melyet más növények is sokszor alkal
maznak.

Jobb gépezet munkát takarít: két porzó így fölösle
gessé válik. Annál különösebb a másik kettő. Csuklójuk 
támadt és innen ered hosszú ívben a szál, mely a portokot 
hordozza és a felső ajak lila orrába rejtőzik, mely a zsályá
nak valami merész csapókakas külsőt ad. A  csukló másik

végén rövid a szál és 
apró zöld kanálban vég
ződik. E  két kanál a to
rok nyílása elé helyező
dik, melyben a nektár 
rejtőzik. Türelmetlenül 
tolja félre útjából a mézre 
vágyakozó . dongóméh, 
mely itt is a leggyako
ribb látogató. De miköz
ben ez a szál befelé toló- 
dük lehajlik az emelő 
másik karja és a telt por
tokokkal éppen a vendég 
bundájába nyúl bele. A  
toronyórák ütőszerkeze-

. • m • ' * i i tét tehát már ezer esz-A mezei zsalya viragjanak szerke- •
zete. Jobbról fönt a virágba szálló tendőkkel előbb felfedez-
rovart látni, balról a virágporos kar ték a réteken, hogysem
a virágport a rovar hátára hullatja. még egyáltalán Órások

lettek volna.
Minden egyéb aztán egészen egyszerű a zsálya virág- 

gépezetén. Mihelyt vödrét kiürítette az ütőszerkezet, el
szárad és hasznavehetetlenné válik. Helyette a bibe nyúlik 
ki. Kimért ütemben növekszik és mire annyira fejlődött, 
hogy megtermékenyülhet, a bibe éppoly mélyen áll ki a 
felső ajakból, mint azelőtt az emelő-kar. A  fiatalabb virá
goktól leporzott rovarokat így aztán letörlik az idősebbek. 
És ezzel megint életet adtak egy új nemzedéknek.

Akinek ilyen segédeszközök állanak a rendelkezésére, az 
elbízza magát. Néha annyira megy a hasznos rovarbarátok
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hoz való speciális alkalmazkodás, hogy a növény a megter
mékenyítőknek csak egy fajára támaszkodik és a töb
biek elől elzárkózik azzal a kockázattal, hogy petrezselymet 
fog árulni az élet bálján.

A  gyujtoványfű (Linaria vulgáris) és az oroszlánszáj 
( Antirrhinum) , melyek mindannyiunknak még gyermekkori 
jó ismerősei, mikor nagy örömünk volt, ha gyenge nyomás
sal tátogattuk a kis sárga szájakat. Azalatt a pár nap alatt, 
amialatt ellobog fényesen égő viráguk, ők maguk is gyakran 
ismétlik meg ezt a művészetet. Alsó ajkuk megduzzadva, da
cosan zárja el a virág száját, mely mögött sok édesség rejtő
zik. A  gyujtoványfű hosszú sarkantyúja pedig ivóserleg, 
mely fűszeres méhsörrel van megtöltve. De csak annak, aki 
tudja, hogyan kell felnyitni a titkos zárat. Nemcsak ész, hanem 
erő is kell hozzá. Ezért a serleget csak házi méheinknek és a 
dongóméheknek ajánlják fel. Röptűkben fejükkel meglökik 
az elzárt kaput, mely ekkor enged és egy kellemes lugas 
tárul ki, éppen egy méh számára van benne hely, ha a 
fejével bebuvik, hogy kiürítse a mézserleget. A látogatót 
egyáltalán nem zavarja, hogy hátulról behintik sárga por
ral, mert hiszen legközelebb másutt majd letisztítják. Sokkal 
végzetesebb, ha gyakran hiába megy fejével a falnak, mert 
már valami tolvaj megelőzte. A  hatlábúak világában is több
nyire győz az ész az erő felett. A  rovarok értelmessége győze
delmeskedik a virágok alkalmazkodó ereje fölött. Az apró 
virágméhek, melyeknek »szagló szervét* talán kellemesen 
csiklandozza a szűk nyíláson kiáradó mézillat, körülmászkál
ják az elzárt paradicsom falát, míg valami nekünk érthetet
len módon felfedezik, hogy a sarkantyú az egyetlen hely, 
ahol zsákmányolni lehet. A  szokott betörőfogáshoz folya
modnak : nem lehet a pénzszekrényt fölfeszíteni, hát meg
fúrják. És erős állkapcsaikkal lyukat csípnek a sarkantyú 
falába, elisszák a méhsört és a szegény virágot megfosztják 
élete boldogságától. Ellopják a hozományát.

Ez a csinos kis jelenet, melynek itt tanúi voltunk, nem
csak jókedvűvé tehet, hanem gondolkozóba is ejt bennünket. 
Mert először azt kérdezzük magunktól: hogyan találják meg 
a nagy méhek és a dongóméhek a helyes bejáratot ezekbe az 
^álarcos* virágokba, melyek azzal áltatnak, hogy légmente
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sen el vannak zárva ? Másodszor: hogyan van az, hogy a 
növény semmiféle intézkedést nem tett az oly gyakori méz- 
rablás meggátlására ? Harmadszor: miért választják a tör
vényes látogatók azt a nehézkes módot, hogy úgy dolgozza
nak, mint valami faltörő kos. Miért kell rést ütniök gyöngéd 
fejükkel, melyen a végtelenül érzékeny és kényes tapogatók, 
a szemek és a száj részek nagyon könnyen megsérülhetnek ? 
Nagyon oktalan dolog, ha fejünkkel törünk föl valami diót, 
mikor könnyen átharaphatjuk.

Ezekkel az ártatlan kérdésekkel ismét a régi természet
tudósi nyomorúságba csöppentünk : ott kell magyaráznunk, 
ahol minden felelet tíz új kérdésbe cseng ki.

Ámbár a két első ellenvetés nem ejti ma már zavarba a 
gondolkodót, hacsak valamennyire foglalkozik is természet- 
tudománnyal.

Hogyan találják meg a méhek a mézhez vezető útat ? 
A növény mutatja meg nekik. Ütjelzést alkalmaz, mint a 
turistaegyletek. Azokat a helyeket, melyeken keresztül kell 
haladniok, hogy az étterembe jussanak, élénkebb színűre 
festi, mint a többi részeket. Aki nem hiszi ezt el, vizsgál
jon meg csak közelebbről egy muskátlit vagy árvácskát. 
Látni fogja, hogy a fekete és sötétlila foltok éppen ott van
nak elhelyezve, ahol a nektár bejárata nyílik.

A  gyujtoványfűnél az ajtót elzáró irigy alsóajak erősen 
narancssárga, a többi viráglevél pedig csak halvány kén
sárga. Olyan nyilvánvaló ennek a haszna, hogy már a rova
rok és virágok közötti viszony felfedezője is helyesen érté
kelte ezeket a mézjelzőket. De ahogy kicsodálkozzuk magun
kat ezen a zseniálisan egyszerű eszközön, meggondolások 
emelik föl a fejünket. Az ember mindig hajlandó arra, hogy 
több titkot sejtsen a dolgokban, mint ami valóban van 
bennük. Hegel nem olyan mélyértelmű, mint ahogy apáink 
hitték, a hieroglifák, mikor kibetüzték őket, nem lepleztek 
le feneketlen misztériumokat és nem bizonyos, hogy a méz
jelzők mögött »a természet mély bölcsesége« rejtekezik. 
ólomsúllyal nehezedik minden emberi kutatásra, hogy 
előítéleteink szerint formálunk és szabdalunk össze minden 
jelenséget. így lesz Pythagoras a legbölcsebb emberré, 
II . Fülöp szemenszedett gazemberré, Goethe pedig Über-
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mensch-sé és bizonnyal nem volt egyikük sem feltétlenül 
bölcs, gonosz vagy nagyarányú. Ez a sémákbafoglalás ott 
van a világtörténelemben csakúgy, mint a legapróbb dol
gokban. Minthogy a nefelejcsnél, melynek virágjában elő
ször fedezték fel a mézjelzöket, az öt sárga folt bájos ellen
tétben van a virág égszínkékjével és igen feltűnően mutat 
rá a méztartókra, minden virágbeli rajzba, minden sötét 
foltba, minden tarka színbe a rovarokhoz szóló titkos írást 
akarnak belemagyarázni. Szívesen elismerem, hogy egyes 
esetekben csakugyan úgy áll a dolog, hogy a méz jelzők 
valami útmutatófeladatot is teljesítenek, de az ellen már 
protestálnom kell, hogy csak ezért volnának itt.

Hozzáértő botanikus azt az ellenvetést teheti, hogy az 
éjjeli lepkéknek nyíló virágok egyikén sincsenek mézjelzök. 
Igaza van, de hát miért vannak a pipacs lángvörös levelein 
a világ legszebb méz jelzői: fehér keretű, koromfekete foltok ? 
De méze nincsen. És a kockás liliom (Fritillaria meleagris) 
sakktáblamintája, mely egyformán vezet kifelé is, meg befelé 
is, a lakoma helyére; és a finoman pontozott Lilium tigrinum, 
meg a pettyes drága orchideák, vájjon hová vezetik ők 
vendégeiket ? Ha ezek a virág rajzai után akarnának iga
zodni, akkor előbb hiába szaladgálnák be az egész virágot.

Nem, abban nincs semmi kétség: a virágszínezés 
titka még nincsen megfejtve, csakúgy nem, mint a madarak 
tarka tollazata, a csúszómászók szeszélyes rajzai, vagy a 
pillangók és bogarak színpompája. Csak azt az egyet kell 
elismernie a legerősebben kétkedőnek is, hogy a növények 
igen előzékenyek barátaik gyönge látásával szemben. Azt 
bátran kimondhatjuk, hogy a virágok nem a mi számunkra 
virágzanak és illatoznak.

A  mezőn és a kertben mi csak hivatlan vendégek va
gyunk, szerepünk a terhes és fölösleges vetélytársé, aki meg
akadályozza a szeretők találkozását, visszariasztja az imá
dókat. Az udvarlóknak azonban, és pedig csaknem vala
mennyi rovarnak, légynek, bogárnak, pillangónak és méhnek 
rossz szemük van. Nem hiába merednek oly tompán és 
bágyadtan, ha kezünkbe kerülnek. Ezért nem is kell csodál
kozni, hogy a virágok díszítése paraszt ízlést mutat. A réten 
a rikító színek a divatosak : a kicsattanó piros, a lángoló
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sárga, a vakító fehér és hatásos színösszeállítások még fokoz
zák az erejüket. Sárga fejeket habfehér tunika foglal be, 
vagy sárga szín szívesen áll össze világos lilával, piros a 
feketével, rózsaszín a zölddel és így tovább, tarka változa
tosságban. Ebből a gazdag palettából választotta ki a kerti 
művészet műértő szemmel a finom összeállításokat és terem
tette meg a gyöngéd árnyalatokat. Legnagyobbrészt valami 
fenséges és légies szépséget, mely nem fordul elő a természet
ben. Ezért aztán ugyanaz a különbség van valami asztali 
csokor és a mezei virágbokréta között, mint a nagyvilági 
hölgy ruhája és a parasztleány nemzeti viselete közt. És 
ez a különbség még tovább is terjed, mint ahogy első percre 
gondolnék : a természetben is a parasztasszonyoknak több 
gyermekük van, mint a nagyvilági hölgyeknek. A  rovarok 
mellőzik a finom színeket. Kerti virágjaink legtöbbje ugyan 
teljes, vagyis úgy elfajul, hogy alkalmatlanná lesz a sza
porodásra, de még a nem teljesek is sokkal kevesebb magot 
fejlesztenek, mint a szabad természetben élő virágok.

És még a természet virágainak is gondosan kell töre
kedniük, hogy díszöket megtartsák, mert máskülönben 
nem tudnak családot alapítani. A  szeretőik zsarnoki módon 
egy bizonyos viseletet követelnek meg, mielőtt esküvőre 
viszik őket. A  mézelő méhek előnyben részesítik a lilába 
öltözött szépeket a többiek fölött. Azon a nagy találkozón, 
amelyet mindennap tartanak a világ legfényesebb bálter
mében, csak akkor fordulnak sárga- és fehérruhájú virá
gokhoz, ha nincsenek liJakosztümösek. A  pirost, különösen 
a skárlátpirost, a cinóbert és a narancsszínt állhatatosan 
kerülik. Ez az ő utálatuk színe. Miért ? Már gondoltak arra, 
hogy talán színvakok. Ez a gondolat talán nem is olyan külö
nös. Mert nagyon furcsán áll a dolog a mi valamennyi földi 
társunk érzésvilágával. Honnan tudjuk, hogy ők a mi vilá
gunkban élnek, hogy nekik is kék az ég, zöldek a fák, és az 
esti felhők pirosak ? Hiszen még a mi impresszionista festőink 
sem nyugosznak bele ebbe a bevett ítéletbe ! És az egyáltalá
ban nem tréfa, mikor ők a lombokat lilára, az eget zöldre 
festik és a legszebb asszonyi fejeket zöldes árnyékokkal 
vonják be. A  finomabban szervezett szem ott is talál szín- 
árnyalatokat és kolorisztikus szépségeket, ahol a művé-
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szietlen szem csak egyetlen tompa, egyenletes színt lát. 
És az élők sorában mennél inkább eltávolodunk az emberi 
átlagszemtől, annál inkább vagyunk igazságtalanok, ha 
másoknál ugyanazt a világképet gondoljuk, mint amely 
mielőttünk lebeg. De ezt hosszú ideig nem akarták elhinni. 
A hangyákkal való kísérletezés tanított meg bennünket arra, 
hogy ők akkor is éreznek fényt, mikor számunkra éj sötétség 
van ; hogy legalább egy érzékkel többjük van, mint nekünk, 
mivel meg tudják különböztetni az állatok formáit. Azok a 
fénysugarak, melyek a mi szemünknek a színképben a lilán 
túl fekszenek, »feketék«, de hangyák, melyeket valami sötét 
edénybe zárnak, rögtön arra a helyre rohannak, melyen 
lilántúli fényt hagyunk behatolni. Más példa. Hosszú ván
dorlásra vittek egy dobozban méheket s felröppentették 
őket valami mezőn. Elindultak méz- és virágporkeresésre 
és mikor teleszedték magukat, visszatértek. De hová ? 
A levegőnek arra a pontjára, amelyen akkor volt a doboz, 
mikor kinyitották. Mindez eléggé bizonyítja, hogy a rovarok 
más érzéki életet élnek, mint mi. Talán többet, talán keve
sebbet látnak, mint az ember, de mindenesetre másképp látnak. 
És így talán lehetséges, hogy azok a piros virágok, amelyek
ben lila árnyalat nincsen, az ő számukra nem is léteznek.

Mikor aztán figyelmessé lettek ezekre a dolgokra, meg
értették a virágszépségnek valami nem sejtett jelentőségét. 
A méhektől került piros szín elbájolja a kolibriket. És mit 
látunk? Hogy Amerika Carolinától Braziliáig nemcsak a 
kolibrik, hanem a lángpiros virágok hazája is. Sehol a földön 
nincsen oly sok piros virág, mint Dél-Amerikában. (A fuksziák, 
amelyek onnan kerültek virágágyainkba, kolibri barátaiknak 
az alkotásai.)

Nálunk főleg a pillangók szeretik a vöröset, míg a 
darazsak a sötétbarnát, a legyek a barnássárgát és a hús
színt. Legjobban járnak az ártatlanság színébe öltözött 
virágok ; egy rovar sem mellőzi őket teljesen.

Ha tudjuk ezeket a dolgokat, egészen más szemmel 
nézünk a természetre. A mézjelző kérdése, melyben még 
mindig maradt az előbb valami bizonytalanság, most várat
lanul más megvüágításba kerül. Ha a rovarok nekünk idegen 
szemmel nézik a virágokat, akkor mi egyáltalán nem tud
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hatjuk, hogy mi lehet útmutató az ő számukra és mi zavarja 
meg őket.

Ha le is kell mondanunk az egyik pontról, azért gazdagon 
pótolják más belátások. Bizonyos vagyok benne, hogy sok 
ember kérdezte már magától: mint van az, hogy a mezők 
uralkodó virágszíne az évszakok folyamán oly feltűnően 
változik ? A  tavasz elején kékeslila csillogás van a mezőségek 
fölött. De a májkökörcsinek, ibolyák, erdei jácintok (Scilla), 
és fürtös gyöngyikék (Muscari) átadják a vezetést a fehér 
és sárga színeknek, melyek a nyár derekáig harcolnak egy
mással, míg a fehér ernyős virágok kimúlásával a sok 
ragyogó sárga fészkes virág lesz győztessé. De mihelyt meg
jelennek az első ökörnyálszálak és a nap tüze már csak enyhe 
utósugarakkal simogat, a réteken kigyúl a rózsaszín, mely 
átmegy a pirosba, ezután jön ismét a kék és ez elhalványo
dik a kék katángokkal, sikkantyúkkal, búzavirágokkal és 
rózsáslila őszi kikericsekkel. Honnan van a színeknek ez a 
különös menetű vonala ? Most már tudjuk. Alkalmazkodás 
a rovarok ízléséhez. Kora tavasszal főképpen a kéket és lilát 
szerető méhek röpülnek, csak májusban ébred fel a két
szárnyúak addig alvó serege. A  napfordulás idején éri el 
az állati élet tetőpontját; ilyenkor minden erdőt és mezőt 
finom csengés tölt meg és reggeltől estig hallhatjuk suhogását 
a számtalan szárnynak, melyek a természet násznapjaiban 
halálra röpülik magukat. De már a nyár derekán vége van a 
rajnak. Csak a fáradhatatlan méhek és dongóméhek keresik 
még fel a mezőket, csak ők egyedül mennek szívesen még 
a sárga virágokra is. Velük versenyeznek még a lepkék, 
melyek csak az ősz esőviharjaiban fulladnak meg. ök tartják 
életben az utolsó rózsaszínű és piros virágokat. Az őszi 
kikerics már legtöbbször remeteéletet kénytelen élni, az 
állatok kerülik, a nép megveti, alantas nevekkel csúfolja és 
csakugyan aljas az élete, főként állandó vérfertőzéssel tartja 
fenn magát.

De egy szemrehányástól nem fognak engem meg
kímélni. A  virág csábító eszközeiről való magyarázatunk 
megfeledkezett egy fontos pontról, a virágillatról. És mily 
roppant naggyá dagasztja meg a kétkedést éppen ez a ki
fogás. Az egész reklámplakátot fölöslegessé teszi az illat
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hullám, mely a virágról kiindulva, valami enyhe szellőnek 
a szárnycsapásán gyakran sokkal messzibbre terjed, mint 
ahonnan a virág a legélesebb szemmel is észrevehetővé válik. 
A  konyhából kiható sült szaga jobban vonzza az éhezőket, 
mint a legtarkábban kifestett vendéglői cégér. Valószínűleg 
ez nincs másképp a rovarok ösztönéletében sem.

A  természettudós; aki semmit sem hisz, mielőtt meg nem 
győződött az állításoknak igazságáról, arról biztosít ben
nünket, hogy a rovaroknak, különösen pedig a méheknek 
finomabb orruk van, mint az embereknek. Csápjaikon hal
vány, finom pálcikáik vannak, melyek valamely ideggel 
vannak összekötve ; ez a legegyszerűbb szerkezet, melyben 
azért mégis benne van az egész vüágrejtély. Ha levágjuk a 
szaglópálcikát, akkor a méhek és hangyák csaknem gyámol
talanok ; vele pedig ezer idegen között is csalhatatlan biztos
sággal felismerik fészektársukat. Maga a méh valami szagos 
folyadékot választ ki, bár csak olyan keveset, hogy csak 
akkor érezhetjük, mikor több száz méh van együtt. Minden 
méhész ismeri ezt a kasszagot, mely főként meleg nyári 
estéken érezhető 3 —5 méter távolságra. De ez a »fészekszag« 
a méhkasban még sok más illatból tevődik össze, családi 
illatokból, táplálékszagokból, viasz- meg hereméhszagból és 
még sok efajta szagból, melyeket aztán egyenkint meg 
tudnak különböztetni, úgyhogy tapasztalt méhismerők azt 
hiszik a mi házi méhünkről, hogy honi méhkasában vagy 
4000 különféle illatot különböztet meg.

Mindenki meggyőződhet, hogy a méhek és dongó- 
méhek csakugyan rendkívüli érzékenyek a szag árnya
latai iránt, ha egyszer fáradságot vesz magának és meg
figyeli a méhkasban vagy dongóméhfészekben végbemenő 
életet és sürgést-forgást. Különben is tanulságos ezt meg
figyelni, mert mélyen megszégyeníti a mi közállapotaink 
ziláltságát azzal a közérzéssel és kölcsönös odaadással, 
amellyel itt lépten-nyomon találkozhatunk. Már az első reg
geli munka csodálatos bizonyítéka mindkettőnek: a szagnak 
és a közérzésnek. Oly rendkívül kedves vonás ez, hogy meg 
fogják bocsátani nekem, ha néhány szóval kitérek rájuk.

Ki hallott már valamit a dongóméhek trombitálásáról ? 
Már több mint kétszáz éve kísért ez a dolog a fejekben és
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könyvekben. Valami régi természettudós jelentette, hogy az 
első kakasszóra a dongóméhfészekből egy mogorva kapus 
botorkál ki, elhelyezkedik a tetőn és nagy hangon addig 
kürtöl, míg társai valamennyien fel nem ébrednek.

Ez a sokszor kinevetett mese valósággá válik a modern 
természettudós számára. A  derék öreg Gödart igen jól látott, 
csakhogy nem trombitás az, aki reggeli ébresztőt fuj, hanem 
egy munkásméh, mely — salva venia — kilegyezi az éjjeli sza
gokat az épületből. A  földbe épített dongóméhfészek tetejének 
számos szellőztetőlyuka van. Ezek egyikéhez odaül egy dongó
méhecske és addig legyezget szárnyaival, míg össze nem esik a 
fáradtságtól. Belátjuk a dolognak szükségességét, ha megtud
juk, hogy a túlszorgalmas dongóméhek napközben nem vesz
nek maguknak időt arra, hogy — felkeressék az illemhelyet.

Hasonló módon hajtják ki a méhek az épületükből 
a rossz szagot. Amikor szellőztetni akarnak, hosszú sorban 
odaállnak a nyíláshoz. Hangos zümmögéssel, szüntelenül 
csapkodnak szárnyaikkal és hajtják a levegőt egymásnak. 
Megfigyelték, hogy ilyen módon pár óra alatt vagy másfél 
kiló nedvességet távolítottak el a kasból.

Ez a drasztikus példa eléggé igazolja leghívebb virág
barátaink jó orrát. Aki állítólag 4000 szagot tud megkülön
böztetni, az valószínűleg még gyorsabban fog kiigazodni 
a közt az 500 egyáltalán meglévő különféle virágillat között. 
És most megkezdődhet a harc. Jól vannak fölfegyverkezve 
a virágszínvédők, de nem kevésbbé nehéz fegyvere van az 
ellenpártnak, mely az egész vonzóerőt a virágillatnak tulaj
donítja. Ámde meg is lehet egyezni. A  kádi bölcsesége itt 
is érvényesül: mindkét félnek igaza van.

Tudományos célra azt a kegyetlenséget követték el, 
hogy egyes méheket megvakítottak, másokat pedig meg
fosztottak szaglószervüktől. Aztán a mezőre engedték őket. 
A szegény vakok bizonytalanul tapogatództak a legszebb 
méhvirágok között és nem találták őket, a szaglószervüktől 
megfosztottak pedig nem találták meg a mezőt, de mihelyt 
ott voltak, jóízűen ették a mézet és egész biztossággal röp- 
döstek virágról virágra. Kezünkben volt tehát a titok meg
fejtése. Illat és szín, mindkettő szükséges! Az egyik útmu
tató a távolba, a másik ismertetőjel a közelben.
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De a probléma mélyebbre hatol érzékeinknél. Mivel 
a rovarok az orrukkal legalább annyira felülmúlnak ben
nünket, mint a kutyák, nincsenek eszközeink, hogy meg
mérhessük a virághoz való viszonyukat. Csak egy dologra 
akarok figyelmessé tenni, hogy megvilágítsam ezt a nehéz
séget. A  lugasunkon lévő vadszőllő teljes virágzásban van. 
Persze sohasem vettem volna ezt észre, ha nem figyeltem 
volna különösebben. A  szőllőfélék nem öltenek magukra 
színes virágruhát és egyeseknek közülök, így a mi vad- 
szőllőnknek is, nincs szaga sem. De a méheknek megsiketítő 
zümmögése a lugas körül elárulta, hogy ott virágok vannak. 
Szüntelenül röpdösnek ide-oda s csodálatos biztossággal 
tudják megtalálni a virágokat. Miáltal ? Csődöt mond-e 
itt a mi szép virágelméletünk ? Nem, mert feltehetjük, 
hogy csak mi nem vesszük észre azt az illatot, mely a méheket 
messziről odavonzza. Máskülönben is elég gyakran meg
győződhetünk érzékszerveink tökéletlenségéről. A  magasban 
lebegő ragadozó madarak meglátják a fűben az apró mezei 
egeret, amelyre villámgyorsan lecsapnak, a darazsak valami 
száz meg száz kábító illattól eltöltött városban több száz 
mérernyi távolságból is megérzik az asztalunkon levő gyü
mölcsöt. Csodálkozhatunk-e tehát, hogy a rovarok könnyen 
megtalálnak ránk nézve alig észrevehető virágokat ?

És mégis végeredményképpen ebben rejlik a virág
elméletnek bizonyos gyöngéje is. Nem föltétien életszükséglet, 
hogy valamely erősen illatozó virág ezenfelül még erő
feszítéseket tegyen feltűnő virágzatok létrehozására is és 
ez mégis igen gyakran esik meg. Természetesen nem mindig 
van ez így. A  fűszeres illatú rezeda, a vad olajfa (Elaeagnus) 
szinte megfájdítják az ember fejét az illatukkal és ezért 
meg is takarították maguknak a fölösleges erőkiadást. 
Virágukban nincs semmi olyan, ami nem feltétlenül szük
séges a megtermékenyítés folyamatához. De a borostyán 
télen virágzik, mintha visszaemlékezne a napfényes, tél
nélküli országokra, ahonnan származott, tehát meg kellene 
tennie minden erőfeszítést az őt megtermékenyítő néhány 
meg nem fagyott légynek a csábítására. És mégis teljesen 
rábízza magát arra a rothadás szagra, mely egészen jelen
téktelen virágaiból kiárad ! És éppen az, hogy nem fejleszt
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ki »kirakatot«, ismét érthetetlenné teszi azokat a nagy virá
gokat, melyeket annyira becsülünk a fűszeres illatú szeg
fűnél, a rózsánál, nárcisnál és csaknem valamennyi kerti 
kedves virágunknál. És mit gondoljunk arról, hogy vannak 
elég erősen illatozó növények, melyek mégis úgy tesznek, 
mint valami szegény kereskedő, aki a tönk szélén áll és ezért 
még egyszer kétségbeesetten viszi véghez a legnagyobb erő
feszítéseket, az összes árúkat csábítóan akasztja ki az ajtóba, 
óriási plakátokat alkalmaz, hogy csak néhány vevőt be
csaljon félreeső, figyelembe nem vett üzletébe! így tesz 
néhány ernyős virágzatú növény mezőinken; legfeltűnőb
ben pedig a nagyvirágú laputurbolya (Orlaya grandiflora), 
mely néha mint gaz áll gabonaföldünkön. Több száz gom
bostűfej nagyságú virágot egyesít egy ernyőben. Minden egyes 
apró virág hófehér, finom szirmai közül kinyújt néhányat, 
hogy magára vonja a figyelmet. Valójában nagyon szegé
nyes csábítókészülék a sok száz hatalmas színpompás pipacs
csal, konkollyal és búzavirággal szemben. De az ernyő szélén 
egy páran a virágtörpék közül megnőnek. Ötször-hatszorta 
nagyobbak a belső virágoknál és egész erejük egy kiállító
készülék megalkotásában fogyasztódik el. Megható példáját 
adják a társadalmi önfeláldozásnak, mert lemondanak saját 
boldogságukról. Mert ők meddők maradnak. A  látogató, 
akit odacsábítanak, barátnőiknek javára szolgál.

A  »kirakat« is olyan találmány, melyről a természet 
már nem akar többé lemondani. A  legnagyobb különféleség- 
gel váltakozva, megtaláljuk sok ezer növénynél. Már az is 
hasonló indítóokokból származik, hogy oly gyakran egye
sülnek a virágok és önként összeállítanak egy kis virágkosarat. 
Egy séta valamely nyári mezőn száz tapasztalattal gazdagít 
bennünket, amelyek mutatják, hogy a növény nem elégszik 
meg a gyöngék egyesülésével. Ha egy csoport virág egyesül 
és közös házat épít magának, akkor a városhatáron lakóknak 
mindenkor a köz rendelkezésére kell magukat bocsátaniok. 
A község eltartja és valószínűleg jobban is táplálja őket. 
Ezért aztán meg kell nőniök. A legtöbb fészkesvirágzatban, 
mint mértéktelenül hosszú sárga vagy fehér nyelvek nyúlnak 
ki. Amiket a napraforgónál és százszorszépnél közönséges 
sziromleveleknek gondolunk, ilyen, a köz kedvéért meddőkké
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vált nyelves virágok. Vázáinkban bájos labdarózsák (Vibur- 
nutn) tökéletes módon mutatják a kölcsönös segítésnek ezt 
a ragyogó példáját. A  műkertészet ügyes tenyésztés által 
még több cégéres virágot csalt ki belőlük, mint amennyit 
a növény különben termelt volna.

A  virágtenyésztők egész művészete arra irányul, hogy 
növeljék a virágok csábítóeszközeit. És az, hogy a növény 
oly szívesen rááll, amint azt a dupla szegfű, rózsa vagy 
krizantémum mutatja, a szükséges szaporodási szerveknek 
a cicoma kedvéért való feláldozására, mindennél világosab
ban bizonyítja, hogy a cégérkészülékeket elsősorban nem 
a rovarok idézték elő, hanem magában a növényben meg
van a hajlam ennek a kifejlesztésére és természetellenes 
körülmények között ez úgy elfajulhat, mint a szomjúság, 
amely iszákossággá lesz.

Valóban, az egész újabb természetfilozófia és az a cso
dálatos adathalmaz, amit a modern biológiai növénytan 
összehordott, oda sodor minket : hogy a növények ösztön
életével számoljunk. Ide jut el a mostani természetmagyará
zatok mindegyike. Akárha, mint Haeckel, természetfel
fogásunk legkövetkezetesebb előharcosa, kiindulva valami 
általános élő anyag (pszichoplazma) fogalmából, a növényi 
léleknek csak azokat a képességeket tulajdonítjuk, amelyek 
egyáltalában elválaszthatatlanok a legegyszerűbb élettől, 
vagy ha, mint Délpino, Ludwig, Kerner és más modern 
botanikusok, azt hisszük, hogy a növények csakúgy tovább
fejlődtek, mint az állatok, és már magasabb képességeket, 
bizonyos céltudatos akarást és törekvést értek el. Minden
esetre közeledünk a természettörténet újjászületéséhez. Rá
illik a mi korunkra is Vergilius szava a felséges rendről, 
mely az életbe lép. Mai tudásunkkal elindulhatunk onnan, 
ahonnan csak akarunk, akár az emberi lélekben szunnyadó 
alvilágból, akár az alázatosan porba hajló virágból, mindenütt 
rábukkanunk az életnek erre a belső rendjére. És ez valóban 
fenséges a maga nyugodt higgadtságában és mély tervszerű
ségében. Miközben körültekintettünk azoknak a berendez
kedéseknek a során, amelyekkel a növényi élet fenntartja 
magát, mindenütt látjuk gyenge felcsillanását az élet maga
sabb formái után való öntudatlan vágynak. Ha nem kellene

F rancé : A növények érzéki és szerelmi élete. 9



félnem attól, hogy félreértenek, azt mondanám, hogy 
minden virágszemből a természet meg nem váltott szellemei 
néznek reánk sóvárogva. Bár csak egyes gyöngén pislogó 
szikrák, de azért ég bennük egy sugár abból a fényből, 
mely belevilágít elménkbe és öntudatosan él bennünk.

Csodálkozunk, ha az áhitat és felvilágosodás egy pil
lanata megsejtteti velünk ezeket a szellemi szálakat, melyek 
összetartják a világegyetemet, hogy mint merészelünk ilyen 
fantazmagóriákig, amelyek számára tompa köznapi fejünk
nek csak egy hitetlen mosolya van ? De hát miért vagyunk 
oly mélyen beletemetkezve egy rövidlátóbb múlt előíté
leteibe, melyek bennünket a szónak válaszfalával az élő 
világegyetemtől jobban elzárnak, mint valaha a börtönfalak 
valami foglyot ? Az ellopott isteni szikra, származásunk bizo
nyítéka, szétzúzta már a dohos börtön falait! És mégis 
önként akarunk benne ülni! Nincsen mélyebb meggyőző
désünk, mint az, hogy a világ folyása alatt ezer álarcba 
voltunk burkolva, hogy voltak idők, mikor minden négy 
lábon mászott, ami most ember, hogy valami ősidő azt a 
darabka életet, mely rajtunk átlüktet, mint halat, férget, 
növényt és ősamőbát látta, mi tudjuk, hogy mindaz a jóság, 
szépség, bölcseség, mely most a legzseniálisabb fejből ki
villanhat, be volt zárva azokba a tökéletlenebb alakokba, 
miért nem akarjuk hát elhinni, hogy ugyanaz a lélek, mely 
már egyszer megkezdte a tökéletesedésnek ezt az útját, 
a haraszton és mezőn visszamaradt testvéreinkben még 
most is megváltatlanul, mohón küzd és törekszik jövő 
röpülései után és a maga módján él ? Énnekem nincs semmi 
kétségem abban, hogy a növények nem mechanizmusok, hogy 
ösztönéletük célszerű berendezéseket és célszerű cselekvésre való 
impulzusokat vált ki. Ezért mertem ennek a könyvnek címéül 
olyan szót tenni, amelyet tíz évvel ezelőtt fejcsóválással 
fogadtak volna és amelyet még ma is így fogadnak azok, 
akik megállottak a múlt század világnézeténél. Tudom, 
hogy lesznek ellenfeleim. Pedig nincsen egyéb bűnöm, mint 
hogy nevén merem nevezni a tudományunk által főneveit 
gyermeket. Mert a növényeknek valóban van önálló életük, 
mely öntudatlan módon cselekvésre ösztönzi őket. Semmi 
sem győzhet meg erről világosabban, mint hogy behatóbban
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megismerjük őket. Kevés természetrajz elvezet bennünket 
a természet titkos életétől, de sok természetrajz annál biz
tosabban vezet hozzá vissza. És éppen a második kérdés, 
melyet nekünk a gyujtoványfű feladott, mélyen bevezet 
bennünket az ösztönéletnek ebbe a titkos területébe, mert 
a növények tényleg védekeznek a betörés, lopás és nem 
óhajtott vendégek látogatása ellen és ha — mint a gyujto
ványfű esetében — nem is mindig sikerül nekik, hogy ma
gukat teljesen biztosítsák, akkor ez nem a berendezkedések 
célszerütlenségének, hanem csak a testi erő hiányának a 
bizonyítéka.

Van a természetben egy erős, jól kipróbált zsoldos 
gárda, mely szívesen áll mindazok zsoldjába, akik gazdagon 
fizetnek. Ezek a hangyák. Fáradhatatlanul szaladják be 
a mezőt és rétet és fölajánlják mindenütt szolgátataikat. 
Es pedig a természetben igen egyszerű módon kötik meg 
a szolgálati szerződést. Ahol kapnak valamit, ott rögtön 
letelepszenek a foglalkozást keresők és ettől kezdve oly 
hűségesen őrzik az adakozót, mint kutya a gazdája udvarát. 
Azok közül a növények közül, amelyeknek a körülményei 
megengedik a mézben való tűlkiadást, számosán fölhasz
nálják ezt és a hangyákkal védetik magukat a tolvajok és 
rablók ellen.

A  száraz, rendszeres felsorolás helyett élő példával 
fogom ezt bemutatni. Es ez mindegyikre érvényes.

Délvidéki mészhegyeinken van egy égszínkék búza
virágfaj (Centaurea montana), mellyel a hangyák különös 
figyelemmel bánnak. Már hajnalban, mikor még a ködszálak 
ott lebegnek a havasi réteken, átvonulnak a félhomályban 
a harmatos füvön a hangyák és megmásszák a magasba 
nyúló hegyi búzavirág szárát. A  félig felserdült, még zárt 
bimbón megállnak. Itten bamásfekete fedőlevelek, mint 
valami pikkelypáncél, gondosan eltakarják a fészkében 
felvirágzó kis virágcsaládot. Az első őrt követi a második, 
majd a harmadik ; egészen napfölkeltéig valóságos őrjárat 
ez, mely őrhelyére vonul és itt ellentétben a hangyák szokott 
sürgés-forgásával, lustán gubbaszt. De amint meleget 
sugároznak az első napsugarak, valami mozgás keletkezik 
a virágfejecskén. Minden egyes fedőpikkely csúcsán egy
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aranyosan csillogó cseppecske jelenik meg. Csak erre vártak 
a hangyák. Mindegyik odamegy egy ilyen mézkutacskához, 
kiissza, kortyant egy párat a mellette levőből, sétál egy 
keveset a szellős helyen és azután lesiet egyéb napi teendői 
után. De időközben már jöttek mások, akik elfoglalják 
helyüket és így egész nap állandó jövés-menés uralkodik. 
A  mézfej tők állandóan új nedvet választanak ki, a hangyák 
pedig mindig mohón lenyalják, valóságos automata-ven
déglő, ahol mindenki maga szolgálja ki magát. De nagyon 
zártkörű vendéglő. Idegeneket nem tűrnek meg benne. 
Haragosan kel föl ellenük a törzsvendégek serege és elűzi 
a betolakodókat. Gyönyörűség nézni, hogyan dühöngenek 
a kis hangyák, ha valamelyik virágbogár le akar telepedni 
a búzavirágra. Hátsó lábaikkal megkapaszkodnak, az elsők
kel vadul rugkapálódznak a levegőben, állkapcsaikkal vészt- 
jóslóan csattognak s lyukakat harapnak a levegőbe. Ha 
még így sem félemlítik meg az ellenséget, valóságos vere
kedésre kerül a sor, miközben a hangyák különösen a bogarak 
lábába harapnak.

Ezután aratja a búzavirág bőkezűségének gyümöl
cseit. A  virágbogarak ugyanis barátai e legízletesebb főze
léknek, és mély lyukakat rágnak valamennyi gyenge 
virágbimbóba, mely nincsen ellenük védve. De a növény 
csak annyira bőkezű, amennyire szüksége van rá. Abban 
az órában, amelyben a virágbogarak felkeresik nyugvó
helyüket, beszünteti a megvendégelést. És a hangyák sem 
hálásabbak, mint amennyire pretoriánusok szoktak lenni. 
Abban a percben, melyben nem fizetnek többet, elhagyják 
az őrhelyet és az esti fényben véglegesen hazafelé indul
nak. De másnap reggel már megint várnak a bokorkorcsma 
megnyitására.

Hallom, amint mondja az olvasó: Hogy ezeket a jelen
ségeket megmagyarázzuk, nem szükséges a növénynél 
»ösztöncselekvést« feltennünk. Egyes fészkesvirágzatuak- 
nak fedőpikkelyein véletlenül méztartók vannak és ebből 
a mindent kikutató hangyák hasznot húznak. De csak las
san. Arról nem is akarok vitatkozni, hogy ezek a növény 
számára teljesen fölösleges méztartók valami »nagyon gya
korlatias* véletlen folytán éppen a megfelelő helyre jutottak,
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mert hiszen éppen olyan jól maradhattak volna csak a leve
leken. Ámde én bizom abban, hogy a hitetlenek megtérí
tődnek, ha megtudják, hogy ez a méz nem mindenkor, 
hanem csak egy egészen meghatározott időközben válasz
tódik ki. A  mézkiválasztás akkor kezdődik, mikor a fedő 
pikkelykoszoru széjjelválik és valami rovar felülről be
hatolhat a virágokba, megszűnik pedig abban a pillanatban 
mikor a virágzás megkezdődik. Ennek megvan az értelme, 
mert már ebben az időben a hangyaőrség nagyon ártana 
a növénynek, hiszen elriasztaná a megtermékenyítéshez 
föltétlenül szükséges virágméheket és dongóméheket, ame
lyeknek kedvéért nagyszerű kirakatot tár ki. A  testőrséget 
elbocsátja, a virág tevékenysége most már nem ezeknek 
táplálására, hanem másra tömörül. Cselekvő mozdulatokat 
hoz most létre. Ha a meghívott vendégek egyike a gyengéd 
virágban hozzáér valamelyik porzószálhoz, akkor ez úgy 
összehúzódik, mint valami csigának az érzékeny tapogatója. 
A virág berendezése olyan, hogy így nagyobb mennyiségű 
virágpor nyomul ki és a látogató hasára kenődik rá. Ezt az 
udvariatlanságot jóvá teszik azonban azzal, hogy a ven
déget a virágtársaság szívében levő kehelyből gazdagon 
megvendégelik.

Ezeknek a virágoknak élete tehát az eseményeknek 
egészen bonyolódott sora, ami lehetetlenné teszi, hogy 
valamely lényt, mely érdekeit ilyen tökéletes módon tudja 
védeni, csak gépezetnek és kedvező véletlenek játéklabdá
jának tartsunk. Annál is inkább, mert a hegyi búzavirág 
nem áll egyedül. Számos olyan növény van, amely 
hasznát veszi a hangyáknak és a kölcsönös segítség révén 
megkönnyítik egymásnak a létért való küzdelmet. Külö
nösen a trópusokon, ahol a természet féktelenül működik, 
ahol az állatok mohóbbak, a növények találékonyabbak*, 
fedezték fel a legcsodálatosabb ilyen védőegyesüléseket, 
melyek ott főként a rabló dongóméhek és a méhek ellen 
irányulnak.

Még csak egy kis történetet akarok elmesélni ezekről 
a dolgokról; egymaga köteteket beszél amellett, hogy milyen 
tökéletességig fejlődtek már a növények alkalmazkodásai.

Akinek valami kis kertje van, az ismeri a kerti nenyulj-
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hozzám-ot (Impatiens balsamina), akinek pedig nincsen, talán 
az ablakpárkányán ápolja a nenyuljhozzám egy másik faját, 
az Impatiens Sultani-t. A  rendkívül bájos fehér és rózsaszínű 
virágok igazságtalanul kimentek a divatból; de talán ismét 
jobban szeretnék őket, ha ismernék azt a kedves baráti 
idillt, mely köztük és a hangyák között van.

Különösen a kerti nenyulj hozzám-ot valósággal ostro
molják a kis hatlábuak. Az okot nem nehéz eltalálni. De a 
növény a mézet nem a virágokon, hanem a leveleken kínálja. 
Mindegyik lomblevél szélén, a fogainak hegyén egy aprócska 
mézcsepp csurran ki. Még a hangya számára is csak egy 
kortyocska, de valamely növénynek sok ezer foga mégis 
csak jóllakatja. Mégis, úgy látszik, attól féltek, hogy az ado
mány használatlanul fog elszáradni, mert a söntés olyan 
egészen szokatlan helyen van. Es ekkor a természetnek ismét 
valami különös ötlete támadt. Mézjelzőket alkalmazott: egy 
piros útjelzőt. Hosszú, piros hajszálak ezek, amelyek egészen 
elütőek minden más haj képződménytől és hegyükkel a 
cél felé, fölfelé mutatnak, tehát az utat nem nehezítik, 
hanem megkönnyítik. Más nenyuljhozzám-féléknél (I. tri- 
cornis) az utat sötétvörös pontok nyílegyenes sora jelzi, 
melyek közül egyesek, mintegy kostolóul és a későbbi élve
zetek reklámjául, egy kevés mézet választanak ki. A  törzsnek 
az alján a kapaszkodóhely pirosán pettyezett. És a hangyák 
csakugyan egyik pettytől a másikig másznak, alaposan 
kizsákmányolják a leveleket, és teljesen érintetlenül hagyják 
a virágokat. Mert ezek a mézkimérés idején még többnyire 
be vannak zárva.

Ügy látszik, hogy az egész alkalmazkodás nem a virágok 
érdekében áll fenn, hanem a rendkívül nedvdús növénynek 
a hernyóktól és talán a csigáktól való megvédésére. Mert 
már a csiranövényen megvannak a mézjelzők és mézmiri
gyek, de a virágzás idején eltűnnek. Ha azonban távol
tartják a hangyákat, akkor jönnek a hernyók és elpusztítják 
az egész növényt, mely ekkor egészen védtelenül ki van 
szolgáltatva nekik. Már maga ez a tény is bizonyítja, hogy a 
kerti nenyuljhozzám-nak a hangyáktól haszna van. Mert 
nem ismerünk különben egyetlenegy növényt sem, mely 
ellenségeinek ily segítség nélkül szolgáltatná ki magát.
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Es ez a legcsodálatosabb ezen a csodálatosságban oly gazdag 
benső életen.

Kifogyhatatlanok azok a segítőeszközök, melyek meg
semmisítik a virágok elleni rossz szándékokat. A  növény csak 
a nyers túlerőnek enged. A  bölcs sem tud védekezni az 
erőszaktétel ellen. De még mit mondjunk el ezekből a vonzó 
dolgokból, mit szabad elhallgatnunk? Ha mindent el akar
nánk mondani, sohasem érnénk a végére, mert még a tudo
mány sem hatolt be a virágok minden védekező művé
szetébe.

Minden nép és minden éghajlat hadicseleit megtalálhatjuk 
i t t : elrejtőzés az ellenség elől, torlaszok és cölöpök fölállí
tása az előrenyomulás megnehezítésére, az útnak dárdákkal 
és tőrökkel való bevetése, mély vízárkokkal való elzárkózás
—  mindezeknek megvan a mintaképe a növényéletben, sőt 
a növény még messzibbre megy és olyan eszközöket alkal
maz, melyeknek még nincsen párjuk a hadtörténetben : 
belevonja ellenségeit ragadós anyagokba és szívós enywel 
leláncolja őket.

Mindezen dolgok közül a legvonzóbbak mindenesetre 
azok, melyeknél a növény önálló működése világosan ki
tetszik. Klasszikus példája ennek a kétéltű keserüfű (Poly- 
gonum amphibium). Igénytelen cserje ez, melyre senki sem 
ügyel, mert elrejtőzik a mocsári növények zűrzavarában és 
éppen a mocsár legbelsőbb szélén, ahová a sűrűség miatt 
csónakkal nem lehet elhatolni, gyalog pedig már nem aka
runk oly messzire kimerészkedni. Ez a keserüfű a békák 
életmódját követi, ö  is kétéltű. Ha mély vízbe kerül, úszik, 
ha szárazra jut, métermagasságú erős szárazföldi növény 
lesz. Már ebben nagyfokú alkalmazkodási erő van, amelyért 
közülünk sokan irigyelhetnék a növényt. De a kétéltű ke- 
serüfű még más dolgokat is visz véghez. Aszerint, hogy vízi 
életet kell-e élnie, vagy levegőbeli életet folytathat, más és 
más ruhát ölt magára. A vízben észszerűen meztelen, a szá
razon bozontos bundát vesz fel. De valójában nem azért, hogy 
melegebbje legyen, hanem — hogy virágait megvédje. Ezek 
ugyan éppenséggel nem bájosak, de egy rovarszívnek eléggé 
kívánatosak. Ha a növény lábával vízben áll, akkor eléggé 
meg van védve ilyen tolakodások ellen. — Nagyon jól tud
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ják ezt a kertészek, akik a kényes és becses cserépnövénye
ket vízmedencébe szeretik állítani, hogy a csigáktól és ász- 
káktól megvédjék. De mikor nyár derekán a mocsár kiszá
rad, számos hivatlan vendég jelentkezik. És ekkor a nö
vény hirtelen egy félre nem magyarázható feleletet ad. 
A száron, minden levélnyélen gyorsan sűrű, ragadós szőr
bunda keletkezik. Jaj annak a rovarnak, aki nem állapodik 
meg előtte. Belebonyolódik a zűrzavarba, fáradt lába bele
ragad a nyúlós anyagba és a legkegyetlenebb megfulladás 
vagy éhhalál bünteti meg a rossz helyre tévedt kotnyeles- 
séget. Mi lesz azonban akkor, ha árvíz vagy zivatareső 
visszaállítja a tavaszi vízállást ? Abban a percben, mikor 
a törzset megint víz mossa körül, leszállítja a növény a 
hadiköltségeket. Belső háztartása már nem engedélyez több 
kiadást a sok erőt és építőanyagot elnyelő mirigyszőrökre. 
Minden új hajtás, amely kinő, ismét meztelen. . .

Szeretném, ha kétségbe vonnák ezeket a nehezen hihető 
dolgokat és megnéznék emiatt a kétéltű keserüfüvet. Meg 
fogják látni, hogy a természet még többet ad, mint ameny- 
nyit a leírásom igért. A növény még annyira megy, hogy 
azokat a hajtásokat, amelyek virágokat hoznak, különösen is 
védi. Szőrbundája a felső részeken, a virág felé mind sűrűbb.
— Itt elhallgat az emberi szellem és bevallom, hogy mikor 
ezt én — eleinte kétkedőn — saját szememmel láttam : 
valami különösen szorongó érzés fogott el. Mikor a ravatalon 
fekvő holttetem mozogni kezd és felveti szemét, akkor 
foghatja el hozzátartozóit hasonló borzongás, a megfoghatat
lan és csodás dolog előtt. A  megrémülés első percében meg
tévedünk a világ folyásában. A néma és halott növény, a 
körülvevő elemek játéka, ezekben a jelenségekben úgy néz 
reánk egyszerre, mint egy sötét, szomorú szem. Ebbe a zöld 
levelekkel borított tuskóba, mely, ha elhaladunk mellette, 
éppen olyan jelentéktelenül és minden mélyebb értelem 
nélkül akasztja meg lábunkat, mint a parton mellette csil
logó kavics — ebbe az élettelen dologba van tehát valami 
belevarázsolva, ami vágyódik, szenved és élvez ! Mert kü
lönben nem védené magát. Igaza van hát annak a titok
zatos ősrégi német mondásnak, mely szerint: »A bodzafa 
előtt vegyük le kalapunkat és hajtsuk meg térdünket a bo
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róka előtt !« Valóban, van ebben talán valami a szellem fen
ségéből, a világszellemből, mely az élettel együtt mozgatja 
szárnyait és most mibennünk jött előszörre tudatára saját 
énjének, megtéved önmagában, mikor a megvetett cserjé
ből valami láthatatlan kéz egy menetekeit ír az értelmébe 
és egy percre megérti a növények nyelvét, mely érthetően 
súgja a fülébe: Ahhoz a szellemhez hasonlítok, amelyet 
megértesz — és megértesz most végre engemet?

Valóban megfoghatatlan — mily idegenné és újjá lesz 
a növény az új természetmegismerésben. És ezért nem ve
szem rossz néven senkitől, ha fél az ismeretlen területen 
való repüléstől. De nem forgathatjuk vissza a tudás fejlő
désének kerekét és az egész új élettani tudomány tele van 
ilyen borzongásokkal, aggályokkal, válságokkal — és vá
gyakozó pillantásokkal a megismerés csodájára, amelynek 
küszöbén állunk. A  monizmus az életnek, a világminden
ségnek egységéről való gondolat, amelyet legmélyebb és 
legnemesebb szellemeink oly régen megsejtettek, áhítottak 
és az egekből lehoztak — íme valósággá lesz. És hogy meg
jelenik, alig tudjuk elviselni! Ez hozzátartozik a fauszti 
ember legmélyebb tragikumához.

De mégsem tudunk attól a szellemtől megszabadulni, 
amelyet előhívtunk. A  növényeknek az állatokkal való 
belső egysége szól hozzánk minden lapról, amelyet nap
jainknak élesebb szemével a természet nagy könyvében 
felütünk, mely enélkül a belső egység nélkül még mindig 
annak a csodálatos, furcsa zűrzavarnak látszanék, melynek 
oly sokáig látták a természetét az emberek és fájdalom, még 
ma is sokan látják.

A  virágoknak a hivatlan vendégek elleni védőeszközeit 
csak úgy érthetjük meg, ha föltesszük, hogy a növényeknek 
ugyanolyan egyszerű ösztönéletük van, mint a legális ál
latoknak.

Azok a növények, amelyek ellenségeiket enywel tart
ják fogva, ezt éppen olyan világosan mutatják, mint a két
éltű keserüfű. Mikor a gyümölcsfákat, vagy valamely modern 
ápolású kulturerdőségben az erdei fákat enyvkarikákkal 
vagy kátrányövekkel védjük, csak a természetet utánoz
zuk, mely sokkal tökéletesebben és gondosabban dolgozik.
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A nép ezt már régesrég tudja. A  bájos éjjeli virágok, melye
ken a virágéletnek a rovarokhoz való alkalmazkodásait 
tanulmányoztuk, napközben mindannyian ilyen rózsaszínű 
légyfogók és lépvesszők és többnyire el vannak borítva 
halállal küzködő áldozatokkal. Valamely kis hangyát, mely 
a napos mezőn járja a maga útjait, több veszély fenyegeti, 
mint minket a trópusi őserdőben. A  természetet nem méltó- 
ságosnak, hanem szörnyűnek találhatnék, ha nem volnának 
a hangyák a legbátrabbak minden élő lény között. És ha 
csak egy kis szeretettel mélyedűnk bele a természet minia
tűr-életébe, fölöslegessé lesz, hogy az élet tragikumát regé
nyekben és szomorú játékokban állítsuk magunk elé. A mező, 
ahol egy délutánt eltöltünk, színpaddá változik át, melyen 
szünet nélkül és összevisszaságban bohózatok és tragédiák 
játszódnak le groteszkül és idegrázóan, mint valami japán 
színházban. Csak szem kell hozzá és megérzés. Mondjam el 
egy ilyen drámának egy felvonását ?

Ott áll például az utón a mérges saláta. (Lactuca virosa.) 
Magas, berzedt növény, különös, de nem csúnya viasz
szerű, fakózöld tagjaival. Egy pár hangya buzgón mászik 
rajta fölfelé. Már elértek az első szétágazáshoz, ahonnan 
egy virágkocsány nyúlik k i; most befordulnak, rá a levél
kére, mely lágyan beborítja az ág vállát. De mi ez ? A se
rény állat hirtelen megáll és behúzza a lábát. Azután még 
egy pár bizonytalan lépés. Most tisztálkodni kezd. Olyan 
furcsa módon, mint minden más bogár. Egyik lábát a másik 
után a szájába fogja és keresztülhúzza rajta. Első lábaival 
megmossa a fejét, mint valami macska, és kihúzza tapo
gatóit, mint hogyha valami marcona bajusz volna. De nem 
lesz tiszta minden erőfeszítés mellett sem. Egyszerre csak 
mintha páni félelem fogná el, pár ugrással a levél szélére 
siet — és leugrik a mélységbe. Mit jelentsen mindez ? Ön
gyilkossági gondolataik vannak a hangyáknak ? Ha meg 
tudjuk még egyszer találni a vakmerő ugrót, akkor látjuk, 
hogy egy ilyen métermagasságú ugrás, mely ugyan emberi 
viszonyokra átszámítva, megegyezik a kölni dómról való 
leeséssel, nem sokat árt a szerfölött könnyű hangyának, 
miközben megzavarodva és kábultan továbbcammog, az 
utolsó lábpárját mintegy bénultan húzza maga után. Talán
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mégis csak el volna törve ? Nem, csak titokzatos módon 
merevvé lett. Ha felvilágosítás végett ismét a salátához for
dulunk, akkor látjuk, hogy időközben a szerencsétlenül járt
nak a társai kétségbeesett harcot folytatnak a növénynyel. 
Dühösen beleharapnak a virágkocsányba, de mozdulataik 
máris bágyadtabbak lesznek, egy végső görcs rázkódtatja 
meg a kis testet, azután mindörökre le vannak láncolva. 
Tulajdonképpen rosszul alkalmazott érzékenység, ha nagyon 
sajnáljuk őket, mert hiszen rabolni akartak és a saláta csak 
megbüntette őket. De hogyan ? Felső részei dagadásig te
lítve vannak tej fehérségű guttaperchanedwel, mely a leve
gőn gyorsan megszárad. A  felső bőrnek legfinomabb réséből 
és sérüléséből már bőven ömlik, a hangyaláb karmai már 
kibuggyantják, a dühös harapás pedig, mellyel némely 
hangya az első kellemetlen akadályra felel, csak megpecsé
teli vesztét és így a legokosabb amit tehet, ha menekül 
erről a veszedelmes helyről.

És ez a lebilincselő jelenet százszor játszódik le naponta 
minden réten. Mennél gyakrabban látjuk, annál mélyebb 
lesz bennünk az a meggyőződés, hogy ezeknek a ragasztó- 
anyagoknak a kiválasztása a növény valami ösztönéből 
ered, hasonlóan mint gyomrunkban a gyomornedv kiválasz
tása, mert mindig csak a felső részek, néha csak a virág- 
kocsány, vagy olykor csupán a kehely van ellátva ilyen védő
mirigyekkel. Ahol azonban a sánc mélyebbre leterjed, ott a 
legsűrűbb, ahol legnagyobb a veszély. És ha már elmúlt a 
veszedelem, a növények már el virágzottak, akkor egyszerre 
csak megszűnik az enyvgyár.

Mi lesz azonban akkor, ha valamely csigának arra tá
mad kedve, hogy utánanézzen a virágokban, nincs-e ott 
valami ennivaló ? A  ragasztóanyagok nem tartják fe l; 
csellel képes szembeszállni velük. Mert a veszélyes helyeken 
oly sok nyálkát választ ki, hogy a higítás által a legjobb 
tapasz is elveszti ragasztó erejét. Ámde az idők folyamán 
a növény is tudott magán segíteni. Hiába volna ő a leg
tökéletesebb minden létező vegyi gyár között, mire való 
volna az ő méreglabóratoriuma ? A  testében azokat a 
részeket, melyek után a csiga falánksága vágyódik, telíti 
maró, erős és keserű anyagokkal és ugyanaz a törvény,
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mint a kétéltű keserüfűnél és a salátát is utasítja arra, hogy 
a becses virágokat jobban védje, mint a nélkülözhetőbb 
leveleket. A  borsos várjuháj (Sedum), mely gyakori vendég 
régi falakon és kősziklákon, nevét attól a kellemetlen borsos 
íztől kapta, mely minket és az állatokat visszatart attól, 
hogy máskülönben kellemesen húsos leveleit elfogyasszuk. 
De valamennyi része közül legjobban égeti a nyelvet a virág- 
kocsány és pedig annál erősebben, mennél közelebb van a 
virághoz. Vájjon ugyanaz a titokzatos hatalom-e az, mely a 
várj uháj bán is a jövendő nemzedék érdekében osztja el a 
mérgeket, amely az anyától megköveteli, hogy áldozza fel 
magát gyermekéért és még a tyúknak is bátorságot ad, ha 
csibéit szorongatja valami ? Miért működne a természet 
egyik teremtményében másképp, mint a másikban ?

De aminthogy nincs minden embernek tehetsége a 
matematikához, éppúgy nem minden növény tud mér
geket kiválasztani. Ámde azért mégsem marad védetlenül. 
Csak másféle születésnapi ajándékot kap. Többnyire szúrós 
hajakat és tüskéket, hegyes fogakat, amik azon az úton 
vannak elhelyezve, mely a virágokhoz vezet. Ezek bizto
sabban védik meg a csigáktól, mint a mi kertünket a gyü
mölcstolvajoktól a tüskés drótkerítés.

És végül: ha valamennyi járó-kelő fosztogató ellen 
védekezünk is, még mindig marad elég szárnyas vendég, 
melyek éppen olyan hivatlan vendégek. Mert bár vagy túl- 
kicsinyek, túlügyetlenek, vagy másféleképpen alkalmatlanok 
arra, hogy szerelmi szolgálatokat tegyenek a megterméke
nyítők egy bizonyos fajához alkalmazkodott virágnak, 
mégis szívesen torkoskodnak fizetés nélkül a lakomából. 
Hogyan védekezik a növény ezek ellen az asztali élősdiek 
ellen ? Ilyen szárnyas levéltetvek és hangyák, kicsike legyek 
és szúnyogok, apró bogárkák ezerszámra surrannak ide-oda 
napfordulás idején, mikor a legtöbb növényünk virágzik. 
Ezek ellen haj hálókat és sűrű fátyolokat tartanak készen
létben a virágok, amelyekkel megakadályozzák a hívat
lanoknak a nászszobába való belépését. Mily gyakran lát
hattuk, mikor gondtalanul valami virágot szétszedtünk, 
hogy valami finom szőrme béleli ki őket, különösen pedig 
az olyanokat, melyek lepkéknek és méheknek szánva, sze
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relmi jelenetüket szemérmesen szűk harangba vagy csőbe 
rejtik. Nézzék csak meg egyszer közelebbről a lángvirág 
(Phlox), a havasi rózsa (Rhododendron) a loncbokor (Lonicera) 
vagy a tulipánok virágjainak belsejét, akkor sokkal érde
kesebb módon több ilyen csodálatos védőberendezkedést 
ismernek meg, mint ahányat én leírhatok itt. A  természet 
csak annak leplezi le legmélyebb titkait, aki maga kérdez 
utánuk. Egy negyedórái saját kutatás és elgondolkodás a 
látottak fölött többre tanít bennünket, mint a legjobb könyv 
száz oldala.

A  természet éppen ebben az egy pontban kifogyhatat
lan : az élet biztosításában. Sokkal óvatosabb, mint ameny- 
nyire mi tudjuk. Egy és ugyanazt a lényt két-háromféle 
védőeszközzel szereli föl, hűségesebben őriz minden lépést, 
mely a szaporodáshoz vezet, mint egy anya leánykája sze
relmi életét. Még jóval az első veszély fenyegetése előtt, 
mikor még a bimbók ölében alszanak, azok a gyöngéd szer
vek, melyek az élet prometeuszi istenszikráit majd ismét 
kiviszik a világ veszedelmeibe, már megindul körülöttük 
a munka, mely a későbbi védelemre törekszik.

Ez a védelem még az időjárás viszontagságaira is 
kiterjed. A növény legbecsesebb anyaga, a virágpor, 
amelyben az egész örökkévalóság szépsége és ereje szuny- 
nyad, amely a meglévőből a jövendőbe hat ki, nagyon is 
gyarló és különös dolog. Lehelletvékonyságú lepelbe bezárva 
türelmetlenül várja a benne lévő élet a szabadulás óráját. 
Egy harmatcseppecske elámítja, heves lökéssel szétrepeszti 
a burkot, tartalma kiszökken — és elpusztul, ha nem tud 
behatolni valamely női virág anyai ölébe. Ezt az őserőt, ezt 
a fékezhetetlen »élni akarást« nem lehet fékentartani. Ez 
felülmúlja a növény hatalmát. Éppen ezért elejét kell vennie 
ezeknek a haszonnélküli robbanásoknak és meg kell védenie 
mindenekelőtt a virágport a nedvessé válástól.

Megszámlálhatatlanok azok a berendezkedések, ame
lyekkel a növény ^szárazon tartja virágporát«. Az élet
alkotó hatalmak ősrégi felépítési elve a legtisztábban jut 
bennük érvényre. Mindig csak a már meglévő berendezke
déseket használják. Átalakítanak ugyan, bonyolult módon 
át is építenek, de a lehetőségig kerülik az új építkezéseket.
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A világ a legkisebb erőfeszítés elvével teremtette meg ma
gát — ez a természet tankönyvének első mondata.

A tavaszi sáfrán

A piros gyűszűvirág úgy védi virágporát, 
hogy bimbó korukban felfelé álló virágai 

kinyíláskor lehajolnak.

és az őszi kikerics 
összehajtják lilalep
lüket, ha eső fenye
get, a fészkesek a 
széleiken lévő nyel- 
vecskéket védőn bo
rít ják a fészekben 
ülő virágnép fölé, a 
folyóka-félék beso
dorják tölcsérüket, 
ha jön az esthar- 
mat. A növények 
gyermekeik kedvé
ért »alusznak«. 
Egyes virágok er
nyőket feszítenek 
ki, mások viszont, 
így a harangvirá
gok, sikkantyúfélék 
és murokfajok alá
zatosan lehajtják 
fejüket, mielőtt va
lamely esőtől terhes 
felhő elkezdené a 
kiürítését, vagy pe
dig már kezdettől 
fogva vigyáznak 
arra, hogy ne essen 
az eső a szájukba. 
Vannak közöttük 
pedánsok, kik túl
ságos elővigyázatos
ságból már jóval 
minden esőveszély 
előtt úgy fordítják 
a virágot, hogy szá-
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razon maradjon a nyílása. így tesznek a gyűszűvirágok 
(Digitális), az aranyeső (Cytisus), vagy az egészen őszig 
mindenfelé virágzó fekete nadálytő (Symphytum). Mint 
bimbók merészen nézdegélnek körül, ámde mikor a kivi- 
rításra kerül a sor, pironkodó menyasszonyokká lesznek, 
szemérmesen lehajtják fejüket és még az esküvő napján 
sem mernek fölpillantani.

A  botanika ugyan rájött, hogy a bájos leány hasonlat
nak a valóságban csak egy tisztán fizikai jelenség felel meg. 
Az eső előtt és este a levegő növekvő nedvessége révén meg
változnak a higroszkópikus kocsányok és viráglevelek feszült- 
ségi viszonyai és ennélfogva lehajlanak vagy becsavarod
nak. De ez a magyarázat, amilyen világosnak látszik is az 
első pillanatra, mégis csak a dolog technikájáig jut el. Bizo
nyára nagyon hasznos a növényre nézve, hogy kocsányai 
higroszkópikusak — de hát miért nem ilyenek a levelei is min
dig és mindenekelőtt miért szűnik meg mindez, ha már nincs 
rá szükség? A  murok, mihelyt elvirágzott, már nem hajlik 
le esős időben. Vagy pedig egészen megfordítva: van egy 
gyujtoványfű, mely sziklákon és falakon nő (Linaria cymba- 
laria). Ennek a virágpora már védve van, mert a csak dongó- 
méheknek nyíló száj okban van elrejtve, mely addig marad 
zárva, míg elmúlik a megtermékenyítés. A  virágkocsány tehát 
addig nem hajlik le, míg a virág át nem változik terméssé. 
Ekkor lesz csak »egyszeiTe higroszkópikussá« a kocsány és 
sötét és nedves kőrepedések felé hajlik, amelyekbe a ter
més belehinti a magvakat. A  gyujtoványfüvecske híressé 
lett »higroszkópikussága kellő pillanatáért« és nem kisebb 
ember, mint Kerncr, a virágélet legismertebb kutatója, a 
gyújtó vány füvet mint a növények ösztönéletének legkitűnőbb 
bizonyítékát jelölte meg.

De még ezek a bölcs és valószínűtlen dolgok is háttérbe 
szorulnak azok elől az erők elől, melyeket kifejt a növény
élet, ha veszély fenyegeti leghatalmasabb szükségletét: a 
szaporodást. Ilyenkor átlép a növény minden határt, melybe 
fogalmainknak évszázados megszokása utasítja. Alkalmaz
kodik a legcsudálatosabb berendezkedésekhez, de ha ezek 
sem elegendők, akkor elhagyja a növények csendes szemlé
lődve várakozó módját. A növény mozogni kezd, merev
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szárai kezeikké lesznek azoknak az edényeknek, melyekben 
az életét megifjító varázsitalt keveri és ezek a kezek önmű- 
ködőleg áthelyezik ennek a bűvös vegyi műhelynek üveg
cséit, oda viszik, ahol szükség van rájuk, saját erejükből 
összeöntik őket, hogy ezeknek a kísérteties mozgásoknak a 
láncolata nyomán feltámadjon az új főnix, mely így egyik 
örökléttől a másikig megmenti az életet örökös elmúlással 
és feltámadással. Csak az alchimista homályos, allegorikus 
beszédmódjával lehet teljes mélységükben felfogni ezeket 
a dolgokat, melyekben valóban az örök ifjúságot kölcsönző 
»varázslat« nyüatkozik meg.

Már említettem, hogy könnyen érthető okból a növé
nyek kerülik a vérfertőzést. Ez az ok behatol egészen addig 
a pontig, ahol minden fájdalom édessé válik és meghozza a 
maga titokzatos hasznát. Annak a csodás alaknak, melyet 
embernek hívunk, legnagyobb csodája az, hogy csak a fáj
dalom által ja v u l; fáradságból és szükségből kovácsolódnak 
össze erényei és mindaz, ami jó benne. Ebben osztozkodik 
az emberrel az egész természet. Minden élő lény puha viasz, 
melybe az események belevésik nyomukat. Es az élet miben
létéhez hozzátartozik, hogy a tapasztalatok öröklődnek. 
Mikorra újból életre jönnek, tulajdonság a nevük. És mennél 
különbözőbb alakban voltak itt, annál több a képességük. 
Korlátoltak lesznek a gyermekei egy olyan falucskának, 
mely évszázadok óta állt a pusztaságban — de ha közülük 
valamelyik távoli vidékről házasodik, új tulajdonságokat 
hoz a jövendő vérségnek.

Ezt a sajátságot a természet a növényekbe is bele
oltotta, azért szeretik az idegen családból való menyasszo
nyokat. Kereszteződni akarnak —  mondják a botanikusok. 
Már ismerjük azt a két nagy eszközt, amellyel ezt elérik: 
a szélnek nyílók előszeretettel dichogámok, a magasabb 
fejlettségüek pedig megkötik a rovarokkal az általunk már 
eléggé ismert szövetséget. De vannak növények, melyek 
még magasabb fokra tudnak eljutni. Erélyesen visszauta
sítanak minden más házasságot és nehogy rászedjék őket, 
cselt koholtak. Ennek a neve heterosztilia.

Hogy miben áll ez, azt hamarosan megtudhatjuk, de 
alaposan csak úgy ismerhetjük meg, ha tavasszal megnéz-
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zük ilyen szempontból a kankalin virágjait, a pettyegetett 
tüdőfüvet (Pulmonaria), vagy nyáron a nefelejtset (Myosotis), 
vagy a lenvirágot (Lítium). Ezek a növények kétféleképpen 
építik meg virágaikat. Vagy aránytalanul meghosszabbítják a 
bibeszálat, a portokokat pedig jóval lejebb teszik annál a 
helynél, ahol végbemehet a megtermékenyítés. Máskor meg a 
portokokat helyezik abba a magasba, ahol előbb a bibe 
volt, ezt viszont mélyen lent elrejtik a virágkehely csövé
ben. Az első dongóméh, mely az ilyen virágra száll, meg
magyarázza az egész berendezést. Mélyen belenyujtja hosszú 
nyelvét, mert a méz ravasz módon egészen lent van elhe
lyezve. Ezáltal a hosszú bibeszálú virágnál a fejével a bibét, 
a nyelvével pedig a lent álló portokokat érinti meg. A  követ
kező látogatásnál, mely valamelyik rövidbibeszálú virághoz 
vezeti, a nyelvének virágporral födött része éppen a bibét 
érinti, a feje pedig most tele lesz virágporral. Az ezt követő 
látogatás, mely ismét egy hosszú bibeszálú virágnak szól, 
közvetíti a magasan álló bibe megtermékenyítését.

így van a legegyszerűbb módon biztosítva a kereszte
ződés, és megakadályozva a nem egymásnak szánt virágok 
egyesülése. Ha ezt ki akarjuk erőszakolni, a virág ellenáll. 
Csak törvényes házasságot köt. Valóban elcsodálkozhatunk 
az ilyen célszerű berendezkedésen, melyet semmiesetre sem 
a rovarok fejleszthettek ki, mert hiszen nekik semmi hasz
nuk nincs belőle. Mit gondoljunk azonban akkor, mikor egy 
növény kikényszeríti magának a heterosztiliát, amennyiben 
a megfelelő idő eljövetelekor önműködően más helyzetbe 
hozza egész szaporodási szerkezetét! Ezt teszi pedig egy 
sárgásán vagy bíborvörösen ékeskedő ajakos virág, mely 
ott található az erdőszélen, vagy a mi mészhegyeinken. 
Ez a növény a közönséges gamandor (Teucrium), mely négy 
portokját előszörre úgy állítja föl, hogy pontosan a virág- 
mézhez vezető út fölött lógnak. A bibeszál itt büszkén félre
áll. Ámde alig hogy üresek a portokok, titokzatos sürgés
forgás támad a virágban. A porzószálak megtették köteles
ségüket, tehát mehetnek. —  £ s  valóban mennek is !  Egyik 
a másik után hajlik vissza, helyettük a bibeszál ébred most 
fel dermedtségéből. Lassan hajlik lefelé és mikor a méh 
ismeretes hűségével újra jön, hogy kiürítse az újból megtelt

Franoé: A növények érzéki éa szerelmi élete. 10
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mézkelyhet, ugyanazon a helyen találkozik most a bibével, 
ahol őt egykor a fiatal virág beporozta.

Es erre a legnagyobb erőfeszítésre, amelyre valamely 
növény képes : növésének célszerű irányítására mindig el
határozza magát, ha életveszedelemben forog. Olyan ez, 
mint hogyha valami állat rejtőznék benne, mely valami 
farsangi tréfa kedvéért ismeretlen akar maradni, ezért nem 
mozog és halottnak tetteti magát. Csak akkor felejti el a 
felvett szerepet és mutatja meg igazi természetét, mikor 
az élet már nagyon komollyá válik és a nemzedéket kihalás 
fenyegeti. A  növényből is a szükség csalja ki a legjobb ké
pességeket. Ha nem volna képtelenség, azt mondanám : a 
rovaroktól elhanyagolt virágok kézzel és lábbal kapálódz- 
nak. Minden mozgékony náluk ilyenkor: a kocsány, a 
virágszirmok, a porzószálak, a bibeszál, mind elfelejti, hogy 
a mi fogalmaink szerint élettelen. Barátaitól elhagyva, a 
növény maga készíti el nászágyát és egyszersmind a jö
vendő nemzedék gyermekágyát is. Ha nem sikerül a keresz
teződés, belenyugszik az elkerülhetetlenbe. Mint egyes balga 
leányka, mindenáron férjhez megy, még önönmagához is . . .  
A legegyszerűbb esetben —  mint a sáfrán, mely tulajdonkép
pen egy crocus-féle —  azzal segít magán, hogy virága a maga
beporzásra (autogamia) van berendezve. Eleinte számítanak a 
hatlábú udvarlókra : a bibe befogadásra kész, de a portokok 
még zárva vannak. Ha senki sem fogékony a kis szépség 
bájai iránt, akkor leszedi az asztalt: a méz beszárad. Ehelyett 
csöndes nászt ünnepel a legszűkebb körben. A  portokok 
fölnyílnak és megáldják az alattuk álló menyasszonyt.

Általában azonban több ravaszságot alkalmaznak a 
magabeporzásnál. Elegendő a legcsodálatosabb esetek egy- 
néhányát megismerni, hogy elámuljon az ember az élet 
önkéntelen bölcseségén.

A  bajor Karwendelhegység rétjein, melyek éjjel-nappal 
csöpögő kőnyulványok és halálsápadt sziklafalak közé vannak 
ágyazva, él egy bájos, pirosfejű virág, melyet —  hálátlanul
—  tetüfűnek (Pedicularis incarnata) neveztek el. Aki figyel
mesebben megnézi, elcsodálkozik azon a kotnyeles cső- 
röcskén, mely a bársonypuha sziromlevelek közül kikandi
kál. Hiszen ez nincsen meg más ilyenfajtájú virágnál? Mit
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jelentsen hát ez ? Egy fogást, hogy segíthessen magán, ha a 
dongóméhek, a szikla tetőkről oly gyakran lerohanó szélvé
szektől elkergetve, nem látogatnák meg a kis növényt. Ebbe 
a furcsa kis orrba vannak bezárva a portokok és a bibe. 
A bibe egy kissé ki is nyúlik belőle. Ha elmarad a beporzás, 
akkor a csőröcske egy energikus haj lássál lefelé fordul, úgy, 
hogy a szűk csőben a virágpor magától a bibére vezetődik rá.

Magabeporzást végzó növények, i. Pedtcularts incarnata virágzata, 
melyen az idősebb virágok működése látható. 2. Fiatal virág átmetszve. 
3. Idősebb virág beporozza a bibét. 4—5. az Euphrasia minima 
virága fejlődésének két stádiumában, átmetszve. 6. Az Agrimonia 
virága részben lemetszett sziromlevelekkel. A fiatalabb virág porzói 
szétterpednek, az idősebbé a bibe fölé hajolnak, hogy beporozzák.

Az őszi kikerics (Colchicum), melynek lila áldozati 
lángjai olyan időben égnek, mikor a nagy rovarhalálozás 
már régen kezdetét vette, szintén nem kevésbbé egyéni 
módon tud magán segíteni. Minden este bezárja virágait, az 
öt sallang úgy csukódik össze, mint valami hálósapka; 
Ezáltal a virág lepellevelei belső oldalukon lesúrolnak vala
mit a virágporból. De a virág nem marad tétlenül az alatt

10*
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a pár nap alatt, amíg szerelemre vágyik. Szünet nélkül nő, 
úgy emelkedik ki a földből, mint valami fény, mely belül
ről lövel ki. Nos, a kikerics úgy rendezkedett be, hogy a 
lilaszínű lepel négyszerte gyorsabban nő, mint a bibeszál. 
Pontosan kiszámítva addig nő, amíg az életének első esté
jén virágporral beporozódott hely az utolsó életestére éppen 
a bibe fölé kerül, melyet a virág végleges becsukódásánál 
befed. A  következő reggel az elmúlt három nap csodaművét 
hervadtan, erőtlenül a földön találja. A virág meghalt az 
éj folyamán, de halála előtt életet adott gyermekének. 
Ámde sohasem tudta volna ezt véghezvinni, ha az élet nem 
volna olyan erősen ura csodálatos matematikájának.

A  virág, úgy látszik, jobban szereti ezeket a finom és 
elmés módszereket, mint az ultima rációt: az esetlen be
avatkozást, melyet mi emberek az ő helyében alkalmaztunk 
volna.

A  növényi természetnek valószínűleg a legnagyobb 
erőfeszítése lehet, mikor aktivitását célratörekvő mozgássá 
fokozza. De a növényfajoknak százai el tudnak jutni ehhez 
az erőfeszítéshez. Különösen ott, ahol gondterheltté lesz az 
élet, a hegyeken és a sarkvidékeken, Grönlandban és a 
Spitzbergákon, a természet e helyeken életük fenntartása 
érdekében több mozgékonyságot kíván a növényektől, 
csakúgy, mint az ott élő emberektől, akiknek szintén nem 
igen jut ki a dolce far niente-ből.

Igen szépen megfigyelhetjük ezt nálunk, tavasszal az erdei 
ligetekben élő négylevelű varjuszemen (Paris quadrifólia) , 
vagy nyáron számos fészkesvirágzatú (Aethusa vagy Scandix 
Pecten Veneris), vagy még jobban a párlófű (Agrimonia 
Eupatoria) aranysárga virágain, mely juniustól kezdve ott 
virágzik minden bokros dombon. A házassági vásáron kevés 
a sikerük ezeknek a szép, messzire ragyogó virágoknak. 
Nagyon kicsiny a hozományuk. Van ugyan szívükben egy 
aranycsillogású gyűrű, de senki sem hű hozzá. Csak néha- 
néha jön egy pár buta légy. De ezekben nem lehet bízni. 
Az első hajnali sugárra kinyílik a virág, de nem tartja so
káig nyitva boltocskáját. Már estére elhervad; de röviddel 
halála előtt, a reggel még egészen kifelé feszülő porzószálak 
mintegy vigasztalóan hajolnak rá az elhagyott bibére. Meg
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számlálhatatlan apró lökéssel ingadozik hozzá a portartó, 
már el is érte és az élet két lángocskája egy hosszú csókban 
csap össze.

Néha a nőnemű virágrészek agresszívekké lesznek. 
Ha a hopponmaradás veszélye fenyegeti őket, maguk keres
nek férjet maguknak.

Havasi réteken, de az óriás-hegység növénytani para
dicsomában is, a hógödrökben nő egy kedves, apró növényke, 
mely sárga-fehér-lila színeivel vonzza magához az arra 
járót. Igaz öröme a szemnek ; a neve is ezt mondja: szem
vidító (Euphrasia minimet). Bár a legszebb ruháját 
vette föl, mint a szegény varróleány az ő kartonruhács- 
káját, mikor vasárnap délután valami mulatság néptömege 
közé merészkedik, de mindketten eltűnnek a sok díszruha 
között, melyekkel versenyezni akarnak. A  szegény leány 
többnyire eredménytelenül elhervad —  de a szemvidító 
segít magán. Ha nem akad látogatója, akkor a virág
ból rendesen kinyúló hosszú bibeszálát addig nyújtogatja 
és addig forgatja befelé és ez addig nő, míg megtalálja 
a portokokat. Ekkor aztán egészen az életanyagot tartal
mazó apró szekrénykéhez hajtja fejecskéjét és behinteti 
magát virágporral. Ha ez megtörtént, leveti a fölöslegessé 
vált nászruhát, hiszen a tisztes anya a praktikus ruhának 
ad előnyt. A  virág hervad, az oly nagy várakozással, minden 
erőmegtakarítás elpazarlásával rendezett esküvő abbamarad 
és kezdetét veszik az anyaság nagy gondjai.

Tucatszámra lehetne meglesni ilyen idilljeit a természet
nek. A kérők pótlása mindig egyazon módon megy végbe. 
A virágtündér szellemkezével maga lép közbe, a legcsodála
tosabb mozdulatokat végzi néha, melyek azonban mindig 
biztosan vezetnek a végcélhoz. Néha az egész virág munkába 
áll; a kocsány hajlásai összekapcsolódnak a porzószálak 
és a bibeszál mozdulataival, ügyesen egymáshoz alkalmaz
kodva és egymást kölcsönösen bevárva. Először mindent 
elrendeznek, hogy minél kellemesebbé tegyék a rovarnak 
a látogatást; ha azonban nem akad szeretőjük, akkor más 
mozdulatokkal maguk végzik el a szerelmi kötést.

De mindez a csodálatosság mindennapivá lesz a növény
életnek azzal a jelenségével szemben, amelynek nincsen
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párja még az olyan bonyolódott emberi világban sem. Tel
jesen egyedül álló jelenség.

Ugyanis a növény még más módon is biztosítja jövőjét. 
A  szél elég sokszor hagyja cserben, a rovarhűségben nem 
lehet jobban bízni, mint a férfihűségben —  ezért inkább a 
teljes emancipációt választja. Lemond a külvilággal való 
minden érintkezésről, de a magabeporzás fáradalmas meg
erőltetéseiről is. Megtermékenyítését nem viszi véghez az 
egész profán világ szeme láttára, hanem visszavonul egy 
jól elrejtett helyiségbe, mely csak erre a célra van berendezve. 
Olyan virágokat termeszt, melyeket a természettudós kleiszto- 
gátn, zárvatermelő virágoknak nevez. Ezek a föld legcsodá
latosabb teremtményei.

A  májusi ibolyán könnyen láthatja ezt mindenki. Amilyen 
hálátlan az ember, nem törődik többet az ibolyával, miután 
pompás illata megszépítette a tavasz első örömét. Mikor 
az erdőből eltűnik virágai lila színe, az ibolya is elvész 
a nálánál hatalmasabb növények között. Talán elpusz
tult ? Sőt nyugodtan tovább virul. Csakhogy most már 
nem gyönyörködteti sem a méheket, sem az embereket, 
hanem csak magának virul. Nézzük csak meg juniusban az 
ibolyás berkeket. Hamar megtaláljuk szívalakú levélkéit. És 
íme, egészen különös dolgok hajtanak ki közöttük. Nagy, 
csúnya színű tokok, teletömve barna magvakkal, melyek 
körül sűrűn forgolódnak a hangyák. De ezeken kívül vannak 
ott még »nyári virágok*. Kicsiny, világoszöld, zárt töl
csérkék, körülfogva egy pár csészelevéllel. Bimbónak lát
szik, de sohasem nyílik ki. Ez egy kleisztogám virág. Ha 
fölvágjuk, meglátjuk, hogy műiden megvan benne, ami a 
szaporodáshoz szükséges: egynéhány porzó, szorosan
hozzásimulva a bibéhez. Az első virágporszemecske, mely 
kikerül belőlük, már megtermékenyíti a bibét. A  pompás 
tavaszi virágok ritkán jutnak el az anyasághoz, de ezek 
a jelentéktelen alakok mindig megtermékenyülnek.

Es az, amit az ibolyánál felfedeztünk, megvan még sok 
más növénynél is. A  szárölelő árvacsalánnak (Lamium 
amplexicaule) is vannak virágai, melyek kleisztogámok; 
nyáron pompás vörösen virágzanak, ősszel és enyhe teleken 
elzárt budoárban, még a föld alatt is világra hoznak szá
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mos utódot. A  trópusokon vannak növények (Myrmecodia 
echinata), melyek állítólag csakis ilyen titkos termékenyűléssel 
tartják fenn magukat. Gyakran a kedvezőtlen körülmények 
kényszerítik erre a növényt. így a khínai kankalin a meleg
házakban néha abbahagyja a virágzást, egyes gémorrfélék 
(Erodium) pedig akkor, ha szobába hozzák őket. Ilyen ese
tekben a kleisztogamiát veszik segítségül. Egy híres bota
nikus, Göbel, aki észrevette, hogy a növények mindig csak 
akkor mondanak le a »kirakat« luxusáról, ha szegénységgel 
kell küzdeniök, azt következtette ebből, hogy a kleiszto- 
gamia csak a nyomornak egy jelensége és nincs semmi össze
köttetésben a növényélet alkalmazkodásaival. De nem a 
legcsodálatosabb alkalmazkodás-e már maga az is, ha egy 
szükségbe jutott lény, mely erő híján nem tud normálisan 
szaporodni, azzal a kevéssel, amit elő tud teremteni, mégis 
eléri fajának fennmaradását ?

Ebben a nekünk még most megfoghatatlan független
ségben a körülmények mostohaságától megint csak az a 
nagy elv rejlik, melynek sötét tekintete ezeknek a szerelmi 
titkoknak a szemlélésénél minduntalan ránk vetődött. 
A természetnek ez az öntudatlan, a dolgokban elrejtett 
intelligenciája, mellyel az élet fenntartja magát, a létnek 
egyik nagy ősrejtélye, mely nekünk bizalmasan és mégis 
titokzatosan mint megismerési erő azt a képességet adja, 
hogy felismerjük mindenütt az egész természetben, mivel 
mindig gyengébben és egyre inkább elhalványodva irányítja 
az életet az állatokban. És amint most láttuk, talán előszörre 
és akkor mindenesetre a mély és belső meghatottság érzé
sével, a növényekben is. Minden, ami itt elvonult szemünk 
előtt: a védőintézkedések titkos esetei, a szél útján beporo
zódóknak alkalmazkodása a rovarokhoz, a virágoknak 
barátaik iránt való előzékenysége, a raffinált meggondolt- 
ság, mely a magabeporzásra vezető berendezkedésekből és 
cselekedetekből beszél, és végül a kleisztogamia csodálatos 
védőeszközei, a zavaros és megzavaró, de egyetlenegy cél 
szolgálatában higgadt nyugodtsággal és bámulatos biztosság
gal dolgozó erőknek az a nagy tömege, — mindez azt kiáltja 
elénk Van a természetnek valami olyan ősereje, mely maga
sabb egységhez vezeti a természeti erők gépezetét.
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És tarka váltakozással fonódik össze vele a másik nagy
hatalom, mely rendezte és állandóan magasabb alakulatok
hoz vezeti az életet. A kölcsönös segítség a létért való harc
nak szükséges kiegészítője. Az a vágy, mely a tökéletesedés
hez vezet, érdekközösségeket teremt, melyek a pusztán 
egoista »fajszeretet* magasabb formájához vezetnek: az 
egyesülés és a szociális türelem elvéhez. A  rovarok, melyek 
szorgalmukban oly csudálatosán alkalmazkodtak ahhoz, 
amit nekik a növényvilág nyújt, a növény, mely nem sajnál 
semmiféle fáradságot, és szívesen áldoz a sajátjából, hogy 
magához láncolja a rovarokat: mindketten élvezik azt a 
jótéteményt, melyet a jól megfontolt altruizmus mindig 
nynjt azoknak, akiket nem a kíméletlenség, hanem az alkal
mazkodás vezet. És így a növények szerelmi élete egy zengő 
és jóhangzású akkordban csendül k i : a kölcsönös segítség 
és az intelligencia uralkodik rajta.

Kölcsönös segítség és intelligencia! Ez a két szó olyan, 
mint valami új *evangélium«. Ez a kettős csillag ragyog 
elénk az új természetmegismerés részéről. Napjainknak 
egész életkutatásán úr az a belátás, hogy az élet csak alka- 
mazkodások láncolata, és mi más az »alkalmazkodás«, mint 
kifejezése a világteremtés mélyéből kicsapó lángnak, az 
intelligenciának ?

. De mily szent remények gyulladnak ki ennél a meg
ismeréslángnál 1 Nem ragyog-e föl itten jövőnknek sötét 
egén az emberiség egy új korszakának a hajnalcsillaga? 
Mert a negyven évvel ezelőtti jelszavainkkal mi állt szem
ben? Létért való harc és képtelenül gépies világrend!

És az emberi szellemnek története negyven esztendő 
alatt rettentő világossággal mutatja, mit jelentenek a kul
túrára nézve a jelszavak. A  filozófia még mindig világot 
változtató hatalom ; jelszavai egy egész kultúrkört formál
nak át. De apáinknak arcán volt valami fájdalmas, fáradt, 
elégedetlen vonás, és mutassanak nekem mélyérzésű embert, 
akinek ifjúságát nem homályosította el az undornak és a 
világ rettenetességén való borzadásnak a krízise 1 Meg
értjük-e most a jelenségek és az okok közötti mélységes
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összefüggést ? Akkoriban formálta a természetkutatás első 
föllendülése az első világnézetét. A  dolgoknak csak a felületét 
látták : a harcot, melyet esztelennek tartottak, mert nem 
értették meg. Az az idő volt ez, mikor a vegytan és a ter
mészettan feltámadásukat ünnepelték. És mivel az égen 
csak fizikát, a földön csak kémiát láttak, azt hitték tehát, 
hogy ember, élet, minden csak fizika és kémia. Ez a két 
jelszó új formákba kényszerítette az 1860-tól 1890-ig ter
jedő időt. A  gép legnagyobb diadalait ünnepelte, és nem sü- 
lyesztette-e le géppé az embert is? Mindent a gépelmélet 
alá szorítottak, a politikát, a társadalmat, művészetet, 
tudományt. A  történelem halott gépezetté le tt; azt mon
dották : félre az egyesekkel, akik uralkodnak benne, az élet 
csak gazdaságtörténet. Minden viszonyt szabályozni kezdett 
a mechanikus felfogásmód. Ezzel aztán elkezdődött az élet 
elrútulása. A  művészet egyszerre fölfedezte, hogy az emberek 
rendkívül közönségesek és rosszak és a naturalizmus orgiát 
ült a festőkkel és írókkal. És mert az emberek magukat 
olyan rosszaknak és kíméletleneknek hitték, győztek a nagy 
kizsákmányolók, és az alantas gondolkodásmód dagálya 
pocsolyába sodorta a művészetet. Mikor én egészen fiatal 
voltam, csak gúnyos mosollyal emlékeztek meg az ideá
lizmusról.

És ezután jött a fin de siécle-hangulat. Emlékeznek-e 
még reá ? A  finomabb természetek megrémültek, hogy mily 
csúnya, durva és szervezetlen lett a világ; a desperádók 
már arra gondoltak, hogy egészen tönkretegyék; szenvedé
lyes fölkiáltással tiltakoztak az erősebb természetek azok 
ellen a lealacsonyítások ellen, melyekben tetszelgett az 
emberi szellem.

És ekkor, tíz év előtt csendesen, ma már hatalmasan 
megdagadva egy új hullám vette kezdetét. Elgondolják, 
hogy mi az ember tulajdonképpen. Vágy támad minden 
szívben a lelkiség, a mélyebbé, a jámborabbá levés után. 
Mindenki a maga módján érti félre ezt. A  gyengék a val
lásokat akarják megerősíteni, az esztéták új művészet, uj 
szépség után vágyakoznak, a gondolkodók kételkednek az 
igazságokban, melyek az élet ellenségeinek mutatkoznak, és 
új filozófiát óhajtanak. És valóban : az ember megint meg
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váltja magát. Már meg is virradt a szent tavasz. Az impresz- 
szionista művészet érvényesíteni meri az élethez való régi 
jogát, amit harminc évvel ezelőtt agyonjózankodtak és ami 
csak hasznos akart lenni, újra széppé lesz, és a költészet 
lehellette szállong elrontott, bérkaszárnyákká és gyárakká 
átváltoztatott városaink fölött. A  ^mindenki gyűlölete 
mindenki ellene a gazdasági életben magától megtörik, 
mert a szociális gondoskodás, a kölcsönös segítség és az 
egyesülés kezdik enyhíteni az ellentéteket. És a fagyos, 
józan tudomány csábítóan mutat új pártot. A  boldogság 
e szigete felé vitorlázik egész kultúránk.

A  természetbe való mélyebb bepillantás, melyet végre 
elértünk, megteremtette az új világnézetet. Még küzködünk 
a vajúdás fájdalmaival, de a keletkező új élet meg fogja 
szépíteni aggkorunkat.

Ugyanaz a történelem, mely megmutatta, hogy mily 
gyökeresen átalakítóan hatott a múlt két jelszava, megerősíti 
reményeinket, hogy a kölcsönös segítség és az intelligen
ciától alkotott fejlődés új világnézete az ember fogalmát 
még szebbé, gazdagabbá, teljesebbé fogja tenni.

Ha a természetet elismerjük mesterünknek, akkor 
nyitva áll előttünk a fejlődés egész útja.

Mikor a természet nagy magánya ehhez a meggyőző
déshez vezetett, felálltam és lenéztem erre a gazdag német 
földre, melyben oly sok erő nyugtalankodik, ami mind előre 
tör és vidáman és reménnyel telten tértem vissza az életbe.
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Nem tudom elhinni, hogy sok ember elegendőnek fogja 
találni azt, amit itt elmondtunk neki. Mert a növényélet
nek e legfinomabb és legbölcsebb dolgai fölkeltik az étvágyat. 
És ezért megkímélem magam a szemrehányásoktól, ha rá
mutatok azokra a teli tálakra, melyekből kielégíthetik ét
vágyukat a tudásra éhezők.

Könnyen megérthető, de azért a probléma minden 
rej tekébe behatoló, kimerítő tárgyalását kísérli meg a 
^szerelmi életnek«, »A növény életéiről szóló munkámnak 
második kötete.

Szakművek közül a következő munkákat ajánlom :
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ten. Berlin 1873.
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nel regno vegetale. Milano 1870— 74.

3. Anion Kerner: Die Schutzmittel des Pollens. Innsbruck
1872.

4. A nton Kerner: Die Schutzmittel dér Blüte gegen unberu- 
fene Gáste. Wien 1876.

5. Friedrich Ludwig: Lehrbuch dér Biologie dér Pflanzen. 
Stuttgart 1895.

6. Paul Knuth: Handbuch dér Blütenbiologie. (Unter Zu
grund elegung von H. Müller's W erk: Die Befruchtung dér
Blumen etc.) I—III. kötet. Leipzig 1898— 1905.

7. A. Fotel: Die psychischen Eigenschaften dér Ameisen und 
einiger anderer Insekten. Berlin 1902.

8. H. v. Buttel-Reepen: Sind die Bienen Reflexmaschinen ? 
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9. H. v. Buttel-Reepen : Die stammesgeschichtliche Entstehung 
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A  DARW INIZM US MAI ÁLLÁSA.





I.

A Darwinizmus lényege.

Ha valamiről valódi ismereteket akarunk szerezni, 
első feladatunk tisztába jönni azzal, melyik az a tárgy, 
amiről tulajdonképen szó van ? A  mi esetünkben e z : 
elmélkedés a darwinizmus fogalmáról és lényegéről. Ez pedig 
nem valami haszontalan és fölösleges munka. Igaz, hogy 
a tan első fogalmazását követő 50 évben több, mint elég 
kísérlet történt erre nézve, de ne feledjük e l : a darwinizmus 
egyike a legbuzgóbban védett és legerősebben támadott tanok
nak, éppen ezért eltorzítja a pártok jóindulata és gyűlö
lete. És így a darwinisztikus irodalom özönében még mindig 
hiányzik világos összefoglalása és elfogulatlan mérlegelése 
annak, hogy mi tulajdonképen a darwinizmus, mik a törek
vései, mit jelent az életről szóló tudomány gyarapodása 
szempontjából? Hiányzik a kutatás azon irányban, hogy nem 
akaszkodott-e hozzá valamely idegen, hozzá nem való elem, 
melyet ma helytelenül az egészhez tartozónak néznek és 
mely az egésznek árt. Hiszen nincs kétség afölött, hogy mint 
minden emberi szerzeményt, ezt is elrontották és elferdí
tették.

Amint belekezdünk ebbe a munkába, első pillanatban 
feltűnik, hogy a darwinizmus nem egységes teória. Mi a 
darwinizmus? A  kiválasztás tana? Az ember származásáról 
vagy az ivari kiválásáról szóló hipotézis? Vagy pedig a 
fejlődés gondolata, vagy az élet mechanikai magyarázata? 
Mindez ma a darwinizmus zászlója alatt evez. Ezek pedig 
bizonyára nagyon különböző dolgok. Vannak köztük meg-
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állapított tények, belőlük levezetett föltevések, mindkettőből 
összeállított teóriák, valóságos bokrétája részben biológiai, 
részben fizikai, részben metafizikai problémáknak. Hogy tar
tozik mindez össze, mely joggal szorítottak ennyi egymástól 
távoleső dolgot egy járom alá ? Ezt kell megvizsgálnunk. 
Sajnálatos módon még csak mi ránk vár ez a munka, mert 
a tudomány eddig megvetette. És ez a tiszta szétválasztás 
olyan fontos lett volna, hiszen többnyire abból ered minden 
félreértés, hogy a tárgy alapfogalmai többértelműek.

A  darwinisztikus »őstörténet« rövid áttekintése talán 
leggyorsabban meg fogja mutatni az összetartozást.

Darwin tudvalevőleg nagyapja nyomát követve (ami 
nem lényegtelen, mert néhány kedvenc gondolata a X V III. 
század gondolatvilágában gyökeredzik), a mesterséges ivari 
kiválás vizsgálatából indult ki. Roppant gazdag tartalmú 
és gondos megfigyelések álltak rendelkezésére nem csak 
galambfajok tenyésztéséről, hanem ló-, kutya-, főzelék-, 
kerti virág-válfajokról is és ő megtanulta a kis elváltozások 
halmozásának jelentőségét a tenyésztő szempontjából meg
becsülni. így pl. a növénytenyésztő nagyon jól tudja, hogy 
egy fehérvirágú szülőpárnak nem minden utódja tiszta fehér. 
Az ezer meg ezer példány közül két olyant keres, melynek 
piros foltja van és keresztezi őket. Utódjaik gyakran vörös 
foltokat mutatnak, mondja neki a tapasztalat. És így ismétli 
a kiválasztást, míg végül megkapja a kívánt piros virágú 
alakot. Ezen schema alapján már rég tudott az ember álla
tokat és növényeket egészen a felismerhetetlenségig meg
változtatni. És ezt a schemát Darwin átvitte a természetre. 
Ez persze csak akkor lehetséges, ha a természetben is össze
vezeti egy kiválasztó kéz a tipus megváltoztatásához szük
séges párokat. Melyik természeti erő eredményezi ezt ? 
Darwin azt hitte: a véletlen. Az útmutatást erre a sokat 
emlegetett M althus: »Essay on the principles of the popu- 
lation«-je adta meg neki. Malthus utalt arra, hogy mi emberek 
gyorsabban szaporodunk, mint a föld termőképessége, 
amiért jó részünk éhezik és mindnyájunknak harcolnunk 
kell embertársainkkal a mindennapi kenyérért. Ezt a szo
morú tant azóta már szerencsésen meghaladtuk, akkor azon
ban új volt és igaznak látszott. Darwin maga azt vallotta,
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hogy »a létért való küzdelem« közkézen forgó fogalmát 
Malthustöl vette át. És szilárdan állt azon hite, hogy a leg
életrevalóbb megmaradásában egy mechanikusan, azaz vakon 
működő elvet talált, amely ugyanazt érheti el, mint a te
nyésztő tervszerű munkája : tudniillik egy minden irány
ban való állandó, legalább is tartós megjavítását minden 
szervezetnek.

És ezen a ponton a szelekció hipotézise egy új problé
mára ugrott át. Darwin maga nagy utat tett és ezalatt 
észrevette, amit sok (valószínűleg a biblia autoritása által 
megvakult) évszázad nem látott: hogy a növények és álla
tok változandósága sokkal nagyobb, semhogy még továbbra 
is bele lehetne őket szorítani néhány tízezer mereven körülírt 
fogalomba, mint azt az állhatatosság oszlopa, Darwin igazi 
antipódusa, Linné tette. Ha különböző fajú élő lények egy
más közt keverednek, közbeeső alakok keletkeznek egészen 
új formákkal; minden égöv alatt, minden elzárt országban 
vannak régen ismert állatoknak elváltozott formái, amelyek 
a törzsalaktól annyira eltérnek, hogy még a linnéistáknak 
is válfajok gyanánt kellett őket régen elismerniök, mint 
ú. n. lokális vagy klimatikus varietásokat. És megint a 
tenyésztők tapasztalatai voltak azok, amelyek ezt az útmuta
tást is meggyőződéssé változtatták nála, hogy nincs ennyi 
meg ennyi ezer egyszersmindenkorra megállapított teremtett 
»faj«, hanem az összes élő alakok magukat teremtik, egymásba 
átmennek, hogy semmi határ nem választja el őket egy
mástól, mert egynéhány, kevés ősi alak leszármazottjai.

Ilyenfajta elmélkedés az élő lények származása felett 
nem volt új. Az idő szelleméből eredt. Darwin nagyapja 
oltotta be unokájába és a francia állattan már folyékonyan 
használta ezen fogalmakat. Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire 
már sok idővel Darwin előtt nyüvánította azon nézetét, 
hogy az élő lény fejlődését a környezete befolyásolja és 
Jean de Lamarck »Philosophie zoologique«-jában már 1809- 
ben tagadta a fajok változatlanságát és változásukat szerveik 
különös használatának, végső vonatkozásban egy az élet 
erőiben elrejtett faktornak tulajdonította. Darwin mind
kettőjük legfőbb gondolatát átvette és ezzel megtagadta 
a természet mechanikai működésének »tiszta« princípiumát.

Francé : A növények érzéki és szerelmi élete. 11
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Már most itt van három tökéletesen elválasztott, sőt 
egymással ellenkező magyarázási elv az eredeti darwi
nizmusban : t. i. a természetes kiválasztás, a leszármazás 
tana és annak az elismerése, hogy az élő lények belső, 
saját erejükből alkalmazkodnak a külső körülményekhez. 
Ha a kiválasztás »mechanikus« volt, úgy az alkalmazkodás 
tana éppen az ellenkezője volt ennek, mindkettő azonban 
csak alárendelt mellékhipotézise a leszármazás tanának, 
amelynek következménye természetesen valóságos felfordu
lás volt az élettudományok terén és amely nemsokára meg
kezdte diadalútját a müveit világon át. Galilei, Kopernikus 
óta nem lépett ellene az állhatatosság hatalmainak ilyen 
forradalmi gondolat, mint az élet ezen általános fejlődéséről 
szóló.

Ahogy akkor a Földnek világcentrum gyanánt való 
korlátolt becsülése csúnyán összeomlott, így most megszűnt 
az embernek az élő természettel szemben való kiváltságos 
helyzete és őt magát a természetbe helyezték mint egyikét 
a szolgáló tagoknak, akinek nincsenek természeten kívüli 
és felüli összeköttetései, hanem akinek életét teljességgel 
meghatározzák az élő természetnek törvényei. Ezek vitték 
át az élet minden lépcsőfokán és így mondhatni kidesztillál
ták a növényi és állati élet mélységeiből. A  darwinizmusnak 
ezt az emberiséget alapjaiban érintő jelentőségét szemünk 
előtt kell tartanunk, hogy megértsük mindazoknak, akik 
általa veszíthetnek, a ma még éppen úgy, mint 40 év előtt 
féktelenül tomboló harcát — és állást foglaljunk.

Ez a harc haszontalan volt és maradt. Túlságosan sok 
és alapos bizonyíték kínálkozott önkényt a leszármazás taná
nak. Midőn a palaeontologia tényei, melyeket az élő lények 
földrajzi elterjedésének vizsgálatára használtak, nem mondtak 
semmi ellenkezőt, Darwin már első főművében (On the origin 
of species) mint valószínű és jól megalapozott hipotézist 
állíthatta föl a most élő növények és állatok egyszerű ős
alakoktól való leszármazásának tanát.

Darwin teljes tudatában volt annak, amit tett. Első 
főművében azt mondja, hogy ezentúl »minden szerves 
természeti produktumnál hosszú történetet kell majd el
ismernünk*. Ennek a történetnek már gazdag részleteit
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tudta felhozni második művében 1 a szervezetek változásai
nak tényeiben és pedig kétféle csoportját sorolja itt föl a 
tulajdonságok megváltozásának, amelyek összeműködésére 
előtte senki sem gondolt. Az egyik akis változások (»fluktuáló 
variabilitás«), amelyek mindig megkülönböztetik a gyer
mekeket a szülőktől, a másik az »ugrások a természetben«, 
amelyek ha ritkán is előfordulnak, a természet sokat idézett 
állhatatosságának ellenére.

Midőn Darwin a leszármazás tanának első megokolása 
után rögtön azon okok tanulmányozására tért át, amelyek 
a fajok elváltozásait előidézik, egész világosan megmutatta, 
hogy véleménye szerint a kiválasztás még kiegészítésre szo
rul. Nem ez idézi elő a változásokat, hanem csak választ a 
jelenlevők közt. A teremtő princípium máshol van. Ezt 
kétségtelenül belátta, különben fejtegetéseiben nem adott 
volna olyan nagy teret a Laniarck-féle gondolatmeneteknek, 
amennyiben mindig visszatért az éghajlat behatására, a 
talajviszonyokra, az életmódra, különösen azonban az' élő 
lények működésére és a fennmaradás nehézségeire. Ekkor 
persze a legközelebb fekvő lett volna, ezt a csodálatos be
hatást alapjaiban átgondolni, midőn is rögtön kitűnt volna, 
hogy a környezet és a munka csak a kiindulópontot adják 
meg az élő alak aktív átalakításában. Vagy legalább ezeknek 
az »átalakító befolyásoknak« hatását kísérletekkel kipróbálni, 
hogy megmutassuk, milyen mértékben hatásosak és maguk
ban nem elegendők-e arra, hogy a fajképződés és a szerves 
célszerűség rejtvényét a »legalkalmasabb« utólagos »kiválasz
tása« nélkül megoldhassuk. Darwin ezt nem tette. Szemre
hányás gyanánt említhetjük ezt vele szemben? Azt hiszem, 
nem. Mert azt kívánja az igazságosság, hogy meggondoljuk, 
milyen óriási munkának a terhét rótta már rá a variáció 
megállapításához szükséges anyag összehozása. A  növények 
és állatok variálásáról szóló műve egyike a természettudo
mányi tények leggazdagabb tárházának, amelyből a kutatás 
még mindig nem merítette ki mindazt, ami értékes benne. 
De már rajta is megboszulta magát a fönt említett mulasztás, 
ha nem is felelős érte. A  kiválasztás hipotézise kedvenc

1 Variation of animals and plants.
11*
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gyermekévé vált, mert az alkalmazkodás kérdései ismeret
len és így bizonytalan talaj maradtak számára. Már ezzel 
a munkával megkezdődött a kiválasztás túlbecsülése, ami 
az idők folyamán a darwinizmust majdnem végzetes krízisbe 
sodorta. Darwin nemes és mindenekfölött őszinte szelleme 
ugyan sohasem tagadta, hogy a kiválasztás csak állítás 
értékével b ír ; nem felejtette el, hogy sohasem figyelte 
meg maga a kis változások halmozását kiválasztás által, 
hanem csak kitalált példákon tette valószínűvé, sőt elismeri, 
hogy ez a felvett ivari kiválás csak az életre szükséges tulaj
donságokat tartja meg, de sohasem a közömböseket vagy 
ártalmasokat, hogy így tehát nem magyarázza meg a formák 
világának összes jelenségeit. Tehát maga sem követel többet 
hipotézisétől, mint hogy egyelőre érvényes legyen, addig, 
amíg nem láthatja el a tulajdonképeni, még hiányzó magya
rázó okokkal. Nem bizonyítja-e már magának a teremtőjének 
ez a vallomása, hogy a kiválasztás nem tartozik a darwiniz
mus legsajátabb állományához? Egy olyan gondolat tehát, 
amely már mint logikai szükségesség következik a darwiniz
mus történetéből. A  lényeges a darwinizmusban egyedül csak 
annak a ténynek a megállapítása, hogy a ma létező életformák 
mind régebben egyszerűbb lények, végeredményben egysejtű 
őslények leszármazottjai és hogy ennek következtében az 
emberi tulajdonságok a természet törvényei alapján ezekből 
fejlődtek. Hogy miként történt ez a fejlődés, hogy az élő 
lények saját törvényszerűségein alapul-e vagy pedig sze
rencsés eredményeknek láncolata, ez mind rendkívüli mér
tékben lebilincselő és értékes, de mégis csak kisjelentőségíí 
azon nagy gondolat és mindenekelőtt elvitázhatatlan tény 
mellett, hogy a természet törvényeinek alapján ment végbe. 
A darwinizmus egész értékelésének tehát a fejlődés gondolata és a 
fejlődés törvényének természeti törvény-volta felé kell irányulnia, 
nem pedig a kiválasztás felé és nagyon kicsinyes az az állítás, 
hogy a darwinizmus általában semmivé foszlott, helytelen 
és megdöntött, mert a kiválasztás tana mai ismereteinkkel 
szemben nem állt helyt és a szerves formaképzés változásai 
okának a magyarázatát más elvekben kell keresnünk.

Nem titkolom magam előtt, hogy ez a gondolatmenet 
elhagyja a rendes utat, de bízom meggyőző erejében és mindé-
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nekelőtt abban, hogy nemsokára be fogják látni, hogyan 
kell természetes részeire bontani és ezáltal áttekinteni a 
Darwin-kérdésre vonatkozó mai bizonytalanságot. Marad
junk amellett, hogy : darwinizmuson megalapítójának leg
jobb érdemét: a fejlődés gondolatát értsük, ami által ennek 
centrális állása a legvilágosabban kitűnik, mert előbb a 
fejlődésnek kell meglennie, mielőtt magyarázatához fog
nánk, így ezáltal az emberiség egyik legfontosabb kultur- 
kérdésében éppen olyan erős teret hódítottunk magunknak, 
mint ahogyan ezt a kiválasztás védelmezői gondolták. 
Mert hiszen egészen világos, hogy a kiválasztás túlbecsülése 
és a bele való görcsös kapaszkodás sokaknál csak abból a 
félelemből ered, hogy vele együtt az élet fejlődésének termé
szetes magyarázatát is kiadják kezükből. Ezért barátkoznak 
meg annyira azzal a gondolattal, hogy a szelekció maga a 
darwinizmus alapgondolata, ami nemcsak helytelen és ön
kényes, hanem az a hátránya is megvan, hogy a metafizikai 
ellenzői minden természetes világmagyarázatnak napjaink
ban örömkiáltásban törnek ki, mert a kiválasztás tanának 
mind jobban előtérbe lépő hibái mellett könnyű nekik 
a népet félrevezetni és azt állítani, hogy megcáfolták Darwin 
egész életének munkáját. És azon természetbúvárok, akik 
együvé teszik a darwinizmust és szelekciót és az utóbbi ellen 
folytatott harcukban tévesen anti-darwinistáknak mondják 
magukat (pedig maguk hoznak újabb bizonyítékokat az 
általuk elismert természetes okokból folyó fejlődés mellett), 
csak a maradiak malmára hajtják a vizet.

Maga Darwin bizonyára nem gondolkozott úgy, mint 
sok követője, akik pápábbak a pápánál. Különben nem 
szakította volna meg a fejlődésnek aolyan szépen mechanikai« 
magyarázatát olyan teljességgel mem mechanikai« gondo
latok által, mint amilyeneket az ivari kiválás teóriája tartal
maz, amelyet harmadik főművében (The descent of mán, 
1871.) állít föl, hogy a szelekció tanának előtte világos hiányait 
kiegészítse. Hiszen maga is fájdalommal érezte, amit már előbb 
hangsúlyoztunk, hogy a szelekció sokat nem magyaráz meg, 
történetesen pedig ott mondja fel a szolgálatot, ahol az 
életre nem fontos tulajdonságok magyarázásáról van szó. 
Hiszen a természet szépségei, a színek pompája, a formák



166

bájai, számos termék édes illata, zamatos íze, csak nem 
lehet mindez véletlenek eredménye? Nem is azt mondta 
Darwin, hanem hogy a természetben működő, ízléssel és annyi 
értelemmel bíró lények idézik elő, hogy a nekik tetsző szí
neket és formákat választják ki. Szerinte a magasabb állatok 
a párosodásnál a szebb párt választják ki és ezáltal szebb 
faj keletkezik ; az alacsonyabb állatok, különösen a szárnyas 
rovarok, a természet kertészei, amennyiben szépséget áhítozó 
ítélőképességükkel a magasabb növények virágpompáját 
idézték elő. Ha ez a magyarázati mód érvényes — pedig 
a szelekció tanának legnevezetesebb képviselői mind mai 
napig gondolkodás nélkül elfogadták — akkor ezáltal fel
vettük a kiválasztás képességét, a szép iránti érzéket és 
ítélőképességet egészen az egysejtű lényekig, sőt mi több, 
egészen az élet határáig, mert a természet szépsége, a szín
pompa és a formák kedvessége még ott sem szűnik meg. 
Ezáltal az ivari kiválás tana teljesen »lelki fogalmakkal« 
dolgozó, tehát nem mechanikus felfogássá vált. Hogyan 
áll tehát azoknak a »darwinizmusával« szemben, akik ezen 
csak a szelekciót akarják érteni? Ezekkel legélesebb ellent
mondásban áll és fennhangon bizonyítja azon felfogásunk 
helyességét, hogy a darwinizmusban nem a mechanikus világ
magyarázat az egységes elv, hanem csak a természetes fejlő
dés fogalma !

Ennek a megismerésével kellett volna a nagy angol 
kutató életének munkáját a természettudományba felvenni, 
akkor sok tévedést elkerültek volna és lényegesen meggyorsult 
volna a fejlődés tényleges mozgató okainak felderítése. Ezt 
azonban nem tették, hanem inkáb óriási kerülő úton át 
jutottak a haladáshoz. Igaz, hogy »a németek Darwinja«, 
Haeckel Ernő mindent megtett, hogy ezen kerülő út egy 
részét megtakaríthassuk. Dehát az már minden kor mozgal
mainak végzetéhez tartozik, hogy tekintet nélkül száguldanak 
át ellenkező véleményeken. A  darwinizmus végzete pedig 
az volt, hogy feltűnése összeesett a filozófiai materializmus 
harmadik fölemelkedő hullámával. Azért részesültek előnyben 
benne azok a gondolatmenetek, amelyek beleüleszthetők 
voltak egy csak fizikális-kémiai, egyszóval mechanikai erők
kel számoló világmagyarázatba, ellenben azokat szorították
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vissza, vagy legalább is azokat korlátozták, a bennük rejlő 
mechanikus részre, amelyek tisztán idealisztikus, vagyis 
jobban mondva pszichológiai alapfogalmakon nyugodtak. 
Ezt szemünk előtt kell tartanunk, ha Haeckel életművét meg 
akarjuk érteni.

A  német nép a »Világrejtélyek«-et tartja élete legfőbb 
munkájának. Ez azonban téves ; a legjobb, amit a tudo
mánynak és kora szellemi fejlődésének adott, a »Generelle 
Morphologie«, amely először 1866-ban jelent meg és ebben 
az évben új és kiegészített alakban nyúl bele ismét a gon
dolatok harcába. Ebben a műben végezte Haeckel messze
ható tekintettel és valóban frissítő szabadelvűséggel azt a 
munkát, amely nélkül Darwin kutatásai és gondolatai soha
sem fejthették volna ki a kultúrát annyira fejlesztő hatásukat. 
Csak Haeckel által lett a darwinizmusból tudományos rend
szer és a filozófiának egy része. Ezt kell hogy mindenki, 
még Haeckel ellenségei is, elvitázhatatlan érdemének tudja 
be és méltatlan kicsinyességről tesz tanúságot, ezt az 
érdemét, mely őt a legnagyobb németek« közé sorolja; 
mellőzni, mert filozófiája nem elégít ki vagy mert némely 
pontban túlságosan elragadtatta magát buzgalmától. Mindig 
mély szomorúsággal tölt el, ha sok belátásos és művelt 
embernél éppen Haeckel felől a legferdébb véleményekkel 
találkozom, de nem csodálkozom rajta. Mert Haeckel azon 
vaskitartása és merészsége által, mellyel nézetét 40 év óta 
képviseli, nem kevésbbé pedig azáltal, hogy nyomatékkai és 
dicséretreméltó férfiassággal követeli a fejlődés gondolatá
nak uralmát az »emberi biológiában«, a morálban, a társa
dalomban és az állami életben is, olyan kifejezett egyéniséggé 
vált, hogy bámulóinak vitái és lármája minden maradi 
hatalom és nézet ellen, mely még ma is tombol körülötte, 
kulturális tevékenységének megítélését jobban elhomályo
sítja és eltorzítja, mint másnál. Ilyen körülmények közt 
azután tényleg a tudományos igazságosság hidegen mérle
gelő értékelése helyett lángoló, szeretet vagy gyűlölet által 
sugalmazott ítéletekhez jutunk felőle.

Nem titkolom Haeckel iránti tiszteletemet, de remélem, 
nem fogják vak csodálatnak betudni, ha azt hiszem, hogy 
kulturánk számára megbecsülhetetlent tett — mert különben



168

nem harcolnának ellene oly buzgón és hevesen a maradiság 
barátai.

Ha ezt elismerik, akkor azon esetben sem fognak hely
telenül megítélni, ha kijelentem, hogy tekintettel a tudomá
nyos és filozófiai belátás újabb haladásaira, Haeckel álláspontja 
nem elégítheti ki többé a gondolkodó természetbúvárt! A  jobb 
ellensége a jónak, manapság pedig a világfejlődés titkához 
jó lépéssel közelebb jutottunk, mint azt csak gondolni is 
lehetett a darwinisztikus mozgalom kezdetén, midőn Haeckel 
világnézetét megteremtette.

A  haeckelizmus megakadt a materializmusban. Hogy 
miképpen jutott bele, már előbb fejtegettük ; hogy a mate
rializmus már nem elégíthet ki bennünket, nem szorul ma
gyarázatra iskolázott gondolkozóknál. Ezen materialisztikus 
álláspontból kiindulva dolgozta ki Haeckel az egész dar
winisztikus gondolatmenetet az élet mechanikai magyará
zatára való használhatóságának szempontjából, ezért ter
mészetesen még nagyobb fontosságot kellett tulajdonítania 
a szelekciónak, mint amilyennel ez kitalálójának műveiben 
bírt. És így Haeckeltől ered az életmagyarázat oknak egye
nesen végzetes felosztása mechanikusakra, amelyek az ural
kodó filozófia értelmében megengedhetők és nem mechaniku
sakra, amelyekről azt mondja, hogy már előzetesen hibásak, 
sőt még csak nem is alkalmasak fejtegetésre.

És mégis többet engedett a nem mechanikai életfel
fogásnak. mint az öregedő Darwin, akitől levelek maradtak 
ránk (Wagner Mórnak címezve), amelyek azt a nézetét fejtik 
ki, hogy a táplálék, éghajlat és életmód befolyásának mégis 
több az átváltoztató ereje, mint műveiben gondolta. Sőt 
mi több, Haeckel a legfontosabb lépést is megtette a fejlődés 
folyamatának mostani magyarázata felé, amennyiben vilá
gos és egységes fogalomba gyűjtötte össze mindazon csele
kedetét« a növényi és állati testnek, amely egyengeti a 
fejlődés útját. Ez az alkalmazkodási képesség fogalma, amelyért 
még hálásabb lesz a jövő, mint a mai kor, bár ez is helyesnek 
ismeri el. Csakhogy az élő lényeknek ez a környezetükhöz 
való alkalmazkodási képessége nem mechanikus dolog, nem 
is volt sohasem magyarázható fizikális-kémiai törvényekkel, 
hanem az élet valódi saját törvényszerűsége. Azáltal, hogy ily
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módon a világ mechanizmusába egy idegen alkotórész toló
dott be, összeomlott az egész építmény és hogy az össze
függést megint helyreállítsa és megszüntesse az élet törvé
nyeinek és a többi állítólagos »világtörvénynek« ellentmondá
sát, Haeckel a legmerészebbet és legkövetkezetesebbet tette, 
amit egyáltalán tenni lehetett, megsemmisítette magát a 
materializmust is.

Átalakította hylozoizmussá, azon különös tanná, amely 
az anyagból (hyle) élő lényt csinál. Ezzel bizonyította be 
először a darwinizmus, hogy fel tud szabadulni a materia
lizmus ránehezedő járma alól. Most fejlődhetett csak ki sza
badon. Haeckel bátorsága olyan utat épített, amely nem remélt 
messzeségekhez vezetett. Mert általa kelt új életre a sokáig 
megvetett természetfilozófia és a természetkutatás áldására 
hosszú évek után ismét engedtek a biológiában egy kis 
helyet a nagyítóüveg és boncolókés mellett a logikai követ
keztetésnek is, mint segédeszköznek. A  távolabb álló szá
mára hihetetlen, de a természetkutatás történetében járatos 
előtt jól ismert tén y: a természetkutatók egy emberöltőn 
át elmulasztottak minden filozófiai iskolázást. Mint az egy
ház, úgy a természettudomány is óvta híveit az alapjai fölött 
való gondolkodástól és elmélkedéstől. Az »élet mechaniz
musai nyilván félt a kritikus észtől, így rossz hírbe került 
minden módja a természet fölött való filozofálásnak, ez pedig 
keserűen megboszulta magát. Semmi időben nem tartottak 
ellenmondás nélküli igazságnak olyan sok nyilvánvaló ellen
tétet, olyan keverékét a félgondolatoknak, mint 1860 és 
1890 közt. Ebből a tikkasztó légkörből rázott fel mindenkit 
Haeckel természetfilozófiája. Egy kedvelt és lassanként telj
hatalmúvá vált tan befejezésének mondta magát és így megint 
tekintélyt szerzett a filozofálásnak, és azáltal, hogy ellent
mondásra izgatta a filozófusokat, arra kényszerítette a ter
mészettudósokat, hogy, hacsak nem akarták a rövidebbet 
húzni, több ismeretelméleti és logikai iskolázottságot sze
rezzenek. És ezzel hatalmas elmélyedés alakjában nagy lépést 
tett előre a fejlődéstan.

A  filozófusok ugyanis kezdettől fogva tisztában voltak 
azzal, hogy Haeckel világképében nagy ellentmondások van
nak. Azáltal, hogy egyrészt a lelki jelenségeket csak mint
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a testnek egy különös formáját állítja elénk és lelki folyama
tokat mozgásoknak mond, messze távozott attól, amit igazán 
meg lehet figyelni és föltárni. Másrészt pedig a Haeckel-ié\e 
hylozoismus azáltal, hogy már az atomoknak is megadta 
az érzeteket, akaratot és képzeteket, tehát a lelki élet ősi 
alkotórészeit, feleslegessé tette a fenti lélekmagyarázatot, 
tehát ugyanazon dolgot kétszer és eltérően magyarázta. 
Az is világos lett nemsokára sokak előtt, hogy az atomok
nak ezen lélekkel való ellátása megint csak egy elrejtett 
életerőben végződik, úgy hogy nem is lehet szó az élet
jelenségek Haeckel által való mechanikus, azaz fizikális-kémiai 
magyarázatáról.1 Ezek következtében az ő sokat dicsért mo- 
nizmusának is csak annyiban van jogosultsága, amennyiben 
a fejlődéstan megengedhető levezetésein alapszik, tudniillik 
minden egy forrásból eredő életnek az egységén.

Abban az értelemben minden a természettudományokban 
jártas embernek monistának kell ma magát mondania, hogy egy
nek érzi magát minden élő lénnyel, melyek közül származik és 
amelyeknek élettörvényei számára is érvényesek úgy, amint a 
tudományos önérzet haladása a Haeckel-féle monizmuson kívül 
is kényszeríti, hogy annak alaposzlopára: a kizárólagosan 
természetes erőkkel dolgozó világmagyarázatra támaszkodjék 
és azért egy értelembe foglalja a világot és természetet.

így társultak Haeckelben szorosan egymás mellett a 
legnagyobb és legjobb belátások ellentmondásokkal, amelyek 
közül a legnagyobb és az egész építménytől a fenntartási 
képességet biztosan megvonó az, hogy a jénai természet
filozófus élete munkájának második felében megtagadta az 
első rész jogosultságát, amennyiben először csak az élet 
materialisztikus-mechanisztikus magyarázatát mondja el
fogadhatónak, azután azonban ezt teljesen háttérbe szo
rítja az anyag lényegéről szóló hylozoisztikus nézetével és így 
a tett által megcáfolja a szándékot. Ez a belső ellentmondás 
a valódi oka annak, hogy miért akadt Haeckel világfelfogási 
épületének a tudományon belül olyan kevés lakója.

i Pontosabban kifejtve a Haeckel-féle monizmusnak talán leg
szakszerűbb kritikájában E. Adickes tübingai egyetemi tanár által: 
Kant kontra Haeckel, a melynek szerzője azonban a jót, amit mond, 
új spekulációk által a theizmus értelmében ismét elrontja.



Mindezek dacára hálával kell mindezeket tekintenünk, 
mert Darwinnal szemben mégis haladást jelent, az igazságos 
érzésű pedig származásán, nem pedig utódain fogja ember
társát megítélni. A  haladás abban áll, hogy az alkalmazkodás 
fogalma ismét tudományossá vált. És ezzel megvolt leg
alább is a felszólítás arra a munkára, melyet Darwin el
mulasztott és amelyet különben Haeckel sem végzett el. 
Azonkívül nála is busásan kárpótol a természetfilozófiának 
újraélesztésén kívül még egy nagy tett azért a zavarért, 
melyből ő sem tudott menekülni. Ez az a rend és világosság, 
amit a leszármazás fogalmába hozott. Sőt tulajdonképpen 
ebben merült ki legjobb ereje.

Haeckel megteremtette a fibio genetikai alaptörvényt« ;  
széles, tényeken nyugvó alapot teremtett ezáltal annak a 
nagyszerű gondolatnak, hogy mindez az átláthatatlan, 
sokezeralakú élet, amint ma a Földön él és nyüzsög mint 
féreg és bogár, madár, hal, ragadozó, ember, fű és óriás fa, 
hogy mindez egy kiindulópontra mutat vissza, az első, 
gyönge őssejtre, amely mindezek ősapja. Ennél meg fog 
most már maradni a természetkutatás örök időkig. Nem 
lehet ma egy állítást sem olyan nyugodtan leírni, mint éppen 
ezt. Pedig éppen ez jelent nagy fordulatot a világ gondol
kodásában, ha mindjárt ma még csak hulló pehely, ami egy 
évszázad múlva minden túlszárnyalt fogalmat összemorzsoló 
lavinává fog válni.

Akadékoskcdók azt fogják mondani, hogy ezáltal nem 
tettek a darwinizmushoz semmi újat. Ez lehetséges, mert az 
élet egytörzsü családfája, amelyet Haeckel felállított, csak 
logikai következése a fejlődés gondolatának és csak egy 
furcsa nézetét igazítja ki az öreg mesternek, aki még mélyeb
ben gyökerezve a múlt idők fogalmaiban, kissé szégyen
kezve utalt arra, hogy ő azt hiszi, az állatvilág 8 —10 ősalak
ból származik, a melyeket a régi hit istene teremtett. Ezzel 
azonban Haeckel alaposan felszámolt és pedig nemcsak 
következtetésekkel és szóbeli magyarázatokkal, hanem meg
figyelt tények alapján. Az összehasonlító fejlődéstan művelése 
közben azt látta, hogy a magasabb rendű állatok születés 
előtti állapota és az alacsonyabbak testének berendezése 
közt nagy megegyezés áll fenn. Ez az óvatos leírás ugyan
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inkább megfelel a mai tudásunk állásának, mint a törvény 
eredeti Haeckel-ié\e fogalmazásának, amely így szól: az 
egyes lények fejlődése nagy vonásokban ismétli azt a mene
tet, amelyen a Föld összes élő világa áthaladt a törzs fejlő
désében. Csakhogy a dolog lényege szempontjából valóban 
mindegy, hogy az egyéni fejlődés megfelel-e minden részleté
ben a fajfejlődésnek, ami különben a formaképzésnek a 
minden természetbúvár által jól ismert, az éppen adott 
körülményekhez való alkalmazkodási képességénél fogva 
nem is lehetséges. Csak az a lényeges, hogy Haeckel kutatá
sait utána lehet vizsgálni és lényegükben megerősítették 
őket, amint a belőlük levont következtetések is megállották 
helyüket, úgy hogy ma a biogenetikus alaptörvényben hatá
rozott bizonyítékunk van a leszármazási tan helyességére.

Ezzel aztán fedél alatt volt a legjobb, amit a darwiniz
mus tartalmaz és a biológiának joga van arra, hogy az embe
riség teljes mértékben hálás legyen neki azért, amit oly 
nehéz munkával vívott ki számára: a fejlődés gondolatáért, 
mint a darwinizmus lényegéért. Semmivel sem mutathatná 
jobban háláját, mint azzal, hogy az élő természetről szóló 
tudományt teljes érvényében és szeretettel fölveszi műveltségének 
körébe. De milyen messze vagyunk ma még ettől! Nemcsak 
hogy az élő természetről szóló tan az iskolák tanterveinek 
hamupipőkéje és ki van zárva éppen a felsőbb évfolyamokból 
és így általában távoltartják a felnövő nemzedéktől, hanem 
még hozzá az állam által a tanítónak megengedett természeti 
oktatásból éppen megint a fejlődéstan hiányzik. Mintha csak 
arra törekednének, hogy a természettudományokból csak az 
úntatót, a lényegtelent tanítsák, a rendszerek vázait és 
száraz leírásokat, amelyek nem művelnek és egyáltalában 
nem tartoznak a természet lényegéhez ! A  természet szelle
méről, az embernek a természeten belüli feladatáról való 
belátást egészen új alapra fektető gondolkodásról, a termé
szettel szemben való érzéstelenség hibás voltáról egyáltalá
ban nem szabad semmit sem tudniok gyermekeinknek a 
hatóságok által előírt tantervezet alapján. így hát ezen eset
ben sem szabad fiainknak valamit elmondanunk a lég jobb
jából annak, amit tudunk. Milyen szégyenletes és kultúr- 
nemzethez nem méltó ez az állapot! A szégyen pírjának
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kell arcunkba szállnia miatta ! És kötelessége mindenkinek, 
aki komolyan veszi népe kultúráját és szellemi vezetését, 
hogy erejéhez képest támogassa a szerencsére a tanítók és 
szülők körében mindenütt kitörő mozgalmat, mely az iskolák, 
különösen pedig a természettudományi oktatás reformját 
kívánja ! És ha mindjárt csak azáltal is, hogy saját maga 
számára tiszta képet szerez a biológia által nyert fejlődési 
gondolat értéke és jelentősége felől, hogy így gyermekei 
házi nevelésében és képzésében adja meg nekik azt, amire 
az iskola nem képes.

De müyen szomorúan áll ez az önművelés is ! Milyen 
kevéssé, milyen zavarosan és elváltozottan vette föl a ter
mészet fejlődésének törvényeit nyilvános művelődésünk! 
Mennyi félreértéssel és túlzással terhelték meg a darwiniz
must azon hosszú úton, amely a gondolkodók és kutatók 
dolgozószobájából a nép füléig vezet! A  darwinizmus értéke 
vagy értéktelensége feletti, majdnem ügyesen előidézett 
zavar szerencsésen el is érte, amit a szabad népfejlődés szen
vedélyes ellenségei csak kívánatosnak tarthattak: hogy a 
népnél a Darwin-íéle tanok tarthatatlanságával annak a 
biztosított vívmányai, mindenekelőtt a már megállapított 
fejlődési törvény, feledésbe menjen, vagy legalább is bizony
talanság és kétely tárgyává váljék, amiért azután érthető 
módon húzódoznak sokan attól, hogy iskolában és az élet
ben tényleg használat tárgyává tegyék.

Ezért szükséges, hogy minden egyes természetbúvár 
kötelességévé tegye magának, hogy tiszteletet szerez az 
igazságnak és minden kritikában, melyet a darwinizmus 
felett mond határozottan kijelentse, hogy ezáltal kérdésbe 
vonja-e ezen tanok alapját, az élet fejlődési törvényét ? 
Nemsokára tisztába jönne mindenki azzal, hogy a mi időnk
nek egész kirohanása a darwinizmus eUen koránt sincs magának 
a fejlődés gondolatának szánva, hanem egyedül azon fogalmak 
ellen irányul, amelyeket Darwin és a nyomában járó természet- 
búvárok egész sora az ezen fejlődést irányító okokról alkottak 
maguknak !

A fejlődés törvénye biztonságban van, ha mindjárt Darwin 
többi nézetét és magyarázatát a haladó idő már régen túl is 
szárnyalta és jobbakkal helyettesítette.



Az élő természet fejlődésének törvénye.

Amidőn Haeckel 1863-ban a természettudósok stettini 
gyűlésén Darwin fejlődési elméletét először előadta, csak 
lenéző mosolya volt mindenkinek számára. »Délutáni siesta« 
álmának csúfolták ott azt a tant, amely a német természet- 
tudósok előtt fantasztikusnak és bizonyíthatatlannak tűnt 
fel. A  német tudomány 40 évi fáradhatatlan munkája azon
ban fényesen igazolta Haeckelt. Szélsebesen rohan a haladás. 
Mily kevés idő a kultúra életében 40 év és a világról alkotott 
fogalmaink tisztulásában milyen felfordulást jelent! Ilyen 
vidám és lelkes dolgokra kell gondolnunk, ha kétségbeesnénk 
a jó átható erején sok más túlhaladott dolog szívós ellent- 
állásának láttára. Az emberiségnek egy olyan elsőrangú 
jelentőségű kérdését, a teremtést, így rövid időn belül el
intézték. És pedig oly értelemben, hogy a természet maga 
alkotja és tökéletesíti magát.

Ebben a feleletben különben ugyanaz az értelem vagy 
értelmetlenség rejlik, mint »isten« létezésének és működé
sének állításában. Mi természetbúvárok sem térhetünk ki 
az elől, hogy minden létező legelső okát egy ősi okra vissza
vezessük. Csakhogy — és ez a nagy különbség a két világ- 
magyarázat közt — a tudomány erről az első okról némely 
dolgot bizonyosan állíthat. Mindenekelőtt, hogy a természet 
teremtő erejében nincsen semmi személyes jelleg. A  termé
szettudomány »isten«-e az egész természetben jelen van és 
távol áll a megszemélyesíthetőségtől, amitől a fejletlen ész 
olyan soká nem tudta elválasztani az istenség fogalmát. 
Igaz ugyan, amit napjainkban annyit ismételnek: hogy 
tökéletes gondolkodás és sok természetkutatás a valláshoz 
és »isten«-hez vezetnek, de a természetbúvárok ezen hite 
nem a felekezetek egyike, hanem a német ősi és fény
vallás, amely az istent a természetben látja és az emberben a 
természetet. A z isten, akihez a tudomány vezet, nem a személyes 
teremtő, hanem a természet pantheisztikus felfogása /

A  természettudomány és a kutató szellem eddig még 
sohasem adtak igazat másnak, mint ennek az ősi világnézet
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nek, amely nem ismer dogmákat és semmi más »személyes« 
viszonyt mindennek az okához, mint a természet iránti 
szeretetet és tiszteletet, összekötve azzal a merész vággyal, 
hogy leleplezze titkait. Amelynek aztán éppen ennek követ
keztében a haladás barátjának kell lennie olyan mértékben, 
hogy nem ismer más »istentiszteletet«, mint ezt a szabad 
kutatást, a mely sohasem végződhetik. Nem azért, mert, 
mint ellenségei állítják, csak bizonytalan, egymásnak ellent
mondó eredményekhez vezet, hanem, mert a természet maga is 
él. Az emberi észnek térben és időben váltakozó képet mutat 
és így még sok bővítésre és mélyítésre szorul a megismerése.

Ebben az értelemben aztán a természet istenségének 
megismerése a legnemesebb emberi feladat és a legmagasz- 
tosabb öröm is. És ebben az értelemben aztán tudásunknak 
eleje és vége a vallásra van építve és pedig (mint Humboldt 
olyan szépen mondta) arra a hitre, hogy az emberben lát
hatatlanul meglevő erő és az, aki az egész mindenséget ren
dezi, kormányozza, belső lényegükben megegyeznek ! Azon 
a hiten, hogy minden igazság csak tükörképe az öröknek, 
eredetinek, természetesnek, nyugszik minden tudomány 
és kutatás, éppen úgy, mint minden eszményi törekvés és 
erkölcsi cselekedet!

A  természettudomány és a »tiszta értelem« minden érzé
sünkkel és előrelátásunkkal egyetemben sohasem vezettek 
máshoz, mint ahhoz az elvhez, amelynek a műveltség tár
házában van a helye, úgy mint már régen tulajdona volt 
a népnek, amíg saját tősgyökeres gondolkozását és érzését 
követte és amely így hangzik:

A világ nincs önkénynek kiszolgáltatva, hanem belső tör
vények, csak természeti erők alapján kormányozza önmagát. 
Így az élő lények sem keletkeztek önkényes cselekedet által, 
hanem a fejlődés világos törvényei alapján, a természetben és a 
természet által!

Kötelességem most már, hogy előhozzam ezen állítás 
bizonyítékait.

A  fejlődéstan érvényességének legjobb bizonyítékát 
kezdettől fogva a palaeontologia nyújtotta a Föld törté
netének tanával. Világosan mutatta, hogy az idők folya
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mában mindig magasabb formák követték egymást és az 
ember megfelelően annak, hogy ezidőszerint a legtökéletesebb 
kifejlődése az életnek, tényleg legutoljára jelent meg.

Az ősidők állatainak és növényeinek elkövesedett ma
radványai és lenyomatai megbízhatóbb okmányok, mint 
azok, amelyek az emberi fajok családfáját mondják el, 
mert meg nem hamisíthatók. És nem lehet félreérteni, 
hogy mi a jelentősége annak, hogy a legrégibb kőzetekben, 
a palákban és csillámokban nincs semmi ilyen maradvány, 
mert ezek a rétegek olyan hihetetlenül hatalmasok, hogy 
minden az ő idejük óta keletkezett földkéreg csak úgy körül
belül az élet fejlődésének »legújabb idejét« rejtheti magába, 
hogy szerkezetükben az óriási nyomás olyan teljesen átala
kította őket, hogy minden beléjük zárt életmaradványnak 
a felismerhetetlenségig szét kellett szakadnia és morzso
lódnia.

Csak azokban a rétegekben, amelyek jobban meg tudták 
tartani az általuk bezárt részeket, találjuk egyszerűbb 
lények maradványait: rákokat (trilobiták) és mindenesetre 
más gerinceseket is, mint a ganoidákat és az őshalakat, 
amelyeket selachiusoknak szokás nevezni. És ettől kezdve 
minden fiatalabb korszakát a Földnek magasabban fejlett 
növényi és állati formák jellemzik. A  devonikus rendszerben 
a lajhárhalak tűnnek fel, amelyek az átmenetet képezik 
az amphibiumokhoz. A  kőszénkorban már az első száraz
földi és négylábú gerinceseket temette be az iszapréteg. 
A  permikus rendszerben már a gyíkszerű kétéltűeknél tar
tott a teremtés. A  triasban legmagasabb pontja a legrégibb 
emlős volt, a Jurában az erszényes állat, a krétakorban 
a mallotheriák. A  tertiár korban az emlősök családfájának 
ezen szerény kezdői már legnagyobb változatosságot mutat
nak ; az eocánben a félmajomig, az oligocánben a kutya
majomig jutnak, a miocánben pedig addig a lényig, amelynek 
anatómiai felépítése az emberével egészen apró és jelenték
telen eltérésektől eltekintve, megegyezik. És egyidejűleg 
lenyúlnak az ember létezésének nyomai egészen azokba az 
időkbe, amelyekben az egymásból következő alakok lánco
latában már olyan messzire vitte a plasma, hogy a következő 
tökéletesedés már csak egy emberhez hasonló lény lehetett.
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Az ősök sorozata természetesen nem lehet annyira 
hiánytalan, hogy általa megértethessük az életformák egy
másból való fejlődését. Mert minden élő lényből csak a leg
keményebb alkotórészek maradnak meg, mint az emlősök 
csontjai, a csigák héja, a halak és gyíkfélék páncélja és egyes 
csontvázrészletei és a létező állatoknak csak egy nagyon 
kicsiny része temetődött bele a mi szerencsénkre az iszapba 
és homokba. Ehhez járul még, hogy ma a Föld felületének 
2/3-ad részét víz borítja és így ásatások számára nem hozzá
férhető, míg viszont az utolsó harmadból országnyi terü
leteken nincs egy pontja sem a Föld kérgének geológiailag 
átvizsgálva. Nem azon kell tehát csodálkoznunk, hogy az 
ember őseinek sora olyan tökéletlenül kelt föl sírjából, 
hanem inkább azon, hogy mindezek dacára oly számos 
bizonyítékunk van a leszármazás tana mellett!

Mert néhány esetben az élő lényeknek egymásba való 
közvetlen átmenetébe olyan meglepő pillantás nyílik, hogy 
minden utolsó gyanúnak is el kell esnie a fajok egymásból 
való származásával szemben. Az erre vonatkozó híres példa 
a paludina Neumayri nevű csiga. Két osztrák kutató, Neu- 
mayr és Paul Szlavóniának tertiár lerakódásaiban egy terület 
különböző rétegeiben nagytömegű mocsári csigát találtak, 
amelyek abban a rendben, amelyben idősebb rétegektől 
fiatalabbakhoz halad az ember, kis változásokat mutattak, 
amelyek hiánytalan sorozatban mutatták a formák átválto
zását a paludina nevű csigafajtól a tulotoma nevűig, mint 
bizonyítékát annak, hogy azon a helyen tényleg megtörtént 
a formáknak egy ilyen átalakulása.

Kevésbbé világosak, de még mindig bizonyító erejűek 
azok a maradványok, amelyekből a patás állatok származását 
lehet levezetni. Kevésbbé világosak azért, mert a talált 
sorban mégis vannak hiányok és csak fajról-fajra következ
tethetünk. Ha azonban megtaláltuk a régibb rétegekben 
lóhoz hasonló állatok lábait, amelyek még ötkörműek 
(eohippus), ha erre a fiatalabb rétegekben egy olyan ősi 
lóalak következik, amelynek három a földet érő lábbujja 
és egy kis negyedik ujja van (orohippus), azután a három
ujjú miohippust és így tovább, egészen a mi egycsülkű, azaz 
csak középső lábujjai bíró lovunk ősi alakjáig, akkor ezt

Francé : A növények érzéki és szerelmi élete. 12
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nem lehet másképpen magyarázni, mint hogy a lovak egé
szen más, és pedig kezdetlegesebben fejlett lényektől szár
maznak.

Ezekkel szemben nem határoz az, hogy az idők folyamán 
korrigálták az őslénytan némely tévedését, melyet azelőtt 
a leszármazástan bizonyítékának tartottak, így pl., hogy 
az ismert ichtyosaurusok nem valami középforma a két
éltűek és madarak közt, amint kezdetben hitték, hanem 
visszafejlődött kétéltűek a vízi élethez alkalmazkodva, 
amint hasonló módon a cethal alkalmazkodott emlős állat.

És ha újabban olyan előkelő palaeontologusok, mint 
Kokén 1 és Steinmann 2 hangsúlyozták, hogy a leszármazás 
tanát csak helyenként támogatja a palaeontologia, úgy ez 
még nem teszi érvénytelenné a felhozott bizonyítékokat, 
hanem inkább csak óvatos elismerésszámba mehet és a 
tudásnak sajnálatos hiányossága csak következménye a 
kőzetekben talált maradványok kevéssé kielégítő voltának. 
Csak keresni kell és »a fejlődéstan ezen hiányosságát« napról- 
napra redukálhatjuk. Legjobb bizonyíték erre az ember 
közvetlen megelőzőinek felfedezése. Ezen a helyen arra is 
utalhatnánk, hogy a .még meg nem szült embermajmok, 
az orang és gibbon, a még meg nem szült emberi gyermekhez 
a legjelentéktelenebb részletekig hasonlítanak, amint valóban 
bebizonyult a nemrég elhúnyt zoologusnak, Selenkának a 
vizsgálataiból, de még nyomosabb okok is bizonyítják az 
ember és az embermajmok közeli rokonságát. Düsseldorf 
mellett, a Neandervölgyben egy lény koponyájának a ma
radványaira bukkantak, amely nem volt csúzos ember,. 
mint Virchow csodálatos elvakultságában olyan sokáig hitte, 
hanem ősember (homo primigenius), amely még nem érte 
el teljesen a mai ember testalkatát. Schwalbe, a strassburgi 
anatómus ezt meggyőzően bebizonyította; még hozzá újabb 
időben Szlavóniában, Krapinában számos csontmaradványát 
találták egy ilyen, magukhoz hasonlókkal táplálkozó ős
ember-csoportnak, akik a tüzet már ismerték, de testileg

1 E. Kokén, Paláontologie und Deszendcnztheorie. Jena, 1902.
2 G. Steinmann: Paláontologie und Abstammungslehre am 

Ende des Jahrhunderts. Freiburg, 1897.
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mégsem jutottak feljebb a neandervölgyi embernél. Egy  
további lépcsőfok ezen krapinai ősember és a legmagasabb 
embermajmok közt azok a híres csontmaradványok, melye
ket egy hollandi orvos, Dubois, 1893-ben talált Java tertiár 
lerakódásaiban. Ez a majomember (pithecanthropus) tehát 
olyan tökéletesen állítja össze az ember közvetlen ismerő
seinek sorát, hogy emelt homlokkal szabad azt a tant hir
detni, hogy az ember egyszerűbb, még állatibb lényekből 
fejlődött!

De nem is lett volna szükség mindezen leletre, hogy 
végleg kiragadjuk a homályból az ember származását, 
mert az egész emlősosztály egységes eredését ma mindenki, 
aki az állattanban jártas, ezer bizonyítékkal erősítheti meg. 
így nem is fontos, hogy az ember a majom vagy félmajom 
közvetlen utóda-e, vagy még korábban elvált a többi emlőstől 
a fejlődés menetében, azon tagadhatatlan ténnyel szemben, 
hogy nem egyéb mint állat, amiért is minden tulajdonság és 
kiválóság, amivel fölruházták, végső eredményben az állat
világra is érvényes. Egy szóval vége van annak a tévhitnek, 
hogy a természet az ember körül forog.

Aki egy számtani feladatot megoldott, annak nem kell 
több kísérletet tennie, hogy még egyszer megoldja, de kelle
mes neki, ha más úton is meggyőződhetik megoldásának 
a helyességéről. Ezért még néhány bizonyítékát aka
rom felhozni az ember állati származásának. Hiszen van 
ilyen elég.

Már az ember alkata is tanúskodik multjárói. Egy  
anatómus, Wiedersheim Róbert, l már hosszú idővel ezelőtt 
meghozta magának azt az élvezetet, hogy ezen bizonyí
tékokat összeállítsa és százakat talált. Legtanulságosabban 
mutatja a származásunkat az a sok (207) elcsenevészedett 
szerv, amit az ember testén visel, amelyeknek megvolt 
valamikor a jelentőségük, mikor még madár volt, vagy füleit 
élénken hegyező gyorslábú állat, vagy végtelen hosszú belű 
kérődző, vagy egy homlokszemü kétéltű, amelyek azonban 
a használatlanság által visszafejlődtek a szem pislogó hár

1 R. Wiedersheim : Dér Bau des Menschen als Zeugnis für seine 
Vergangenheit, Freiburg. Leipzig, 1893.

12*
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tyájává, munkára nem képes fülizmokká, vak béltasakokká, 
tobozmiriggyé és más értéktelen, nem ritkán kártékony 
szervmaradványokká, amelyek azonban hasznos szolgálatot 
tesznek nekünk, mint származásunk útmutatói.

Egy másik ilyen kétségbevonhatatlan bizonyítékkal 
ajándékozott meg bennünket a legújabb kutatás. Friedenthal, 
berlini orvos kísérleteket végzett arra nézve, hogy miként hat 
egymásra különböző emlősök vére és azt találta, hogy olyan 
közelálló állatoknak, mint a házinyúl és a mezei nyúl, vér- 
testecskéi nem ártalmasak egymásra nézve, éppen így a 
kutyáéi és rókáéi sem, míg a kutya vére a nyúl vérét gyorsan 
elbontja. Más tudósok 900 különböző fajú vérnek gondos 
átvizsgálása alapján bebizonyították, hogy nem üres szó
beszéd Dvérrokon állatokról# beszélni, hanem ezek vére 
tényleg jól tűri az egyesítést. Itt van aztán (amint másképpen 
nem is lehetett gondolni) az az utolsó döntő és mindenkit 
meggyőző ok az emberek és majmok rokoni voltára, hogy az 
ember és emberszabású majmok vére keverhető, az emberé 
és félmajmoké azonban nem.

Akinek ez nem elegendő bizonyság, előveheti az össze
hasonlító bonctant is és azt fogja találni, hogy a magasabb 
állatok testalkatát csak az alacsonyabbak útján lehet meg
érteni, ha, amint természetes, felvesszük, hogy az össze
tettebb szervek az egyszerűbbekből fejlődtek. Csak a fejlődés 
menetének felvétele mellett van egyáltalában értelme 
alacsonyabb és magasabb állatokról beszélni. Különösen 
találó lesz a bizonyíték, ha a gerincesek csontvázait össze
hasonlítjuk és senki sem fog valamely nagyobb gyűjtemény
ben ilyen vizsgálatokat végezni, anélkül hogy belássa, hogy 
saját tapasztalatával szerzett meggyőződést az állatformák- 
nak a fajok láncolata útján való fejlődéséről.

Ugyanilyen tapasztalatokat szerez az embriológia kutatója. 
Itt a legkülönösebb dolgokat találja az ember, amelyeknek 
nem volna értelmük, ha nem tudná már máshonnan, hogy 
túlhaladott testalkatok nyomai. Minden emlősnek a fején, 
egészen föl az emberig, kopoltyúnyílások lépnek fel, amint 
bizonyos egyszerű halakon az egész életben megmaradnak. 
Később eltűnnek és ezáltal bebizónjátják, hogy nincs rájuk 
szüksége az állatnak. Azt mutatják tehát, hogy az állatok
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fejlődésükben mindig átfutják a formák körét, amelyet az 
állatok létük tartama alatt egyáltalában átéltek.

A  fiatal csőrös emlős állkapcsában minden oldalon 
három zápfog van, amelyek később visszafejlődnek, mint
hogy a felnőtt állatnak a kacsa mintájára csak csőre van. 
Mi mást jelenthetne ez, mint azt, hogy a csőrös emlős foggal 
bíró állatoktól származik ? A  foghíjas állatok (edentata) 
csoportjában, ahová a hangyászók, a páncélos állatok és a 
lajhárok tartoznak, a meg nem szült csemetéknek jelenté
kenyen több foguk van, mint a kifejlett állatoknak. így a 
szakállas cetek fiainak születés előtt megvan tökéletes 
fogsoruk, sőt a tejfogakon kívül még egy másik telepsor 
is van a fogváltás számára, ami mind visszafejlődik még 
a születés előtt, és csak ekkor fejlődik ki a szájpadláson 
a függőleges szarulemezekből álló szűrőkészülék. Mindezen 
dolgok alapján fel kell vennünk, hogy ezen cetek és fog
híjasok olyan állatoktól származnak, melyek gazdagon el 
voltak fogakkal látva, tehát másfélék voltak, mint ők.

Ugyanilyen bizonyítékok az atavizmusok, amelyeket a 
természettudós ma úgy tekint, mint egy különböző okok 
által előidézett ismétlését valami korábbi formának. így  
akad még ma is néha háromcsülkű ló, mert valamikor csak 
háromcsülkű ló volt, vagy pedig itt-ott zebrához hasonlító 
sávozott csikó születik, mert a zebrák általában a lovak 
őseihez tartoznak.

De talán már elég is volt a példákból, amelyeknek mind
egyike magában is bizonyító volna és amelyeket mégis meg 
lehetne tízszerezni, olyan nagyon gazdag még mindenfelé 
a nyoma a Földön annak, hogy az élők világa szerény és 
egyszerű kezdetekből dolgozta fel magát.

Szándékosan csak tényeket és olyan igazságokat hoztam 
itt fel, amelyekből csak szükségszerű következtetést lehet 
vonni és a mit nem lehet tagadni; hogy ne mondhassák, 
hogy az életfejlődés igazságának bizonyítékai csak bele- 
magyarázások és »a valószínűség némi látszatával bíró állí
tásoké Azért nem említettem eddig ebben a gondolat- 
menetben Haeckel biogenetikus alaptörvényét első helyen, 
mert valóságban csak teória, ha nagyon valószínű is. 
Mert a biztos tények éppen most felhozott alapja igazságot
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ad nekünk és jogot és erőt arra, hogy ezt a merész építményt 
is felépítsük és épen tartsuk.

Haeckel ezt a törvényt, amint már említettük, követ
kező alakban állította fö l: »Az egyén fejlődése (amit ő onto- 
geniának nevez) rövid és gyors, az öröklés és alkalmazkodás 
által okozott ismétlése amaz egész törzs fejlődésének (phylo- 
genia), amelyhez az egyén tartozik«.

És ha egyes esetekben észre is vették, hogy egynémely 
állat csirájának, irányítva a különös és eddig még nem létezett 
körülményekhez való alkalmazkodástól, gyakran más utat 
kellett követnie mint a törzsnek, hogy tehát a törvény csak 
nagyjában érvényes, amiért is jobb így mondani: »Az egyéni 
fejlődés olyan alakokat ismétel, amelyek a szerves fejlődésre 
törvényszerűek és az egyszerűtől az összetett felé haladnak« 
{Hertwig) ; magán azon az alapvető tényen sohasem lehetett 
változtatni, hogy a mai élet egyszerűbb életből eredt és csak 
lassan tökéletesedett.

Azt az ellenvetést hallom, hogy hibázunk, mert jogo
sulatlanul általánosítunk. Mert az életre alkalmazunk egy oly 
megismerést, amelyet eddig csak cethalaknak, emlősöknek, 
madaraknak a testéről olvastunk le. Ki adott jogot ilyen 
általánosításra ?

Ezt a jogot sok bátor tudós munkája adta meg nekünk 
a múlt század derekán, akik hangyaszorgalommal állapí
tottak meg egy olyan alapvető tényt, amely magában is 
elegendő lett volna, hogy biztos alapul szolgáljon az összes 
élő lény közös származásáról szóló tannak. Ez a tény a növényi, 
állati és emberi test sejtjei egyneműségének felismerése. Minden 
élő lény egy vagy több sejt és minden sejtet egy- és ugyanazon 
anyag alkot, a protoplazma. Nem él tehát semmi a Földön, 
aminek testében nem volna protoplazma és minden csak 
addig él, amíg élő anyaga megújulásra képes és ingerelhető.

Nem tudom, mért hangsúlyozzák olyan kevéssé az összes 
élő lénynek ezt az oly fontos egységét anyagra nézve és 
alapvető tulajdonságokra nézve, ha arról van szó, hogy 
valakit meggyőzzünk arról, hogy belső lényünk hasonló az 
állat- és növényvilágéval, mikor pedig ez első pillantásra 
hatna. Ha bizonyíték kell erre, következőkben lehet könnyen 
megtalálni:
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A protoplazma fehérjefélék keveréke (emulziója). Fő
képpen plastint tartalmaz, azután még lecithint, cholesterint, 
szilárd zsírsavakat, gyantákat; egy keményebb magocskában, 
amit közönségesen sejtmagnak szokás nevezni, még linint, 
paralinint, chromatint és pyrenint. Azon folyadékban azon
ban, a mit a vízben mindig igen gazdag plazmából le lehet 
préselni, még van más alvadékony fehérje, szénhydrát, 
savamid, enzym pepton és szerves sav. Ez a sorozat 
ugyan még nem meríti ki a plazma összes alkatrészét, de 
mindig ismétlődik, akár egy nyálkagomba, egy növényi sejt, 
emberi agy velősejt, vagy egy ízeltlábú mirigysejtje élő 
anyagának alkatrészeit vizsgáljuk. Mindig, bár ezer alakban, 
de mégis ugyanaz a plazma lép itt elénk és azt kiáltja felénk, 
akár mint növény, infusorium, bogár vagy béka: Mind
nyájan csak egy darabja vagyunk ugyanazon élő tömegnek, 
amely téged is éltet és benned erősen és szellemileg működik 
és dolgozik!

De nemcsak e z! Nemcsak az anyagban, de az alapvető 
tulajdonságokban is hasonlóak vagyunk az összes többi 
teremtményhez. A protoplazma minden állatban ugyanazt 
a finomabb szerkezetet mutatja, ugyanolyan módon sza
porodik egy rész lefűződése által állaton, növényen és embe
ren, amikor ugyanazon legfinomabb elváltozások lépnek fe l; 
minden sejtben, ugyanazon két módon táplálkozik, vagy 
saját működése által, amennyiben alkalmas táplálékmorzsákat 
vesz fel magába vagy osmosis és kémiai asszimiláció útján ; 
egyformán mozgásraképes, akár állábakkal úszik tovább, 
vagy csillangóival evez, vagy titokzatosan áramol valamely 
nyugtalanná tett növényi sejtben vagy az emberi testben 
mint csillámszőrös sejt örvénylik és mint fehér vérsejt 
csuszkái tova. Végül a plazma mindig és mindenütt, amíg 
egészséges és fiatal, ingerelhető és érzékeny fény, hő, érintés, 
kémiai ingerek és más behatások iránt, amelyekre mindig saját, 
az ingereket értékesítő módján válaszol, amitől a célszerűséget 
nem lehet megtagadni. Minden élőnek a plazmájában tehát 
ugyanaz az összetétel, a szerkezet, a szaporodás, a táplálkozás, 
mozgás, ingerlékenység és az ingerek jelhasználása, tehát az 
élet minden alapvető tulajdonsága — tagadhatja ezek után 
még valaki, hogy mi emberek a protoplazmás lényekhez tartó
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zunk és a természet végtelen erőivel szemben állattal, növény
nyel együtt csak egy közös fogalomba, az úlőka fogalmába 
olvadunk !

Betelt a bizonyítékok sora annyira, hogy nyomasztó 
és unalmas volna még egyszer visszatérni erre a bizonyításra. 
Használjuk ki tehát inkább a jogokat, amelyeket általa 
nyertünk.

Az első és el nem vitázható jog az, hogy az alapvető 
élettörvényeket az egész élő világra kiterjeszthetjük. Sohasem bizo
nyos meggondolás és tartózkodás nélkül, mert vannak maga
sabb élettulajdonságok, amelyek nem tartoznak minden 
lényhez, mert hiányzanak ezeknél az alapfeltételek (gondol
junk csak az emberi egyenlőtlenségre). De a plazma alap- 
tulajdonságait, a táplálkozás képességét, szaporodást, moz
gást, érzést és a szükségletekhez alkalmazott működést semmi 
élő lénynél nem szabad ezentúl tagadnunk. És ebben már 
benne foglaltatik egy fokozatos tökéletesedésnek a ké
pessége is.

így aztán kell, hogy a növényeknek is legyen család
fájuk és már eleve valószínű volt, hogy a biogenetikus alap
törvényt rájuk is lehet alkalmazni. Hogy az előbbi mennyire 
helyes, nemrég foglalta össze egy olvasásra igen méltó mun
kában Bölsche,1 a fejlődés tanának lelkes hirdetője, amelyben 
értékeli egyrészt a megkövüléseket és lenyomatokat, amelyek 
sajnos, éppen a növények történetéről keveset árulnak el, 
másrészt a többi okokat, amelyekből ennek dacára bizton
sággal lehet követni a növények származását.

A  növények biogenesisére pedig újabban egy csinos munka 
fekszik előttünk, amely ügyes feltevésével a kérdésnek, a 
testalkat egy látszólag teljesen semmitmondó részletével félre
érthetetlen feleletet tudott a növényektől kicsikarni. Dr. 
Porsch,2 fiatal bécsi botanikus, ezzel egy kis mestermunkát 
alkotott és jó példát arra, milyen fontos a természetkutatás
ban a kérdés helyes feltétele. Azt mondta: egy olyan 
életreszóló fontosságú szerv, mint a növények leveleinek

1 W. Bölsche : lm Steinkohlenwald. Stuttgart, 1906.
2 O. Porsch : Dér Spaltöőnungsapparat im Lichte dér Phylo- 

genie. Jena, 1905.
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résnyílásai, amely úgy a fölösleges víz eltávozására, mint a 
lélegzésre szolgál, és melynek így mindig alkalmazkodnia kell 
az adott körülményekhez, nem tűnhet el nyomtalanul, ha a 
növény a Föld fejlődésének során magasabb lénnyé vált, 
mert minden, ami szükséges, nagy szívóssággal öröklődik, 
nyilván, hogy megint kéznél legyen, ha az életföltételek 
újabb változásai újabb követelményeket tennének. Kell 
tehát résnyílásoknak, mint régebbi munkakényszerűség ma
radványainak még ma is lenniök olyan szerveken, amelyek
nek most nincsen szükségük rájuk, így pl. virágszirmokon. 
És tényleg így is van. Erre vonatkozólag átkutatott százon 
messze felüli számú növényt, moháktól egészen a legmagasabb 
virágos növényekig és mindenütt igazolva látta azt, hogy 
az egyik növénynél kifejlődött levelek sorában meglátszik 
a törzs fejlődése alatti legfőbb alkalmazkodási formák ismét
lése, hogy a növényre nézve is a múlt a jelen mértéke. 
A növény első levelei gyakran mutatnak olyan résnyílásokat, 
amelyeknek szerkezete megfelel azoknak, amelyek ősidők 
előtt az egész növényen megvoltak. És minden egyes növényen 
lassan siklanak át az összes fajok testi tulajdonságai, amelye
ken áthaladt ez az alak, amíg elérkezett mai tökéletessé
géhez.

Ezzel Haeckel botanikai téren is teljesen igazolódott. 
És amit az eddigi oldalakon olyan gyakran ismételtem, 
hogy igazán bevéssem az emlékezetbe, mint legfontosabb 
hasznát a darwinizmusnak, azt most utoljára a legnagyobb 
nyugalommal írom le : a fejlődésnek Darwin és Haeckel által 
megalapított tanát az újabb kutatás teljesen igazolta.

Ezt mindenütt bátran és hangosan ismételhetjük és 
ismételnünk is kell, és ha valamelyik a sok maradi közül 
nem hiszi és bizonyítékokat kér, akkor hozzuk elő ezeket, 
mint olyanokat, melyeket sok száz meglevő közül kiválasz
tottunk, mert elvitázhatatlanok, könnyen érthetők és éppen 
ezért különösen meggyőzőek.

De milyen csodálatos: ezen száz ok dacára még mindig 
vonakodik a sok természettudós közül egynéhány az organiz
musok lépcsőzetes fejlődését elismerni. Nem az időseb
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beket gondolom, akik úgy, mint a különben nagyon érdemes 
Wiegand, az »egyszer megalkotott« lények változatlanságáról 
szóló bibliai mondás kedvéért az idő árama ellen úsztak, 
hanem egészen »időszerű« kutatókat, akik ismerik az ellenük 
szóló bizonyítékok tömegét és mégis van erejük azt tenni, 
amit Goethe mondott a tudósokról: képesnek tartja őket 
arra, hogy letagadják érzékeiket is egy szavakban kifejezett 
gondolat kedvéért.

Az egyik ezen tudósok közül Fleischmann, az állattan 
tanára Erlangenben. Két munkában, amelyek természetesen 
nem csekély feltűnést keltettek, tagadja mindazt, amit 
itt eddig felhoztunk, azon egyszerű okból: nem tudhatunk 
semmit az ember származásáról, mert nem voltunk ott, 
amikor képződött. Alkalmazhatatlannak tartja a gondol
kodást, logikát, következtetéseket; csak azt »hiszi«, amit 
az öt érzékkel észre lehet venni, ezért nem ad hitelt semmi 
»történetinek«. A* második ilyen fejlődésellenes zoológus 
Driesch, aki ugyan nagy éleslátással jutott következtetései
hez, amelyekkel szemben tetszést mutat a jelenlegi természet- 
tudósok szép száma, aki azonban vonakodik túlsók fogalmi 
meggondolása és kétkedési vágya által attól, hogy csatla
kozzék a fejlődés tanához, anélkül hogy erre tulajdonképen 
más okot tudna mondani, mint talán mélyen érzett ellen
szenvét minden iránt, ami a »darvinizmus« szóval összefügg.

Jobb okokat, mert legalább tényeket tudott a fejlődés 
tagadásának szolgálatában Hensen 1 kiéli zoológus több 
évvel ezelőtt felhozni. Nagyjában a következő ellenvetése
ket hozta fe l: Szerinte a legtöbb kutató csak néhány száz 
formáját vizsgálja meg az élőlényeknek és így nem lehet át
tekintésük azoknak változásra való képessége fölött, amelyen 
pedig minden fejlődésnek alapulnia kell. Ö már most egy 
német gőzösnek, mely tudományos célokkal cirkált az Atlanti
óceánon, több hónapi kutató útja alkalmával gyakran látott 
egy és ugyanazon fajból 20—40.000 darabot, anélkül hogy 
lényegesebb eltéréseket fedezett volna fel rajtuk. így pl. 
megvizsgálta ezreit bizonyos fajú szabadonúszó infusoriu-

1 V. Hensen : Die Planktonexpedition und Haeckels Darwinis- 
mus. Kiél u. Leipzig, 1891.
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moknak és algafajoknak (ceratium, tintinnák, diatomeák) 
a Memeltől, illetve az újfundlandi szélességtől kezdve Brazilia 
partjaiig, tehát bizonyára változó életfeltételek közt és azt 
találta, hogy csak igen kis mértékben mutatkoztak válto
zások, úgy hogy ezen fajok egész tömegét formájukban 
állandóknak kell tekintenünk. Ez persze első hallásra igen 
megbízható kifogásnak látszik az élő lények fejlődésre való 
képessége ellen. De rövid gondolkodás után veszít bizonyító 
erejéből. Először a megfigyelésekkel szemben másokat lehet 
helyezni, amelyek érvénytelenné teszik azokat. Éppen 
magam vagyok azon szerencsés helyzetben, hogy ugyan
arról az infusoriumról (ceratium), melynek állandóságát 
bizonyítja Hensen, azt állíthatom, hogy igen nagy mérték
ben változékony. 1892 és 1893-ban egy és ugyanazon víz
medencéből, a magyarországi Balaton-tóból, melynek igen 
változatos, hol homokos, hol mocsaras, növényekben gazdag, 
egészen szegény, iszapos vagy sziklás partvonala van, kb. 
2500 darabot vizsgáltam meg és eközben a legváltozatosabb 
átmeneteket találtam, úgy hogy ebben a vízmedencében 
a faj alakító erőknek bizonyára rendelkezésére állott a vál
tozások leggazdagabb mértéke, hogy belőlük magasabb 
életformákhoz jussanak, ami egyúttal azt is bizonyítja, hogy 
csak különös szükség esetén és nem mindig következik be 
fejlődés.

Egy másik, egészen hasonló bizonyítékot is találunk 
az újabb irodalomban a fajkérdés felől. Dreyer 1 német 
zoológus, néhány véka homokban, amely az arabs tenger
part egy bizonyos pontjáról származott, egy gyökérlábú 
25.000 példánya közt a változásoknak egy olyan tömegére 
akadt, hogy folytonos sorozatban tudta levezetni a pere- 
noplis fajból a miliolina és vertebralina fajokat.

Hensen megfigyelése tehát nem bizonyít mást, mint 
hogy nincs minden életforma mindenütt és állandóan átala
kulásban, ami egészen összhangzásban áll az efelőli legújabb 
tapasztalatokkal. Ezt különben is tudtuk már. Legjobb bizo
nyítékok gyanánt, mint alkalmazkodásra képes »fajokat«

1 F. Dreyer : Perenoplis. Eine Studie zűr biologischen Morpho- 
logie und zűr Speciesfrage. Leipzig, 1899.
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ismeri az ősvilág minden kutatója az eurypterus rákot és a 
lingula és discina nevű teknős állatokat, amelyeket már a 
silurkorszak legrégibb rétegeiben, de még ma is a tengerben 
élve lehet találni. Itt mintegy kiválóan csöndes sarokba vannak 
rejtve és nem voltak az életformák megváltoztatására kény
szerítve. De ezek a nagyon is őskori lények éppen alaktalan, 
idegen mivoltukkal mutatják az óriási átváltozást, ami 
a silur óta a többi élő világon végbement, mert minden társuk 
elérkezett már fejlődésképességének holt pontjára és így 
innen kezdve a körülmények minden változásánál segítség 
nélkül el kellett pusztulniok, míg a fönt említetteken nem ment 
végbe ilyen változás.

És így csak tudományos önhittség, ha ilyen álokoskodá
sokkal vagy filozofikus-kételkedő kifogásokkal az idő tova
gördülő szekere elé itt-ott követ dobnak, hogy megállítsák. 
Ha ezen dolgoknak valamely bizonyító erőnek csak árnyé
kát lehetne is tulajdonítani, akkor a világ változatlanságának 
született harcosai már régen kétségbeesetten belekapasz
kodtak volna. De már maguk az egyházak igazhivő felei 
sem merik a fejlődés gondolatának érvényét kétségbevonni. 
A  szabad gondolkozásnak ez a hallatlan diadala persze nem 
újság annak számára, aki egyszer megfigyelte, hogy a legme
revebb tan, amit valaha felállítottak, évszázadok óta ha 
csigalépésekben is, de mégis hogyan hátrál lépésről-lépésre 
a gondolkodás követelményei elől.

Ezen menekülő csapatok sorát a különben mindig első 
vonalban harcoló jezsuiták nyitják meg. Nekik is van 
»tudósaik« közt egy állatismerőjük, aki tagadhatatlan ügyes
séggel dolgozta bele magát a hangyák megfigyelésébe és ezen
felül rendelkezik még azon általánosan elismert dialektikai 
iskolázottság felett, ami szokásos az éppen ezen szempontból 
gondosan betanított jezsuitáknál. Annál jobban hiányzik 
azonban Wasmann 1 páternél a jóakarat, mert különben 
nem mutathatná ki nagy biztonsággal a hangyák és a velük 
együtt élő vendégállatok hosszú éveken át való tanumányozása 
alapján, hogy (az egyház által felállított) tana a fajok vál

1 E. Wasmann : S. I. Die moderne Biologie und die Entwicklungs- 
theorie. Freiburg i. Br., 1904.
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tozatlanságának teljesen tarthatatlan ; mert abban a pillanat
ban, mikor ebből a tényből az első következtetést kell vonnia, 
az ő egész, különben igen éles esze teljesen csütörtököt mond 
és éppen úgy beszél, mint egy jezsuitának kell beszélnie, 
mielőtt a rendből kilépett. Ügy nevezi ugyanis, miután meg
állapította, hogy azon rovarokon, melyeket a hangyabolyokban 
ápolnak, kétségtelen a faj fejlődés, az embernek állattól való 
származásáról szóló darwinisztikus tant: »nehéz vétek az embe
riség legfőbb javai ellen!« Szó szerint így szól erről: »Bizonyára 
nem tartozik az emberek teremtésének fogalmához, hogy az 
egész embert közvetlen Isten hozta világra a természet tör
vényeibe való rendkívüli beavatkozás által; különböző 
módon teremthette Isten a testet és a lelket, az elsőt köz
vetve (valószínűleg tehát az állatvilágból való fejlődés útján, 
ami itt szégyenlősen el van ismerve), az utóbbit közvetlenül«. 
»Mert« — mint máshol mondja — »Isten nem nyúl bele köz
vetlenül a természet rendjébe, ahol természetes okokkal 
működhetik.« Látnivaló tehát, hogy az első önmegtartóz
tatás máris ugrásokra és ellentmondásokra készteti, amelyek 
mulatságosak volnának, ha nem volna túlságosan szomorú, 
hogy annyira meghunyászkodhatik az emberi ész saját 
maga által kitalált dogmák előtt. A  legutóbb idézett mon
datban az ellentmondás már annyira jutott, hogy elismeri : 
^Istent« korlátozza a természet rendje (melyet valószínűleg 
ő »teremtett«), és valósággal istenkáromló, hogyha ez a 
különös apologeta azt mondja az állandóság és leszár
mazás teóriáiról: t>Az emberi lélek mint szellemi lény nem 
idézhető elő az anyagból még Isten mindenhatósága által sem, 
mint a növények és állatok élő formái. . .«  Félek, hogy 
rendje kevéssé lesz neki hálás ezen új és különös isten
fogalomért, amely a teremtő mindenhatóságát a »természet« 
által korlátozza. Mindenesetre a természettudósokkal szem
ben, akiket Wasmann is olyan soká sárral dobott meg, a 
katholikus egyház úgyszólván hivatalból elismeri (mert 
hiszen valószínűleg egy jezsuitának sem szabad nyilvánosságra 
hoznia valamit legfőbb feljebbvalóinak engedelme nélkül), 
hogy igazuk volt, midőn annak idején, mint mindig, mit sem 
törődtek a prédikálószékek jajgatásával, de hát bocsánatot 
kémek-e tőlük most ugyanazon szószékekről és figyelmez
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tetik-e a népet arra, hogy az egyháznak a tudomány jobb 
okaival szemben azt kell imádnia, amit tegnap elátkozott ? 
Istenek számára való látvány volna ez, ezért nem fogjuk már 
megélni mi halandók.

Wasmann nem maradt egyedül átpártolásával az igaz- 
hivők közt; a bencések rendje is magáévá tette már a 
fejlődés tanát, amint általában az egyház, minthogy már nem 
tagadhatja a fejlődés gondolatát, igen ártatlan arccal biztosít 
arról, hogy igazságaidnak körében már rég boldogította vele 
az emberiséget, mert a fejlődés első szószólója »szent« 
Ágoston !

Ezen szatíra után, melytől mulatságos volta miatt 
mégsem akartam olvasóimat megfosztani, még egy ellen
zőjéről a »darwinizmusnak« kell megemlékeznem, a ki lobogó 
zászlóval viszi a protestáns igazhivőket a fejlődés gondolatá
nak táborába. Ez Dennert, aki ezen feltűnő jelszó alatt: 
»A darwinizmus halottas ágyáról« évek óta elismerésre méltó 
ügyességgel állít össze mindent, ami véleménye szerint ered
ménnyel használható fel az újkori élettudomány ellen, 
hogy ezáltal, amint maga bevallja , a bibliát és a keresztény
séget a műveltek előtt még el nem avultnak és túl nem 
haladottnak tüntesse föl.

Azonban Dennertnek is meg kell barátkoznia tendenciája 
ellenére azzal, hogy elismerje Darwin tanainak a lényegét és 
ezáltal törekvését tulajdonképpen tárgytalanná teszi. Elég 
őszinte ahhoz, hogy beismerje, hogy »a fejlődéstan mai 
zavarából« mégis ki lehet hámozni egy maradandó magvat, 
és ez az ő szavaival a következő belátás:

A darwinizmus meghalt 1 
Éljen a fejlődés tana!

Tudatlanul csúfolja önmagát, midőn beismeri, hogy a 
fejlődés mégis csak a darwinizmus lényege, az ivari kiválás 
tana pedig, amit ő darwinizmusnak tekint, csak egy mulé- 
kony képviselője a gondolatnak, amely meghalhat, anélkül 
hogy az elv ezáltal tönkremenne.

Ezek olyan dolgok, amelyek joggal ejthetnek a leg
nagyobb ámulatba. És aki jobban ismeri azon szellemi 
irányt, amely immár olyan feltétlenül elismeri a tudomány 
felsőbbségét és meghajlik előtte, nem vetheti el magától
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azt a gondolatot, hogy ebben az ügyben előbb vagy utóbb 
ki fog látszani a lóláb. És így is történt. Jezsuiták, 
bencések és »evangélikus« természetbúvárok azért hagyják ott 
készségesen és menekülésszerű gyorsasággal az olyan sokáig 
makacsul védett sáncot, mert közben valami újat fedeztek föl, 
amely visszavonulásuk számára sokára (mint remélik) a leg
jobb fedezetet fogja nyújtani, sőt talán teljesen megállítja.

Mindnyájan azt mondják ugyanis : Igen, az élet fejlődése 
előttünk is bizonyos. »Isten« ugyanis nem az embert terem
tette, hanem csak a legegyszerűbb életcsirákat. (Hol marad 
itt egyébként a biblia »autoritása« ?) Hanem beléjük fektette 
az erőt ahhoz, hogy ezekből keletkezzék az ember belső 
fejlődési törvények alapján, amelyek valószínűleg örökké 
rejtve fognak előttünk maradni. És mindenekelőtt: a 
»lélekkel« csak az embert tüntette ki, mert a léleknek nincsenek 
előzetes fokai, hanem úgy jött a kifürkészhetetlen minden- 
ségből, ahogy van és úgy tér oda vissza ismét. A  tudomány 
méltóságához csak az illik, hogy beismerje, hogy semmit 
sem tud az ember szellemi eredetéről.

így hát az előretörő emberi szellem harcában a fejlődés 
gondolata fényes diadalának ellenére egy új barikádra 
találunk, amely, ha jól építették és ügyesen védelmezik, 
soká feltartóztathat, míg bevettük tudományos okok fegy
vereivel. A  régi kérdés megoldásából így egy új keletkezett, 
mely még sokkal nehezebb : Tényleg »belső kifürkészhetetlen« 
törvények alapján megy-e végbe az élet fejlődése, vagy pedig 
felismerhető, sőt esetleg már ismert törvényszerűségek van
nak-e benne?«

III.

Az ivari kiválás tana.

Ezen pontból indul ki Darwinnak egy teóriája, melyet 
félreértésből úgy dicsértek fel, mint egyik legjobb és 
legértékesebb gondolatát, hogy emiatt a fejlődés is háttérbe 
szorult és széles körökben gyökeret vert az a nézet, hogy a 
darwinizmus nem más, mint a természetes kiválasztás 
(szelekció) tana.
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Hogy ez nem igaz, azt hiszem, már bebizonyítottam ; 
hogy Darwin a fejlődés menetének magyarázására nem ki
zárólagosan a kiválasztást vette fel, szintén megmutattam 
az első fejezetben, éppen úgy azt is, hogy Haeckel és tanít
ványainak materialisztikus filozófiája által a súlypont mind
inkább a kiválásra tevődött át, mint tisztán gépies és passzív 
folyamatra. Itt ezt csak még egyszer fel akartam eleveníteni 
az emlékezetben, mert ebből a pontból kell kiindulnunk.

Ezért röviden még egyszer kidolgozom a szelekció 
teóriájának tiszta lényegét. Darwin—Haeckel szerint úgy 
történik a kiválás, hogy minden élő lény tőle valamivel 
különböző utódot hoz világra, amelyeket a szaporaság és 
élelmiszer hiánya arra kényszerít, hogy egymással ver
senyre lépjenek, miközben mindegyik elpusztul, ha variáció 
útján nem szerzett némely előnyt a létért való harcban. 
Mindig azon egyes lények szaporodnak tehát, amelyeknek 
testén sikerült a véletlennek valamely szerencsés, előnyös, 
célszerű berendezést elérnie és így »képezték magukat« 
számtalan generáción át az élettelenségből kiváló első csöpp 
élő fehérjéből mindig tökéletesebb lények, melyeknek szerve
zete legmagasabb célszerűségtől van áthatva, kiknek kémiai
fizikai tulajdonságai hála a szerencsés véletlennek, a legmaga
sabb szellemi erő lángjáig fejlődtek.

Ez egy mondásban kifejezve azon tan, mely mellett, 
mint »szelekció« vagy ^mechanisztikus életmagyarázat« mel
lett még ma is harcolnak jelentékeny tudósok.

Mielőtt azonban hozzáfoghatnék a fontosabb kifogások 
tárgyalásához, amelyeket az idők folyamán a véletlen, mint 
az élő fejlődés indító oka ellen felhoztak, mégis érdemes itt 
egy pillanatra megállni és elgondolni: hogyan lehetett 
egy szellemmel teli világba egy világmagyarázatot bevezetni, 
amely megrabolja a »szellemet« minden értékétől, sőt minden 
jogosultságától, úgy hogy ezen magyarázási mód virágzó 
korában ezt a gúnyszót használták ellene: az értékelés és 
megértés az agyvelőnek secretumai, olyanok, mint a miri
gyek secretiós produktumai. Hogyan lehetett bevezetni 
anélkül, hogy rögtön nem ütközött az összes ilyen módon 
lefokozott fejek egyhangú ellentmondásába ? Hogy ezt 
minden részletében megértsük, az emberi lélektannak egy
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egészen körülményes vizsgálatát kellene elvégezni. Arra a 
belátásra jutunk ilyen módon, hogy ez a »mechanizmus« 
nem egyéb, mint egy, a történelmileg megokolt »tömeg- 
suggesztiónak« tért engedő tan, ső t: semmi egyéb, mint 
egyenes leszármazottja a keresztény, teológikus vüág- és 
életfelfogásnak. Ez sokak előtt nem látszik tisztának, de 
ma vagy holnap mégis világos és általánosan érthető lesz. 
Gondoljuk csak meg a következőt:

Aki megmarad annál a gondolatnál, hogy a világ egy 
öntudatos teremtő műve, az legméltóbbnak fogja találni, 
ha a világnak ezen építőmestere nem fog rossz munkás 
módjára »csodás beavatkozások«-kal javítani, foltozgatni 
művén, hogy utólag felmerült tökéletlenségeket elsimítson, 
hanem mint a világ teremtőjét, mint egy nagy mechaniz
musnak megalkotóját fogja őt tisztelni, amely általa képezve, 
kerekeivel egymásba fogódzik és szalad a világ kitűzött 
végéig. A keresztény világnézet legfinomabb formája, Locke 
és Shaftesbury angol deismusa ezt világosan kimondta, 
amennyiben istenben a gépszerkesztőt nézi, aki a világot 
egykor »csinálta« mint óriási gépezetet, amelyek szerkeze
tében benne van a képesség, hogy csakis »causalitas« alap
ján, de saját akarat és értelem nélkül, tisztán mechanikusan 
fennmaradjon és újjáalakuljon.

És ebből a deistikus gondolkodási módból nőttek ki 
a X V III. században az »enciklopédia« francia materialistái, 
kik atyái a mi időnk materializmusának; ebből az Angol
országban már több mint két évszázad óta minden művelt 
körben begyökerezett felfogásból támadt Darwin világ
nézete, itt van tehát az ő »mechanikus« életmagyarázatának 
bölcsője !

Valóban, nem csupán a mechanizmus fejlődésének tör
ténete bizonyítja deistikus származását, hanem a végső 
következményeiről való első elfogulatlan gondolkodással 
már meg is ragadtuk azon deistikus gyökeret, ami tartja. 
Mert élet és élő forma semmi egyéb a mechanisztikus szá
mára, mint holt causalis összefüggés; nincs itt más képes
ség, mint olyan, amely megvan az élettelen világban is. 
Dehát életmagyarázat ez ? Nem egyszerű visszatolása ez 
a benne rejlő titoknak a világ anyagára általában, amely-

F rancé : A növények érzéki és szerelmi élete. 13
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nek lényege felől valamit mondani vonakodik ez a mate- 
rialisztikus tudomány, mert ez állítólag kiesik a természet
búvárlat és tudomány keretéből, ami nem egyéb, mint 
világos ujj mutatás az ezután a szószékre lépő, hittudományi 
karbeli kollegára ! Ez a természettudomány, amely így gon
dolkozik, tehát azt meri állítani, hogy saját tárgyának : 
az életnek megítélése, nem is tartozik rája !

Nem irtózik attól, hogy saját magát a »teológia aláza
tos szolgálójává« alacsony ítsa, amennyiben megtagadja 
magától és a filozófiától azt a jogot, hogy valamit meg
állapíthasson az élet ősi okáról. Es midőn megelégszik azzal 
a szomorú feladattal, hogy csakis az érzékileg észlelhető 
mozgásokat írja le lehetőleg tökéletesen, nem is érdemel 
meg több tiszteletet, mint amennyit adnak neki a saját 
maga által bírónak hívott teológusok. A mechanizmus mint 
világfelfogás tehát lényegében nem más, mint a természet- 
tudomány nyelvét beszélő teológia, mert ha az élet tényleg 
csak olyan üresen zörgő kerékszerkezet volna, mint ezek 
állítják, akkor persze nem képzelhető el a nagy órás nélkül, 
aki kitalálta a világóra berendezését és járatását.

Ezen felfogás természetszerű folyománya aztán, hogy 
az egész természet vakon működő erőkből áll, fejlődésé
nek menete csak egy már előre belehelyezett korong 
legördülése, körülbelül, mint egy zenélődoboz nótája, amint
hogy fejlődési erői csak vak rabszolgák lehetnek. Egy ilyen 
tan előtt a »véletlen«-nek igen alkalmasnak kellett látszania 
arra, hogy mint a világot mozgató szándék feltétlenül 
engedelmes szolgája lépjen fel, hogy az életóra szomorú 
ketyegését mozgásban tartsa. Szerinte kiirtódott az életből 
minden szikrányi szellem és minden szemernyi önállóság, 
nincs semminek lelke, akarata, semmi sem szabad, mert 
minden csak lényegtelen teremtmény a teremtő kezében. 
A mechanizmus tehát, éppen úgy, mint az egyház, nem 
ismer állat- és növénylelket, ha következetes akar lenni. 
Csak egyszer jelentkezik a lelket adó isten : az emberben. 
Ennek van lelke, amit egy mechanista sem tagadhat. Es 
minthogy végre is ostobának látszott, a lelket, mint valami 
agy velővizeletet elképzelni, nyugodtan elhatározták magukat 
arra, hogy a természetbúvárlatból kivetik. A lélektan nem
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tartozik a természettudományba, mondták ők. Midőn a 
mechanikus világnézet ezt a tételt felállította, csak követ
kezetes volt. Es ha az idegfiziológusok és velük egy nagy 
száma a természetbúvároknak és metafizikus filozófusok
nak azt állítják, hogy az élet csak önérzet, tehát olyan 
valami az emberben, aminek lényegében nincs semmi köze 
a természethez, akkor egyrészt csak engedelmes végrehajtói 
a mechanisztikus-deistikus tannak, másrészt persze a teoló
gusoknak öntudatlan szövetségesei is.

így van aztán, hogy a mechanisztikus világfelfogásnak 
édes-kevés vitája volt az isteni tudománnyal, sőt többnyire 
(gondoljunk csak Virchow vagy Du Bois-Reymond-ra) 
könnyen és méltányosan jutottak megegyezésre, ami ren
desen abból áll, hogy a teológus körülhatárolja a természet- 
búvár gondolkodási terét: le szabad írnia a mozgásokat, 
de nem szabad kérdezősködnie ok és cél felől. . .

Mikor aztán mások ezen határokat áttörték és. úgy, 
mint Haeckel, hitük szerint teljesen elváltak a deismustól, 
amennyiben a véletlen teljhatalmának hangsúlyozásával, 
midőn szolga helyett úrrá tették, még olyan munkát is 
végeztettek vele, amelyeket a régi mechanizmus a gépész
istenre tolt, olyan értelmetlenséget követtek el ezzel, ami 
keservesen megbosszulta magát, mert a világ építőmesteré
nek tehetetlensége erősen szembeszökött, miáltal tanuk 
tarthatatlanságát ma nyilvánosan elismerik. Tulajdon
képpeni céljukat: hogy a kényúri istent eltávolítsák a ter
mészettudományi gondolkodásból, különben ezzel nem is 
érték el. Ezenkívül pedig, ha elegendők az anyagok tulaj
donságai arra, hogy a világot megteremtsék, úgy nincs már 
szükség semmi »véletlen«-re, hogy megteremtsék az értelem 
és szépség ma fennálló tömegét.

A véletlen pedig ezen új mechanizmus által egyszerűen 
mint »teremtő«, az isten helyére került, és ezzel együtt 
teljes értelmetlenség és a fogalmaknak goromba módon 
emberivé való tétele. Mert a »véletlen « nem valami energia- 
tartalommal működő dolog, hanem egy állapotjelző, amely 
kifejezi képtelenségünket arra nézve, hogy az ok és okozat 
közt fennálló összefüggést felmutassuk ez idő szerint az 
illető »véletlen « folyamatnál. Valamivel nyersebben ki

13*



196

fejezve: csak más kifejezése tudatlanságunknak és hogy 
éppen ez legyen a világ mindenható teremtője, önkéntelen, 
de annál hatásosabb humorral mutatja a világnézetet, amely 
rábízza magát. Soká már nem számíthat rája, mert világo
san látható, hogy a véletlen túlbecsülése egy idő óta mind 
jobban megszűnik. Ezt azonban híven remélik a becsapott 
teológusok, mert azt hiszik, hogy akkor az érintetlenül 
maradó »mechanizmus« ismét nyugodtan vissza fog térni 
a régi deismushoz, amely nem választható el tőle. Ezért 
harcoltak oly buzgón a kiválasztás ellen.

Ez a ^véletlen teóriája^ körülötti harcnak a háttere, 
amelynek leírására visszatérünk, minthogy most már mé
lyebb értelmet tételezhetünk fel számára.

Négy dolgot mond Darwin kiválási gondolata az élő 
lényekről: az utódok változékonyságát, az egyszer elért 
tulajdonságok nívójának átöröklését, az élő lények túl- 
szaporodását és ezek által föltételezve az összesek harcát 
az összesek ellen. Ha egyik a négy közül nincs meg való
ságban, nincs kiválás és a teljhatalmú véletlen uralma 
megszűnt.

Az utódok változékonyságát már senki sem vonja 
kétségbe. Kézzelfogható, de már itt ügyelnünk kell arra, 
ami legújabban tűnt ki róla és amit később mondunk róla. 
Éppen olyan kézzelfogható, hogy foltos tehenek foltos 
borjukat hoznak világra, hogy egy bogártojásból ismét 
ugyanazon bogárfaj lesz és hogy búzamagvakból sohasem 
lesz más, mint egyszerű fű. De a túlszaporodás és a létért 
való küzdelem már nem ilyen megalapozott állítások. Rész
ben csak okoskodások.

Előre meg kell jegyeznünk, hogy a létért való küz
delem alatt maga Darwin sem értett mindig önálló küzdel
met és egymás elleni harcot, bár a kölcsönös ellenséges
kedés, a véletlen tisztelőinek véleménye szerint versengés 
által előidézve, okvetlenül szükséges a természetes tenyész
téshez. A  létért való küzdelem tulajdonképpen az élet 
összes munkája, ami az életben felmerül. Zápor, hóvihar, 
az élelmiszerek szűk volta éppen úgy hozzátartoznak, 
mint ellenségesen cselekvő faj rokonok. Csak a későbbi 
darwinisták jutottak el oda, hogy az állatok és növények
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világát mint harcát a félig kiéhezett lényeknek kép
zeljék el, amelyben mindegyik a másik életére vágyik. 
Huxley, a véletlen tanának egyik legkövetkezetesebb védője, 
így fejezi ezt ki »A létért való küzdelem és jelentősége az 
ember számára« c. művében : Az élő világ folytonos gla
diátorharcban van. A  harcosok jól táplálkoznak és így 
mennek ökölre, mikor is a legerősebb, leggyorsabb és leg
furfangosabb életben marad, hogy a következő napon is 
harcoljon. A  nézőnek nem kell hüvelykujját mutatnia, mert 
kegyelem nincs.

Ez bizony rémes és vigasztalan, mondjuk ki nyíltan : 
nyers életfelfogás, amiért már érthető volna sokaknak az 
ellenszenve a természettudományi tanítás ellen, ha ugyan 
ez igaz volna. De az újabb természetbúvárlat nemes pillan
tásokat adott nekünk a világ szenvedéseire és megmutatta, 
hogy van ugyan harc, de hogy ez nem a szabály és hogy 
éppen annyi kölcsönös segítség útján ellensúlyozza a termé
szet. Es milyen rosszakarata ez a trónjáért aggódó vélet
lennek : az a férfi, akitől ez a jóságos, valódi evangéliuma 
a szeretetnek kiáradt, az újságolvasó Európa szemében 
az emberiség véres ellensége: Kropotkin Péter, 1 az anar
chista. Igaz, hogy a természettudósok közt ismeretes, mint 
a szibériai állatvilág szakszerű kutatója. Utazásain meg
figyelte keleti Szibériában és Mandsuriában éber és gondol
kozó szemmel az ottani, látszólag abban a nyers természet
ben különösen borzasztó létért való harcot, és azt találta, 
hogy az élet már úgyis nyomasztó bajait az állatok nem 
élesítik még ki fölösleges versengéssel, hanem kölcsönösen 
kisegítik egymást, amennyiben hatalmukban áll és értel
müktől kitelik. Es ha tényleg kellett harcolniok az állatok
nak táplálékuk szűk voltával valamely különös természeti 
jelenség fellépése miatt, amint ez áradásoknál vagy hó
viharoknál előfordul, akkor ez csak szerencsétlenség volt, 
amelyből az érintettek legnagyobb része annyira erőben és 
egészségben megtörve került ki, hogy a fajnak semmiféle 
fejlődését nem lehet ilyen »létért való küzdelemre« vissza

1 P. Kropotkin: Gegenseitige Hilfe bei dér Entwicklung. 
Leipzig, 1904.
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vezetni. Pedig ennek a föltételnek kegyelméből él a kivá
lasztás egész tana.

A  tiszteletreméltó természetbúvár, Kropotkin, a Huxley- 
féle versenyről és gladiátori kegyetlenségről sem tud semmit. 
Sőt inkább azt találja, hogy minél magasabban szervezet
tek az állatok, annál türelmesebbek és készebbek a segít
ségre. Még olyan harapós állatok is, mint a mi patkányaink, 
amelyek gyakran civódnak, nem bántják egymás táplálé
kát, sőt mi több, sohasem egységesek annyira, mint akkor, 
amikor közösen fosztanak ki egy éléskamrát. A  kevésbbé 
alkalmasok kiküszöböléséről verseny által pedig szó sincs, 
minthogy meg lehet figyelni, hogy táplálják vak társaikat 
és ápolják a sebesülteket. Ami azonban ezekre, az érvényes 
az egész állatvilágra, elefántokra, papagájokra, ragadozó 
madarakra éppen úgy, mint hangyákra és méhekre. Ügy 
látszik, hogy a részvét elterjedt szociális ösztön és ez minden 
okinyilatkoztatott« erkölcsi parancsnál erélyesebben és ter
mészetesebben fekteti szívünkre nemcsak a felebaráti sze- 
retetet, hanem a legmelegebb részvétet is megváltatlan test
véreink, az állat- és növényvilág iránt, amiről a természet
tel ellenséges ethika persze nem tud semmit.

De nem ez az erkölcsi tanítás az, amit a darwinistának 
különösen meg kell figyelnie Kropotkin művében, hanem az 
ott világosan kimutatott és bizonyított hiánya a természet
ben való »versenynek«. A  közösen vadászó oroszlánok és 
ragadozó madarak szociális érzéke teljesen kizárja azon 
gondolatot, hogy csak a legjobban alkalmazkodottak marad
hatnak fenn fajtársaik konkurrenciájával szemben. Ha a 
versengés elkerülhetetlen, akkor a fölös számúak inkább 
kivándorolnak és hogy ezek a vándorlások gyakran elő
fordulnak a természetben, már Darwinnak egy kortársa, 
Wagner is észlelte és Darwin ezt éppen olyan teljességgel 
felismerte, mint ahogy gazdag természetismerete előtt nem 
volt idegen a kölcsönös segítség sem.

A  kiválasztás elvesztette talaját ezen elvitázhatatlan 
tények által, mert most hiányzik a szita, amelyen át a 
»kevésbbé alkalmasak« a halál torkába essenek. Legalább is 
rendszeresnek a szitálás nem mondható. Megvan az állatoknak 
az a belátásuk, hogy a gyengék kiirtása ellen dolgozzanak,
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mint az embernek, amit Kropotkin meghatóan és meggyő
ződéssel tárgyal és természeti események vakon és bután 
megsemmisítenek minden élőt: a jól alkalmazkodottakat 
úgy, mint a kevésbbé tökéleteseket. Tehát az ú. n. létért 
való küzdelem nem eredményez biztos kiválasztást, éppen oly 
kevéssé, mint ahogy az emberek háborúi, amelyekben pedig 
éppen a legerősebb férfiakat lövik agyon, míg a gyengék ott
hon családot alapítanak.

így már megszűnt volna a mechanikai életfelfogás 
alapja és volna már joguk a szelekció ellenségeinek a porondra 
lépésre, még mielőtt megvizsgáltuk volna a kiválasztás 
jogosultságát és hatását. Hogy állunk ezzel?

Itt persze el kell ismernünk, hogy nem múlik el esztendő, 
hogy ne emelnének újabb és mindig komolyabb kifogásokat 
a kiválasztás gondolatának értéke ellen.

Már maga a lehetőség, hogy az életet egyáltalában 
mechanikailag megmagyarázzuk, a biológia előtt, tekintettel 
mai tapasztalataira, éppen olyan kizártnak látszik, amint 
kizártnak látszott Kant előrelátó szelleme előtt, amidőn leírta 
ezen megsemmisítő szavakat: nem tartozik az emberre 
remélni, hogy még talán egyszer fellép egy Newton, aki 
csak egy fűszál képzését, amit nem végzett szándék, el
képzelhetővé tegye.

Napjainkban mindjobban előtérbe lép az arra való 
hivatkozás, hogy a kiválasztás kizárólag a véletlenre támasz
kodik, amelynek útján tehát megkísérli a természet a leg
ostobább úton, legnagyobb pazarlással itt-ott egyszer célba 
találni, úgyhogy, mint Lange »A materiálizmus történetében^ 
mondja : olyan emberhez hasonlítható, aki milliónyi puskát 
süt el egy nagy réten minden lehető irányba, hogy egy 
nyulat lőjön, tízezer kulcsot vásárol és mindegyiket kipróbálja, 
vagy aki, hogy háza legyen, egy várost épít és szélnek, vihar
nak engedi át a többi házat.

Hogy Darwin fejlődési teóriája tényleg kizárólagosan 
ezen a véletlenen alapszik, különösen világosan fejtette ki 
néhány év előtt a müncheni zoológus professzor Pauly 1

* A. Pauly : Wahres und Falsches an Darwins Lehren. Mün
chen. 1902.
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egy előadásában, úgyhogy a legjobb lesz az ő gondolat- 
menetét követnünk. Körülbelül ezeket mondja :

Az utódok változékonysága az a pontja a Darwin-féle 
nézetnek, amelytől a legtöbb haladást várja. Ezen variáns 
legjellemzőbb tulajdonsága, amely nélkül az egész teória 
nem volna mechanisztikusnak mondható, hogy a változás
nak nincs iránya, hanem csak olyan különbség, amely, 
testvéreihez viszonyítva, tisztára csak véletlenségből lép 
föl rajta. Nincs tehát oki összefüggés sem a test szükséglete 
és egy hasznos változás fellépte, sem pedig a szükséglet és 
a hasznos tulajdonságok fejlesztése közt. így Darwin szerint 
az organizmus a benne rejlő célszerű tulajdonságokkal 
szemben teljesen közömbösen viselkedik. Csak szaporodása 
által kezdi meg a játékot és addig folytatja, míg végre egy 
már régen égetőn szükséges célszerűség bekövetkezik.

Legmagasabb mértékben figyelemre méltó, hogy a 
lények egyébként, ha célszerű berendezésre van szükségük, 
sohasem választják ezt az évezredes várakozást igénylő utat, 
hanem saját céltudatos működéssel építik meg fészkeiket, 
amint az ember maga készíti szerszámait! Már ez is figyel
meztet arra, hogy milyen esztelen azt várni az élettől, hogy 
évszázadokra bízza magát, mikor az előbbieknél még fon
tosabb dologról, az életképes test felépítéséről van szó! 
Miből élt addig, amíg életképessé lett ? Vagy pedig, ha meg 
tudott lenni célszerűségek nélkül, minek képződtek ezek ? 
Első pillantásra látható, milyen gyöngék a véletlen tanának 
szellemi támaszai, midőn azt gondolja, hogy levezetheti az 
életképességet az életre való képtelenségből, amennyiben 
azt, amit magyaráznia kellene, csekélyebb mértékben már 
létezőnek veszi fel. Nemcsak azt a hibát követi el, hogy 
harcot tételez fel, ahol nincs, hogy a véletlenre támaszkodik, 
ami pedig nem magyarázat, hogy goromba gondolkodási 
hibát követ el, amit a filozófus petitio principii-nek nevez 
(azaz hogy a magyarázni valót egy magyarázatra szoruló
val akarja világosabbá tenni), hanem olyan hosszú időt 
kíván a létező lények fejlődésére, hogy semmiesetre sem 
vehetjük ilyen nagynak a Föld korát.

A  kiválasztás tanának mint valószínűségi számításnak 
(mert nem egyéb, mint ez) vagy korlátlan számú kocka-
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dobásra, vagy végtelen sokáig folytatott játékra van szüksége. 
Vagy mérhetetlen sok a minden faj által világra hozott 
személyek száma, vagy pedig végtelen az idő, amely alatt 
a kiválasztás működött, különben sohasem találna célba. 
Csakhogy az élőlények száma, amelyek közt a kiválasztás 
megtörténik, igen csekély, némely fajnál (gondoljunk csak 
az elefántra, struccra, zsiráfra), általában a magasabb gerin
ceseknél, amelyeknél a célszerű berendezések legnagyobb 
számát találjuk, roppant csekély. így az ivari kiválásnak 
roppant sok időre lehetett szüksége. De ez a számítás sincs 
rendben. A geológiai időszakok az emberhez mérve óriásiak, 
a végtelenhez mérve igen rövidek. Amennyire ezt az őskor
tan becsülni tudja, az egész tertiár idejét 325.000-től egész 
három millió évre teszi. Es ezen idő alatt (a generációk pau
záit beszámítva) elegendő lett volna a véletlen játéka arra, 
hogy az emlősök osztályát pompás változatosságában és 
magas kiművelésében kifejlessze ! Nem, három millió év túl
ságosan rövid ehhez ! Mert az állati és növényi test célszerű 
berendezéseinek száma minden képzeletet felülmúl! Minél 
mélyebben hatolunk az életbe, annál bonyolultabbá válik 
a célszerű alkalmazkodások gomolyaga, amiből áll.

így tehát nézhetünk, amerre akarunk, seholsem alkal
mazhatók többé a kiválasztás tanának állításai. Csak néhány 
pontot akarok még felsorolni, amit Pauly a természetes 
ivari kiválás ellen sok szerencsével felhoz.

Ezen tan szerint a célbatalálás csak mint egyes sze
rencsés eset lép fel. Es csak akkor lehet belőle hasznot vonni, 
ha már fellépett. Ez azt tételezi tehát fel, hogy egy szerv 
már megvan, mielőtt még működnék, ez pedig olyat tételez 
fel a természetről és eszünkről, hogy legalább is eszünket, 
amelynek ezt elhinni kellene, egyenesen sérti. De ez meg- 
bosszúlja magát, mert hajszálnyi pontossággal kiszámítja 
ezt a csodálatos, előre meghatározó véletlent, hogy minden 
nyertes egyén kereszteződése egy közönségessel az öröklődés 
tanának általános szabályai szerint nem hoz létre új ered
ményt. Hogyan lehetséges tehát az, hogy ezek a kis válto
zások állítólag nemcsak fenntartják magukat, hanem még 
növelik is egymást ? Mert különben hogyan fejlődhetett 
volna az egyszerű amoebából az oly magasfokú célszerűség
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gél berendezett emberi test ? És végül: nem tételezi-e föl 
a kiválasztás az apa minden tulajdonságának éppenséggel 
rabszolgaszerű átvitelét a fiúra, midőn másrészt éppen abból 
indul ki, hogy a gyermekek valamivel más alkatuak, mint a 
szülők ?

így most a kiválasztás gondolata saját magával egy 
csomó ellentmondásba keveredett és mit felelhet ezekre 
a vádakra ? Erre a darwinizmusnak két nagynevű embere 
vállalkozott újabb időben, Weismann és Roux, akiket éppen 
ezért újdarwinistáknak neveznek.

Weismann merész logikájával azt mondotta : ha csak 
egy esetben is érvényes a kiválasztás, akkor általánosan 
érvényesnek kell lennie, nemcsak az összes személyeknél 
(personalis selectio), hanem minden élő egységnél is, úgy 
a sejtnél és szöveteknél, mint az állatoknál, éppen így 
minden életfunkciónál. A kiválasztás hatalma korlátlan 
számára és így a »természetes tenyészés teljhatalma« egyik 
főművének vezérmondata is lett. Legutolsó nagy müvében,1 
melyben elismerésre méltó erővel gyúrja összes nézeteit egy 
sziklává, hogy az idők folyama elé állítsa, saját maga meg
mondja nekünk egy mondatban, hová kellett visszahúzódnia 
a kiválasztás tanának a nagy áradatban, ami feléje tör : 
»A kiválasztás elve uralkodik az életegységek összes kategóriái 
fölött, nem teremti ugyan a primár változásokat, de meghatá
rozza a fejlődési utat, amelyen ezek haladnak, a kezdettől 
a végig, mert minden alkalmazkodáson múlik az élő lények
nél «. Ez az engedmény már tényleg a harcban való kifára
dásra vall. Mert ha a kiválasztás nem teremtő elv, akkor 
nem mindenható építőmestere a világnak, ha pedig nem ez, 
akkor megtört a mechanisztikus világmagyarázat ereje is. 
Ezt belátva tehát önként köszönt le Weismann ? Nem, 
csak ellene beszélt az épp most szóról szóra ismételt meg
győződésének és merész gondolatmenetet állított fel, amely- 
lyel mindennek dacára az első elváltozások eredetét az ivari 
kiválással akarja magyarázni. Ez az ő tana a csirák ki
választásáról (germinalis selectio).

i A. Weismann: Vortráge über die Deszendenztheorie. Bd. I—II. 
Jena, 1902.
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Ebben az éleselméjű, de példátlanul mesterkélt föl
állításban a következő módon okoskodik : Minthogy a test
nek nincs minden része egyenlően táplálva, hanem az eledel 
oda vitelében bizonyos ingadozások vannak, azon sejteknek, 
amelyektől a személyek megújulása függ, t. i. a csírasejtek
nek, nem nőhet minden része egyformán, hanem a jobban 
tápláltak erősebbekké, a rosszabbul tápláltak gyengébbekké 
válnak. Es minthogy ezen sejtrészekből, amelyeket ő deter
minánsoknak nevez, ered az újonnan képződő organizmus 
minden későbbi szerve és tulajdonsága, nem is csodálkozik 
azon, hogy egyenlőtlen tápláltatásuk megnyilatkozzék a 
kifejlett szervezet elváltozásaiban.

Figyeljük meg, milyen merész módon építi föl Weis- 
mann nézeteit ! A determinánsok és a későbbi szervek közti 
összefüggés csak felállítás, a csírasejt plazmarészeinek 
egyenlőtlen táplálkozása bizonyíték nélküli dolog, de ebből 
a két, még magyarázatra szoruló dologból már új hipotézist 
épít, amely javítsa és támogassa az ingadozó Darwin-féle 
kiválasztást. A  Weismann-ié\e tannak ingatag alapján kívül 
megvan még az a hátránya is, hogy nincs benne hely azon 
tulajdonságok öröklésére, amelyeket valamely élő lény csak 
működése alatt szerzett meg.

Szerzett tulajdonságoknak ilyen átöröklése azonban az 
életnek minden fejlődése számára nélkülözhetetlen és az 
észtől követelhető tulajdonsága. Mert hogyan jöhetne létre 
természetes úton egyáltalában haladás, ha nem válna minden 
szerzett birtok a következő generációk előnyére, aminek 
alapján tovább építenek? Ennek következtékben Weismann 
is ahhoz a végső állításhoz érkezik, amelyhez minden mate- 
riálista elér. Es szárazon kijelenti : számára a fejlődés éppen
séggel nem természetes, hanem inkább metafizikai folya
mat ; a természetben van valami magyarázhatatlan hajlam 
a tökéletesedés felé. Itt volnánk tehát ismét szerencsésen 
a deismusnál és a vele egybekötött meghajlásnál a teológia 
erősebb jogai előtt : ez a weismannismus végső következ
ménye.

Tényleg azonban nem nyugodott meg a természettudo
mány abban, hogy így lemondjon legjobb erőiről, hanem 
kimutatta, hogy a Weismann-féle tan hibás, egyszerűen
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azáltal, hogy bizonyítékokat hozott az értelem számára különben 
is nélkülözhetetlen tényre, a szerzett tulajdonságok átörök
lésére !

Már magában is egész könyv volna, ha mindent fel
hoznánk, azért csak azokat akarom itt felemlíteni, amelyek 
jól áttekinthető tényeken alapulnak, amelyekben nem igen 
lehet joggal kételkednünk.

A  szerzett tulajdonságok átöröklésére vonatkozó egyik 
magyarázat a pillangóknak ú. n. hőmérsékleti ingadozá
saival (aberratioval) dolgozik. A  pillangóknak különösen a 
svájci természettudósok (Standfuss, E. Fischer) által meg
állapított különlegességét értjük ez alatt, hogy bábjaikból, 
ha ezeket rendkívüli hidegnek vagy melegnek tesszük ki, 
egészen más formák fejlődnek, mint egyébként. Csodálatos 
módon ezek a formák megvannak a természetben is, a vilá
gosabb forma a poláris környéken, a sötét ellenben Kor
zika és Szardínia szerencsés ege alatt. Az egészen sötét 
forma egyidejűleg hideg és meleg forma, mert úgy —4— 200 
C-os lúdegben, mint 42—4Ő°-os melegben is keletkezik.

Most az történt, hogy Standfuss, l aki 28 esztendő 
alatt nem kevesebb, mint 80.000 pillangót használt el ilyen 
kísérletekre, nem kevésbbé pedig dr. Fischer Zürichben, 
ilyen aberrációkból állandó formájú új fajokat tudtak 
tenyészteni ! Mesterségesen előállított aberrációkat páro
sítottak és közönséges körülmények között a nyert tojások
ból utódokat kaptak, amelyek közt az ősi formára való 
visszaalakulások mellett megvoltak ugyanazok az aberrációk, 
amelyeket a szülők felmutattak.

A weismannismus oldaláról ezt a teljesen döntő okot 
a szerzett tulajdonságok átöröklésére nézve azáltal igyekez
tek érvényteleníteni, hogy rámutattak arra, hogy a hideg 
hatása a báboknál a csírasejteket is érte és előidézhetett 
ezekben változást. Innét ered az elváltozott számyrajzolat 
örökölhetősége.

De ez a kifogás már azáltal is tarthatatlanná válik, 
hogy senki sem észlelt valami bizonyosat a »csirák változé-

* A. Standfuss: Zűr Frage dér Gestaltung und Vererbung auf 
Grund 28jáhriger Experimente. Leipzig, 1902.
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konyságáról«, éppen úgy, mint ahogy egészen megfoghatat
lan dolog a csirarészek harca a táplálék iránt, sőt mi több, 
még ellene is szól észlelés. Minden tojás bőven el van látva 
táplálékkal, és ha mesterségesen megfosztjuk tőle, hogy a 
kitalált ^determinánsokat« a »létért való harcra« kénysze
resük, mégsem satnyul el a leendő lény egy szerve sem, 
aminthogy ennek egy ilyen harc esetén lennie kellene, 
hanem az egész ugyan kisebb lesz, de mégis arányos összes 
részeiben.

Ha azonban hiányzik a »létért való küzdelem« a csira
sejtekben, elesik a Weismann-iéle kifogás a Standfuss—  
Fischer-iéle észlelések ellen és bátran ünnepelhetjük, mint a 
szerzett tulajdonságok átöröklésének meggyőző bizonyítékát.

Jó  bizonyítéknak látszik erre az ú. n. »fiziológikus 
faj ok« képzése gombákon és baktériumokon. Egy penicillum 
(aspergillus albus) nagyon különböző növési alakokat mutat 
aszerint, hogy milyen anyagokkal (cukor, burgonya, káli
salétrom) táplálják. És ezek a tenyészalakok több generáción 
át is tartják magukat még akkor is, ha a régebbi táplálékra 
térünk vissza. Éppen így a micrococcus prodigiosus egy bak
térium, amely kenyéren fejlődve egy vérvörös testet választ 
ki és így az ú. n. »bolsenai csodára« adta meg az alkalmat, 
(amelynek állítólag vérző ostyája miatt még ma is ünnepli 
a katholikus egyház az Űrnapját), bizonyos körülmények 
közt, t. i. ha agaragaron tenyésztjük, nem képzi többé a 
vérvörös festőanyagot és újonnan szerzett tulajdonságát 
öröklés által meg is tartja egy időre.

Ebben az esetben is fel akarták hozni (Klebs), hogy a 
különböző táplálék bizonyos belső feltételeket teremtett 
a sejtekben, amelyek azután egy ideig utólag hatnak. De 
éppen ezáltal ismertetik el a szerzett »belső feltételek« örök
lődését és így a fődolgot elismerik, ahelyett, hogy használ
hatatlanná tették volna.

Ha azonban az öröklés csak egy esetben hat is így, 
akkor eldőlt az egész kérdés a Weismann-iéle felfogás ellen, 
ha különben igaza is volt abban, hogy csonkafarkú macskák 
rendes farkú fiakat, levágott fülű kutyák egész fülű cseme
téket hoznak világra, amit annak idején felhoztak a szerzett 
tulajdonságok átöröklése ellen.
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Ha azonban a szerzett tulajdonságok át öröklődnek, 
akkor megvan a fejlődés természetes útja, elesik az összes 
Weismann-iéle állítás és eltemetik maguk alá a csirakiválás 
gondolatát is. Ami különben várható is volt, mert ha a 
kiválasztás tanának egész valószínűségi számítása lehe
tetlen volta miatt elesik, akkor válfajainak is meg kell 
vele szünniök.

Ezért nem tarthatjuk mechanikai demiurgosnak a 
Roux-féle cellularis selectiot 1 sem. Hogy ez a kutató álta
lában ezen új felfogáshoz nyúlt, már magában azt jelenti, 
hogy a harc és az egyének kiválásának darwini gondolatát 
nem tartja többé elegendőnek a célszerűségek magyarázatára 
Hanem amit a helyükbe tesz, a sejtek és molekulák harcát 
az élő testben, ez még az ivari kiválás lelkes követői előtt 
sem látszott használhatónak. Es így maguk is kimondották 
(Plate), hogy egy ilyen harc csak betegség és szükség esetén 
(éhező állatoknál és növényeknél) következik be, míg az 
egészséges testben a sejtek nem egymás ellen, hanem egy
másért dolgoznak. Es amit Roux funkcionális alkalmazko
dásnak nevez és amit tényleg a leggyönyörűbb példákon 
tudott igazolni, amelyeket a sejteknek a legtöbb munkára 
serkentő inger utáni harcára vezetett vissza, azt joggal ki
fogásolták olyan módon, hogy ezen állítólagos működési 
alkalmazkodások legnagyobb része már készen fekszik, 
még mielőtt a szervek egyáltalában működnek.

A legfőbb kifogás, amelyet Roux a Darwin-ié\e kiválasz
tás ellen felhozott, magával rántotta bukásában az egész 
épületet. Azt gondolta, hogy az utódok apró individuális 
elváltozásainak nem lehet kiválasztó értékük, azaz ezek a 
kis változások a úétért való küzdelemben« nem adnak olyan 
értékes előnyt, hogy emiatt az ezekkel nem bíró egyéneknek 
el kellene pusztulniok.

Ezen kifogással még máig sem készült el a kiválasztás 
tana. Mert meg kell adnia, hogy csak abban az esetben 
vezetnek ezek az elváltozások kiválasztáshoz, ha mindig 
ugyanabban az irányban summái ódnak. Első fellépésükkor 
értéktelenek. Hogyan maradnak tehát mégis meg ? Az első

i W. Roux: Dér Kampf dér Teile im Organismus. Leipzig, 1881.
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véletlen nem elegendő, a véletleneknek bizonyos irányt kell 
venniök, hogy az élő lény hasznot húzhasson általuk. Ez  
azonban teljesen ellentmond annak, amire egy »véletlen« 
képes. Ez már világos volt az egyáltalában legelső szelek- 
cionista, Wallace előtt is, aki már Darwin előtt fogalmazta 
meg a kiválasztás gondolatát és később visszalépett a »fel- 
találó jogától« honfitársa előnyére. Egyszerűen azzal véde
kezett ezen kifogás ellen, hogy megbarátkozott a kiválasztás 
isteni, intelligens vezetésével. . .

És valóban: intelligencia nélkül az »élet mechanis- 
musa« sem állhat meg. Nem helyezi az intelligenciát a testbe, 
tehát máshol kell keresnie. Ez általában, mondhatni a ki
választás körüli harcban az utolsó szó, persze olyan szó, 
amely a kiválasztás tanának egész hasznát, t. i. a célszerűség 
természetes magyarázatát, megsemmisíti.

De mindez a valamikor legyőzhetetlennek látszott sánc
nak csak egyik támadható pontja. Nem is emlékeztünk még 
meg a sok egyéb támadásról, amelyek az utóbbi évtized alatt 
úgyszólván tudományos divattá váltak.

Wolff 1 az említett »valószínütlenségi kifogáson« kívül 
igen éleslátóan kiemelte, hogy a kiválasztás már azért sem 
tenyészti az élő testben azt, ami célszerű, mert maga az élet 
sem egyéb, mint célszerű alkalmazkodás a világhoz. Hogyha 
már most az élő lények célszerűsége csak lassan fejlődött 
volna, akkor élő lényeket kellene elképzelnünk, az élet 
alaptulajdonsága nélkül.

Haackc 2 azt vetette föl, hogy a kiválasztás a célszerű
séget tartja a fennmaradás alapjának, úgyhogy már ezáltal 
úgyis elveszti egy mechanisztikus tan jellegét.

Kassowitz3 nemcsak az állítólagos »létért való küz- 
delem« hatásai ellen tud jó okokat felhozni, hanem rámutat 
azon sok kiválóan célszerű szervre is, amelyek teljesen távol 
állnak a létért való küzdelemtől; ilyenek pl. a pillangók

1 G. Wolff: Beitráge zűr Kritik dér Darwinschen Lehre. 
Leipzig, 1898.

2 W. Haacke: Die Schöpfung des Menschen und seine Ideale. 
Leipzig, 1895.

3 M. Kassowitz : Vortráge und Besprechungen über die Krisis 
des Darwinismus. Leipzig, 1902.
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általánosan ismert facette-szemei, amelyek egy olyan 
hemyós állapotból jönnek létre, amely nem ismer facette- 
szemeket, minthogy a hernyónak pontszerű szeme van, 
amelyek azonban azáltal tartatnak távol minden hatásos 
versengéstől, hogy a kibújó pillangók többnyire igen rövid 
életűek, sőt gyakran nem élnek tovább egy óránál.

Goebel, 1 a legtekintélyesebb müncheni botanikus, tény
legesen jól foglalta össze a fiatalabb növényvizsgálók álta
lános nézetét, midőn azt mondta : »Ha körülnézünk a mai 
botanikai irodalomban, azt találjuk, hogy a tulajdonképpeni 
darwinizmusnak, t. i. annak az iránynak, amely a főszerepet 
az alkalmazkodások létrejöttében a természetes ivari kivá
lásnak tulajdonítja, már alig van Németországban szó
szólója. «

Es joggal mutat rá arra, hogy az ivari kiválás tana, 
mint magyarázó elv, az alkalmazkodások létrejöttével 
szemben egészen tehetetlenül áll, minthogy az élő célszerűség 
kifejezett formáit úgy fogja föl, mintha adva volnának, 
és csak azzal kezdi, hogy miként selejteződnek ki ezen alkal
mazkodások közül a kevésbé jók. Az élő lények alkalmaz
kodásai tehát Darwin—Haeckel értelmében már megvannak, 
mielőtt fellép az ivari kiválás, — így csak nem lehet állítani, 
hogy az ivari kiválás tana megmagyarázza a szerves célszerű
ségek létezését!

Kíváncsian fordulunk az utóbbi évek tudományos iro
dalmához azzal a kérdései, hogy vájjon a — mint látszik — 
már kicsiny számú szószólói a szelekciónak egyáltalában 
felelet nélkül hagyták-e ezt a sok kifogást ?

Itt aztán tényleg csak egy munka akad, amely kiadósan 
próbált gátat emelni a kifogások ezen áradata ellen, hogy 
lecsendesítse a dagályt. Szerzője, P late2 tanár Berlinben, 
a tiszta szelekció-tan egyedüli nagyszabású apológiáját adta 
kezünkbe, amit napjainkban ismerünk. Hanem amikor a 
felhozott számtalan kifogást, amelyek közül igaz, hogy csak 
kilencet fogad el, egyenkint érvényteleníteni próbálja,

1 K. Goebel: Über Studium und Auffassung dér Anpassungs- 
erscheinungen bei Pflanzen. München, 1898.

2 L. Plate: Über die Bedeutung des Darwinschen Selektions- 
prinzipes und Probleme dér Artenbildung. Leipzig, 1903.
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részben oly módon kell előlük kitérnie, hogy megengedi, hogy 
más okok is, mint maga a kiválasztás, működtek közre a cél
szerűségek kidolgozásánál és ezek közt van legmagasabb 
fokban mechanikaiatlan is, mint a »szervek használata 
mint fejlesztőerő* és az orthogenesis, amely alatt u. i. azon, 
a tübingai Eimer nevű zoológus által először fölfedezett, 
sajátszerű tényt kell értenünk, hogy egy egyszer megkezdett 
irány az elváltozásban a generációk alatt mindig visszatér (!). 
Azonkívül olyan meghatározhatatlan és minden magyarázat 
számára hozzáférhető fogalmak, mint a »correlatio ismeret
len növekedési törvénye«, ami arra vonatkozik, hogy igen 
gyakran karöltve egy jelleg változásával egyidejűleg és 
állítólag »maguktól« megváltoznak egy élő lény legkülön
bözőbb tulajdonságai.

És végül el kell ismernie a két főpontot is, amelyen 
számunkra a kiválasztásnak, mint a természet teremtő 
erejének elfogadhatatlan volta nyugszik, először, hogy a 
»selectio« nem tudja megmagyarázni a variációt (amint
hogy Weismann-nal ellentétben a szerzett tulajdonságok 
átöröklését is el kell ismernie), másodszor, hogy teljesen 
lehetetlen megállapítani egy elváltozás kiválasztó értékét, 
amiért is —  hogy a saját szavait használjuk —  a selectio 
tanának helyessége nem adódik a természetben előforduló 
egyes esetekből és nem is vizsgálható ezeken, hanem nem 
egyéb, mint általános elvekből levont logikai követelmény.

Ha tehát a legbecsületesebb és legmelegebb szószóló 
maga is elismeri, hogy egy »természeti tényt« nem lehet 
természettudományi úton bebizonyítani, hanem csak ki
okoskodni, akkor jogosultnak kell lennie annak, amit műve 
kezdetén mond : hogy ezen tan értéke pillanatnyilag sülye- 
dőben van !

Ezt a sülyedő hajót más oldalról oly módon próbálták 
menteni, hogy összehoztak néhány adatot a természetes 
ivari kiválás által előidézett új fajok »szemmelláthatólag 
bebizonyított esetei* felől.

Ezen példák egyike igen csinos és azért szorítsunk itt 
helyet számára.

Weldon és Thompson azt találták, hogy hat év alatt 
a Plymouth-öböl rákjain a páncél homloki széle jelentéke-

F rancé : A növények érzéki és szerelmi élete 14
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nyen kisebbedett. Ez az öböl egy változásából eredt, ennek 
haladó eliszaposodásából. A finom iszap lerakódott a rákok 
kopoltyúin, amelyek tudvalevőleg a lélegzéshez átszűrik 
a vizet és így ártott az állatoknak. A köztük előforduló, 
keskenyebb homlokszélü elváltozások kevésbbé voltak kitéve 
ennek a bajnak, úgyhogy ezek, mint »legalkalmasabbak«, 
túlélik a többieket, amit külön kísérletekkel be is bizo
nyítottak. Ily módon Plymouthnál hat esztendő alatt új 
rákfaj keletkezett.

Egy másik ilyen esetét az ivari kiválásnak a termé
szetben a nemrég elhalt Errera, brüsszeli professzor vezette 
be a tudományba, ő  a dísznövény gyanánt szereplő pentaste- 
mon egy faját vizsgálta, amelynek virágja olyan szerkezetű 
volt, hogy a rovarok, amelyek által történő termékenyítésre 
rászórni, nem juthattak cukomedvéhez, amiért aztán 
kihalt.

Mindkét esetben, melyekhez még néhány hasonló csat
lakozik, nyilvánvaló a szelekció kiselejtező hatása. Sajnos 
azonban, nem ez a minden belátásos előtt kétségtelen ki- 
selejtezése, hanem az újraalkotása az életformáknak az a 
sokat támadott pontja az egész tannak, amelyre végül 
kellene már egyszer a megfigyelhető, bizonyító példa, ami 
50 év óta nem mutatkozott egyetlenegyszer sem a termé
szetben.

És így minden mellette és ellene szóló érv lelkiismeretes mér
legelése után mégsem szabad a szelekciónak azt a jogot megadni 
a fejlődés magyarázatában, amit megadnak neki Darwin—  
Haeckel— Weismann és iskolájuk. Hanem be kell ismer
nünk : a szelekció tehetetlen elv, legjobb esetben csak kiselejtez, 
de nem teremt semmit és a tulajdonképpeni mozgatóereje a: 
fejlődés menetének nem ez volt és bizonyára most sem az!

Ezt legtüzetesebb védője, Weismann is belátta, mert 
az évszázad fordulójára megírta a »német nép aranyköny
vébe« ezeket a nemesen szabadelvű, önmagát megcáfoló és 
annál is inkább tiszteletreméltó szavakat:

»Ha úgy is látszott, hogy a szelekció elve legegyszerűbb 
úton megoldja a minden fejlődő lény célszerűségének rejtvé
nyét, mégis az látszott meg a probléma további kidolgozásá
nál, hogy legalább is eredeti korlátozásában nem elégít ki.«
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Ezzel azonban a természet megismerésének a törté
netében igen jelentékeny fejezet zárul be. A  szelekció ma már 
eliszaposodott és elhagyott folyam és a megismerés fogalma 
új medret ásott magának. Ezért azután a materiálizmusnak, 
a selectio-folyamág mellett felépített és oly sokáig kattogó 
malma is elvesztette a működéséhez szükséges erőt. Nem 
múlik sok idő, és nem lesz mit őrölnie.

Es így visszapillantva látjuk csak igazában, mennyire 
jogos volt a véletlennek ezen egész tanát az angol felvilá
gosítók deistikus irányára visszavezetni. Mert ha a materiá- 
lizmust most a másik oldalról analizáljuk, ismét ugyanahhoz 
az eredményhez jutunk.

A véletlen összeomlása egyenlő a szellem világfordula
tával. Mert a materiálizmustól való elfordulás mögött mély
séges komolyságú és az embert minden mélyében felrázó 
dolog van elrejtve. Ez az összes finom és világos szellemek 
által olyan régóta és hőn óhajtott legyőzése a fénykerülő 
és életet gátló »sötét világnézetnek*, semmi egyéb, mint a 
feltétlen természet ellen való ellenségeskedés legyőzése, 
tehát a legnagyobb akadályé, amely eddig az emberi faj 
egészségesen vidám továbbfejlődésének útjában állt. Ezek 
a sötét célzások talán merészeknek és eltorzítottaknak lát
szanak, de mindenki, aki egyszer átgondolta mélységében 
a materiálizmust, igazat fog adni nekem. Azoknak azonban, 
akik még nem tudják, hogyan magyarázzák ezeket a sza
vakat, nem ajánlhatom eléggé melegen gondolkodásuk 
útján segítő gyanánt azon finom, elmés vizsgálatokat, ame
lyeket Schnehen1 rövid idő előtt ezen probléma felől a »porosz 
évkönyvekben* közzétett. Még azt is hozzátehetem, hogy 
minden vallásnak, mely minden további nélkül az emberi 
szellemet »én*-jével egyenlőnek helyezi és ezt az ént önálló 
lénynek tekinti, szükségszerűen a »természet*-et, mint min
den »én*-en kívülinek gyűjtőfogalmát szintén lénynek, 
tehát anyagnak kell néznie és pedig, minthogy mindent 
a Földön, ami szellem, egyedül az emberi én rovására ír, 
a természet anyagát feltétlenül szellemnélkülinek kell mon

i W. v. Schnehen : Das Wesen dér Natúr im Licht dér Religion. 
Berlin, 1906.
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dania ! Egy ilyen vallás felfogása a természetről vas szükség- 
szerűséggel az egyenes materiálizmus, amelynek azonban 
kiegészítésül (hogy az emberi szellem létezését megmagya
rázza), szüksége van egy, a természettől elválasztott istenre 
az emberi lélek teremtője gyanánt.

Ezen világfelfogás számára az anyagi lét, röviden 
szellem- és értelemnélküli matéria, minden tisztán termé
szeti lét alapja, ellenben az »én« fogalma, azaz az öntudat, 
minden szellemi lét lényege ; azért adja meg a »lelket« 
csak az embernek, azért kell ennek szellemi életében a ter
mészeti élettel ellentétben különös szellemi törvényeket 
felvennie, a természetben azonban minden értelem nélkülit, 
tehát a mechanikusakat. Számára lélek és test csak egy
más mellett haladnak (psycho-physikus parallelismus), anél
kül, hogy okilag befolyásolni tudnák egymást.

És most helyezzük ezen természettudományivá lett 
teológiával szembe a materiálizmust, amint Feuerbach meg
alkotta, Büchner— Vogt—Haeckel s a modem mechanisztiku
sok kidolgozták ! Nem valósul-e meg abban minden köve
telménye a papi világfelfogásnak ? Nem tette a materiáliz
mus a természetet szellemnélküli gépezetté, nem rabolta-e 
el szellemi méltóságát, nem vette el »lelkét«, hogy mindezt 
egyedül az öntudattal bíró ember számára tartsa fenn ? 
Ezen mochanisztikus vüágfelfogás egészen logikusan azt 
követelte (Bethe— Uexküll és Günther—Detto), hogy a lélek
tannak egyáltalában ne legyen helye az állat- és növény
tudományban, mert nem is tartozik a természettudományok 
körébe, hanem mint szellemi tudományt, a bölcsészeknek 
kell átengedni, minthogy test és lélek két lény, amely egymás
sal csak egyértelműen cselekszik. Ez csak következetes volt; 
mert a mechanisztikus számára a természetnek nincs lelke.

Éz ezen szellemi világban gyökerezik a kiválasztás 
tana i s ! Az egyedüli lehetséges formának látszott (da
cára egyenes ellentmondásainak), amelyben egy materiálista 
az állat- és növényélet és az emberi test tagadhatatlanul 
fennálló célszerű és okos voltát ^értelem nélküli« úton meg 
tudja magának magyarázni. így aztán ezen tan élete a mate- 
riálizmushoz van kapcsolva, vele keletkezett, vele együtt 
fetreng most halálküzdelmében, vele együtt fog meghalni.



213

Ezen összefüggésben azután az is világos lesz, miért 
kellett az összes becsületes materiálistáknak Darwintól 
Weismann-\g szükségszerűen megtémiök a teológia leg
finomabb formájához: a deismushoz.1 Mert ez a selectio 
teóriájának utolsó következése, vagy ha úgy akarjuk, for
dítva is érvényes és ugyanolyan joggal mondhatjuk : a mecha
nisztikus életmagyarázat semmi egyéb, mint a mi tudomá
nyunkba bevezetett teológikus világnézet.

Es ha Feuerbach, Haeckel és a materiálizmusra esküvő 
nagy tömege a szabadgondolkodóknak úgy viselkednek, 
mint a kereszténység ellenségei, akkor ezt mint az egyház 
ellenségei teszik, amelyben megtestesül a teológia és abban 
az igyekezetben, hogy megszabaduljanak a személyes isten 
fogalmától, olyan harc és törekvés ez, amely ugyan érthető 
kulturális és történeti okokból, amely azonban csakis ezek
ben a tudománytól távol fekvő motívumokban találja 
erejét, sohasem azonban magában a mechanikus életmagya
rázatban !

Innét van, —  ismételnem kell ezt a legfontosabb pon
tot — hogy a kiválasztás tanát, akármilyen borzasztónak 
tetszett is egykor a teológusok előtt, valóságban nem követte 
a szellemek átalakulása, mert nem volt és most sincs átala
kulás, hanem csak utolsó maradéka és annyira elfinomodott 
csúcsa a régi teológikus természetmagyarázásnak, hogy el
felejtették eredetét. Egyszerűen megfelelt a kor titkos óha
jának és ez magyarázza diadalmenetét. A  teológia hatal
mába kerítette az élő természet célszerű jelenségeit, hogy 
támaszt faragjon magának a természettudomány »teleoló- 
gikus istenmagyarázatában*. Minden más területén az 
életnek visszanyomták, mint a fejlődés akadályozóját, így

1 Legvilágosabban maga Darwin egyik levelében, amely egy
úttal klasszikus beismerése a * véletlen* nem kielégítő voltának és 
a belőle folyó deistikus következtetésnek. Azt írja (Leben und 
Briefe von Ch. Darwin, herausgegeben von seinem Sohne Fr. 
Darwin): *Csak azt akarom mondani, hogy számomra Isten léte
zésének felvételére a legfontosabb indító ok az, hogy lehetetlen 
elképzelnem, hogy ezen nagyszerű és csodálatos világ velünk, 
öntudatos lényekkel együtt, puszta véletlen által keletkezett . . .« 
Olyan beismerés ez, amely köteteket beszél.
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csak természetes volt, hogy hő vággyal törekedtek arra a 
természetbúvárok, hogy ezt a terhes teleológiát kicsavarják 
a papok kezéből. Ebből a szükségletből támadt a szelekció 
tana ; ott, ahol olyan magas ész működött, hogy eddig 
csak istennek merték tulajdonítani, a teljes értelmetlen
séget tette otthonossá és a teleológia tagadása ettől kezdve 
lehetséges volt. És mert így megfosztotta értékétől a papok 
teleológiáját, ujjongással megváltó gyanánt fogadták és 
haladásnak mondották.

Ezt a szolgálatot meg is tette, ámbár csak egyik for
mája volt a papi világfelfogásnak. De aki ma még ragasz
kodik hozzá kézzelfogható elégtelensége dacára, az éppen 
úgy akadályozza a haladást, amint egykor útjában állott a 
teisztikus teleológia a megismerésnek. Mert közben az élő 
célszerűség rejtvényének új megoldása akadt, amelynek sem 
olyan lehetetlen feltevésekhez nem kell nyúlnia, mint az 
ivari kiválás tanának, sem nem hazudtolja meg a természet 
rendje, még ha nem is némul el előtte, amint ezt ma oly 
gyakran kell tenniök az ivari kiválás tana követőinek.

IV.

Az újabb természetbű várlat meglelkesítési 
tana. (Lamarckizmus.)

A  kiválasztás összeomlása helyet teremtett a természet
magyarázatok épületében új nézetek számára azon okok 
felől, melyeknek következtében az élő lények testében 
célszerűségek és cél nélküli új tulajdonságok keletkeznek. 
Kitűnt, hogy külső okokat nem lehet igénybe venni üyen 
feladathoz, így hát közel fekszik, hogy egyszer belső okok után 
kutassunk.

Már tulajdonképpen Darwin maga megmutatta ide 
az utat. A természetmagyarázatoknak általa felállított 
eklektikus rendszere, mint tudjuk, elég »benső erőU ismer 
az élő lényeknél, amelyek persze arcul csaptak minden 
mechanikus gondolatmódot, amiért aztán a mechanizmus 
uralma alatt ^érdemük szerint* használhatatlanok gyanánt
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háttérbe is szorultak. Nem marad el majd azon vígjáték, 
hogy nemsokára majd ezeket az elhanyagolt gondolat
meneteket fogják mondani az 1860— 1900 közti kor tulaj
donképpeni érdemének. Itt volnának Darwin-nak már em
lített koncessziói, hogy a szervek használatának átalakító 
hatása van, éppen így, hogy az életfeltételek közvetlen 
alkalmazkodásokat vonnak maguk után; nem kevésbé 
azonban az ivari kiválás alapgondolata, amely választási 
képességet, tehát ítélőerőt vesz fel az élő lényeknél.

A kiválasztás ezen ^kiegészítései* körül Darwin az 
első kettőt már korának irodalmában megtalálta, amiért 
is ezt az egész magyarázási módot nem róla, hanem La
marchr61 nevezték el.

Lamarck, az utolsóelőtti századforduló egyik francia 
természetbúvára (1744— 1829), először katona, azután meteo
rológus és botanikus volt, végül az alacsonyrendű állatok 
természetrajzának tanára a Jardin des plantes-on Páris- 
ban, amely állatokról számos kötetből álló munkákat írt. 
Már az érdeklődésnek ezen sokoldalúsága általános és nagy
szabású szellemre mutat és ha csak most, több, mint 70 évvel 
halála után ismerik el lassankint életkutatásunk vezető
szelleme gyanánt, akkor ennek valóban nem ő az oka, hanem 
kora, melynek belátását annyira túlszárnyalta.

»Systéme des animaux sans vertébres* című művének 
bevezetésében (Páris, 1801), éppen így »Philosophie zoolo- 
gique«-jában (Páris, 1809) nemcsak a leszármazás tanának, 
melynek tulajdonképpen megalapítója, tette le lényegében 
az alapvonásait, hanem a célszerűségnek is jól átgondolt 
és tökéletes teóriáját adta, amelyhez most visszatérünk és 
amelyet teljesen elfelejtettek volna, hogyha Darwin nem 
vette volna ki belőle azt, amire szüksége volt, hogy mecha
nikus tanának legalább legnyilvánvalóbb tökéletlenségeit 
eltakarja vele.

Lamarck is a természet mechanizmusából indult ki, 
mert hiszen korának gyermeke volt, de nemsokára le tudta 
győzni az időt, mert valódi természetbúvár gyanánt a ter
mészetet és nem az előítéletekkel teli és ^történetileg örö
költ* korabeli felfogást ismerte el mesterének. Ezért lett, 
ha nem is hiba nélkül, vezető szellemmé.
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Lényegében tana talán következő módon foglalható 
össze: Az állati szerszámok, mint az uszonyok, ugrólábak, 
ásó- és futólábak vizsgálata azon természetes és közelfekvő 
következtetéshez vezetett, hogy ezen szerszámok semmi 
más, mint működésük által nyerték különös alakjaikat. 
Hiszen a szerv nem teremtheti a funkcióját, hanem fordítva, 
a szükség, a működés, a használat alakítja át a kevéssé 
alkalmas szerveket ügyesebbekké. A használat, a szükség 
tehát oka az alkalmazkodásnak.

Ezen folyamat mikéntjét következő módon képzelte 
magának. A  magasabb állatok szervei működésük közben 
több vért kapnak, tehát jobban tápláltatnak, mint egyéb
ként. Mindkettőt, a véráramot és működést, ideginger 
fokozza. így az állati testben a »lelki«: hatékony ok, amely 
érzésre váltja a szükséget, nemcsak öntudatosan, hanem 
»sötéten« is és amely oda irányítja a nedveket, ahol foko
zott működéssel lehet az érzett szükségen segíteni.

Egy mondatba foglalva : tana a gondolkodásnak azt az 
erőt tulajdonítja, hogy testi hatást idézzen elő, miközben azonban 
a gondolkodást egy »idegfluidum« mozgása gyanánt képzeli.

Ezen tanból azonban kizárta a legalacsonyabb álla
tokat és növényeket, ami különben teljesen megfelelt a ter
mészetismeret akkori (1802 körül!) állásának, amidőn még 
tehát nem volt ismeretes az élet hordozója : a plasma, sem 
ennek ingerelhetősége, sem az a tény, hogy minden élő lény 
plasmából áll és lényegében egyenlően ingerelhető.

Ezen gondolatokból és belátásokból Darwin, nem 
törődve belső összefüggésükkel és az ebből vonható követ
keztetéssel, hogy belőlük egy az összes többit maga után 
vonja, csak annyit fogadott e l: hogy a használat a szerveket 
erősíti és átalakítja. Ezen nem lehetett kételkedni azon 
tény alapján, hogy torna fejleszti az izmokat, tánc az alszárat 
vagy teherhordás a vállcsontokat, hogy a bőr valamelyik 
pontjára folytonosan gyakorolt nyomásra a bőr megvasta
godik, hogy szellemi gyakorlat ügyesebbé tesz a gondolkodás
ban, az ízlelésben való gyakorlat tökéletesíti az ízlést és száz 
ilyen közönséges élettapasztalat, amelyek számára a nép 
már régen kitalálta azt a mondást, hogy gyakorlat teszi 
a mestert.
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Ehhez a kölcsön vételhez, amelynek fontosságát már 
az eddig mondottak is elég világosan megmutatták, egy 
másik is csatlakozott, amelyet ma az egyenes alkalmazko
dásnak neveznek; Darwin ezt nagyapjától: Erasmustól 
kapta, aki korának meggyőződéseiből vette. Mert a X IX . 
század első hárorrí évtizedében messze elterjedt, Buffon és 
Goethe által épp annyira, mint Treviranus és az angol ter
mészettudósok által osztott nézet volt, hogy az élő lények 
állítólag saját hozzátevésük nélkül pusztán a külvilág hatása 
által változhatnak. Ezt a nézetet rendesen összekötik a 
párisi orvosi fakultás tanárának, Etienne Geoffroy Saint- 
Hilairenék a nevével, aki legerősebben támogatta, de 
tulajdonképpen nem más, mint a Lamarckismus, a kül
világnak az egyént érintő részeire vonatkoztatva. Ha a 
növények, amelyeknek életében ez az egyenes alkalmaz
kodás különösen tanulságosan lép előtérbe, egy olyan ég
hajlat alatt, mely a víznek a testbe való felvételét gátolja 
(így a sivatagokban, lápokban, magas hegységekben), kis, 
zömök leveleket fejlesztenek, számos védőkészülékkel feles
leges vízleadás ellen, gazdag vízellátás esetén azonban arány
talanul nagyokat, amelyeknek vízleadása minden módon 
meg van könnyítve, úgy ez egyenes alkalmazkodás. Éppen 
így közvetlen alkalmazkodásból származnak a pillangók
nak már ismertetett temperaturaformái. Ha a földi csigák 
színeikkel alkalmazkodnak a talaj különbségeihez, amelyen 
élnek, ezt éppen úgy egyenes alkalmazkodásnak nevezik, 
mint azon esetet, amely minden magas hegységben lát
ható, amidőn jól ismert dombvidéki növényekből egészen 
más fajok lesznek, így anthyllis vulnerariából anthyllis 
alpestris, myositis silvaticából myositis alpestris stb. A  bota
nikusok újabb időben ezen közvetlen alkalmazkodásoknak 
igen gazdag anyagát gyűjtötték össze. így Cieslar meg
mutatta, hogy magas fekvésű helyre vitt fenyők és törpe
fenyők a megváltozott körülményekhez alkalmazkodnak, 
és a szerzett új jellegeket öröklés által is megtartják. Schübeler, 
Wittmach, Schindler és egyéb mezőgazdasági botanikusok 
kísérletekkel bebizonyították, hogy a búza és árpa az indivi
duális kifejlődés idejére vonatkozólag alkalmazkodnak termő
földjük körülményeihez. így a mi gabonánk az északvidéki
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nyár folytonos világosságában gyorsabban érik, mint nálunk 
és azután itthon is megtartja ezen tulajdonságát néhány 
generáción át. A  megváltozott életviszonyok átváltoztató 
hatalmának egy különösen találó példája a humuslakó 
orchideák, a lathraea, vagy a cuscuta, amelyek egykor kétség
telenül zöldleveles növények voltak, de egy új életmódhoz 
való alkalmazkodás által jelentéktelenebb szintiekké és 
levélzöld nélküliekké váltak. Ha azonban régi életmódjukhoz 
kényszentjük őket visszatérni, akkor pl. a cuscuta ismét 
megzöldül, tehát újonnan, egyenesen alkalmazkodik.

Ez az egyenes alkalmazkodás nem valami különös 
képesség folyománya, hanem csupán egy speciális esete 
a külvilág által előhívott szükségletekre való válaszadásnak. 
Egészben az a különbség, hogy a szervek használata által 
való átalakító hatásnál az inger a szervekből magukból indul 
ki, annál az átalakulásnál azonban, amit direkt alkalmaz
kodásnak mondunk, a külvilágból. Csak az indítóok külön
böző ; a felelet eredete, a »felelő« az organizmusban, mindkét 
esetben működésében (aktivitásában) rejlik, így a Lamarck- 
féle elvnek össze kell esnie a Geoffroy St. Hilaire-íélével. 
Ez az oka annak, hogy miért nézzük mi is ugyanazon néző
pontból őket.

Tehát a kérdés feltétele már Darwin idejében is elég 
tisztán ki volt dolgozva és ha valakinek eszébe jutott volna 
50 év előtt, hogy az élő test ezen csodásán átformáló képes
ségét egyszer lényegére nézve megvizsgálja, vagy a Lamarck- 
féle lélektant mint az alkalmazkodások okát az azóta szer- 

. zett mélyebb belátás alapján utána vizsgálj a, akkor az életről 
szóló tudomány egészen szépen elérkezhetett volna már 
akkor arra a fokra, amelyhez ma félénken közeledik. Ki 
tartotta ettől vissza ? A  materiálizmus, amely ma is aka
dályozója, az állati és növényi lélek tagadásával.

Ezt a szemrehányást nem engedhetjük el Haeckelnek, 
bár éppen ő ragadta meg Lamarck gondolatát az alkalmaz
kodásról különös melegséggel és az életmagyarázat szükség
leteinek helyes meglátásával, aminthogy általában érde
méül kell betudni, hogy Lamarck nevét megóvta a teljes 
elfeledéstől. De Lamarck gondolatát tehetetlenségre ítélte, 
mert a materiálizmusnak egyáltalában ki kellett űznie a
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lelket a természetből, ha maga, ellenfele, meg akart ma
radni.

Milyen messzemenőleg befolyásolja a gondolkozást a kor 
uralkodó világnézete, meglátszik még világosabban, mint 
ezen Haeckel-iéle mulasztáson, azon, hogy 30 év előtt tény
leg volt egy éleselméjű természetbúvár, aki Lamarck be
látásán épített tovább, anélkül, hogy tudta volna, hogy ezzel 
a legélénkebb ellentétbe került kifelé vallott világnézetével! 
Ilyen volt a híres életkutató, Pflüger Ernő, aki 1877-ben egy 
kis iratban (Die teleologische Mechanik dér lebenden Natúr) 
felállította ezt az elvet: Egy élő lény minden szükségletének 
oka egyúttal ezen szükséglet kielégítésének oka. Ezen feltételt 
azon nagyszámú céltudatos folyamatra alapította, amelyeket 
Pflüger, mint minden orvos, napról napra figyelemmel 
kísérhetett betegein. Az orrüregbe, gégébe, gyomorba be
hatolt idegen test tüsszentés, köhögés, hányás, útján el- 
távolíttatik. A  szembe (azaz a kötőhártyazsákba) jutott 
idegen testet a könnyár és a szemhéjak pislogása kimossa a 
szemből. Gyomor és bél csak akkor választ ki mirigyeiből 
emésztőnedvet, ha táplálék lép bele. És így van ezer más 
eset, amelyben mindig csak a szükséglet idézi elő a kielé
gítéséhez szükséges folyamatokat.1

Ha Pflüger Lamarck munkáit ismerte volna, rögtön 
újjáéledt volna a Lamarckizmus, így azonban csak homá
lyosan sejtette a mechanikus természetmagyarázattal való 
ellentmondást és visszavonult az ignoramus-hoz ezen mon
dással : »Hogy miként keletkezett ez a teolológikus mecha
nika, egyike a legmagasabb és legsötétebb problémáknak*, 
jele annak, — hogy azon korszerű kísérletnek, hogy a materiá- 
lizmus értelmében atomisztikus spekulációkkal magyarázza 
meg, maga sem tulajdonít semmiféle sikert.

Ma persze tudjuk, hogy Pflügernek majdnem a kezében 
volt feladatának a megoldása, sőt hogy ki is mondta, mert 
a ^szükséglet* szóban már benne volt a lelki kapocs, amely 
előhívja az élet minden szükségletének megcsodált kielégí

1 Egy jó összeállítása ezen csodás célszerűségeknek található 
Dr. H. Dekker újabban megjelent, olvasásra fölötte méltó művében: 
♦Lebenrátsel. Dér Mensch biologisch dargestellt. I—II. Stuttgart, 
1906.
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tését. De ezt akkor még senkisem tudta és így elfelejtették 
Pflüger művét.

20 évvel később emlékezett meg róla egy fiatal mün
cheni tudós, Cossmann,1 aki az élő, céltudatos cselekvés 
tényleg kielégítő magyarázatának mindig égetőbbé váló 
kérdése láttára azt mondta, hogy nincs az ellen tudomá
nyos akadály, hogy a tisztán fizikális-kémiai események 
mellett más összefüggéseket is vegyünk fel, mint az a n 
organikus tudományokban szereplő egyszerűket, mint
hogy a kauzális törvény elvitázhatatlan általános érvényü- 
sége semmiképpen sem tételezi még föl ennek egyedüli érvé
nyességét. Azt mondja, hogy ha B oly módon következik 
A-ra, hogy ebből C következhetik, akkor még mindig adva 
van egy tudományosan kikutatható kauzális összefüggés, 
ha nem is fordulnak elő az életen kívül ilyen háromtagú 
ok-okozat-láncolatok. Csak egy lépéssel kellett volna to
vábbmennie fejtegetésében és azt találta volna, hogy ilyen 
»háromta£Ú kauzális viszonyok« kizárólag lelkileg kezde
ményezett folyamatok tulajdonságai, mert a változó máso
dik tagban (B) egyszerűen az ítélőerőnek, helyesebben 
mondva valami »ítéletre képestnek kell működnie és ezzel 
rögtön megtalálta volna azt, hogy nincs más a kezében, mint 
a Lamarck-ié\e elv. De ezt a lépést nem tette meg és így pro- 
poziciója valami olyan maradt, ami mellett a természet
kutatás nem gondolhatott semmit. így hát napirendre tért 
felette.

De az emberi szellem nem nyugszik. Egy igazságot 
sem találnak meg egyszerre, hanem annyiszor fedezik fel 
újból, amíg keresztülhatol. így nemcsak a zoológiának, 
fiziológiának és filozófiának volt meg a maga Lamarck ja, 
hanem a botanikának is. Olaszországnak, amely évszázadok 
előtt már a finomabb növényszerkezet alaptanait, az ana
tómia, elektromosság elemeit szolgáltatta nekünk, megvan 
azon érdeme is, hogy Federico Delpinóban olyan előharcosát 
hozta létre a meglelkesítés tanának, akit közel jövőben 
gyakran fognak tiszteletteljesen említeni.

i P. N. Cossmann: Elemente dér empirischen Teleologie. 
Stuttgart, 1899.
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Több munkájában 1 az a gondolat hatja át mind vilá
gosabban a tropikus virágoknak az őket termékenyítő 
rovarokhoz való csodálatos alkalmazkodása láttára, hogy 
a növény minden alkalmazkodása annak ^szellemi képes
ségétől* függ, főképpen, hogy van a növénynek is akarata 
és vannak képzetei. Ahogyan ő maga mondja: hogy az 
alkalmazkodásokat, ellentétben Darwin nézeteivel, akarat 
és intelligencia idézi elő, amely két lelki tulajdonság főképpen 
megilleti a szervezet plasmáját.

Delpinon kívül az olasz nép még egy korát felülmúló, 
mély gondolkodású pszichológust ajándékozott nekünk, aki 
csak a remélhetőleg közeli jövőben fogja a művelt körökben 
azt az elismerést megtalálni, amit megérdemel. Ez a milánói 
Tito Vignoli, akinek a kísérlete egy összehasonlító lélektan 
irányában (1877), ha rossz fordításban is, de mégis már 
1879-ben németül is megjelent.2 Ebben Vignoli tiszta La- 
marckistának mondja magát, aki olyan világos ítéletre tett 
szert a szervezet lényegéről, hogy fölállíthatta ezen tételt : 
»Az összes szerveket átalakítják működéseik, melyek inger
ként szerepelnek. Az ingert azonban és a szerv kényszerítését 
és a funkciót nemcsak a különböző környezet idézi el, amely
ben az állat él, vagy más esetleges körülmények, hanem éppen 
olyan gyakran saját pszichikus működése, amennyiben 
ugyanis választja és megkülönbözteti, ami neki megfelel, 
vagy menekül attól és otthagyja azt, ami árt neki«. Ami 
azonban érvényes szerinte az állati szervekre, azt a növények 
mozgásainak (mimosa és virágok) tanulmányozása és minden 
életnyilvánulás egységének figyelembevétele után átviszi a 
növényekre is, amelyeknek ingerek iránti fogékonyságában 
világosan lát egy »csiraszerű, tudat nélküli pszichikai képes
séget*, amely a növény működésében erős, határozott for
mában nyüvánul meg.

Vignoli tehát ezen ^intelligencia alaptörvényével*, ha

1 F. Delpino : Pensieri sulla biologia vegetale. Pisa, 1887. 
F. Delpino : Applicazione della teorie Darwiniana ai fiori et agli 
insetti. (Boll. Soc. Entom. Hal. 1870). Továbbá különösen F. Del
pino : II materialismo nella scienza. Genova, 1881.

2 T. Vignoli : Ober das Fundamentalgesetz dér Intelligenz im 
Tierreiche. Leipzig, 1879.
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sötét is maradt előtte a »sejtlelkek« fogalma, már majdnem 
mindazt előre megmondta, amit az újlamarckisták 25 év 
múlva ismét megtaláltak.

Abban az időben az élettan általában nagyon fellendült, 
meg akart szabadulni a merev mechanizmus bilincseiből és 
valóságos lamarckistikus tavasz éledt fel mindenütt. Ewald 
Hering, a híres fiziológus, már 1870-ben előadást tartott,1 
amelyben nagy lépésben távozott az élő lények automata
szerűségének minden uralkodó eszméjétől és az élet alap- 
tulajdonsága alatt egy főleg lelki tulajdonságot jelöl meg, 
az emlékezést, mert nélküle érthetetlennek tetszett előtte 
a tulajdonságok átöröklésének rejtélye. Lelkesedéssel csat
lakozott ekkor hozzájuk Haeckel is,2 aki a Hering-iéle gon
dolatokat szellemdús felállítássá dolgozta át és ekkor rakta 
le voltaképpen igazában hilozoismusának alapjait, amelynek 
egyik virága gyanánt aztán minden későbbi művében úgy 
a »sejtiélek«, mint a »növénylélek« működését el kellett 
ismernie —  amelyeknek hatását kikutatni azonban el
felejtette.

Angliában az 1878. évben a mai meglelkesítési tan elő
futára gyanánt nem kevésbé jelentékeny munka jelent meg. 
Szerzője, Sámuel B u tiért a »plazmatikus emlékezés« fogal
mát használta fel, igaz, hogy szintén csak eszköz gyanánt, 
az átöröklés és az elváltozások magyarázatára, azonban 
gondolatainak logikai kiépítésével, úgy, mint az összes ed
dig megnevezett természettudósnak, az egész lamarckismus 
elfogadásához kellett volna elérkeznie. Ez azonban el
maradt.

A  tudomány minden újítójának annyit kell harcolnia 
a tudósok közt is meglevő, klérussá merevedett, türelmetlen 
és korlátolt módon a hagyományon csüngő tudományos 
hierarchia gyűlölködéseivel és cselszövényeivel és ezen 
harcot többnyire olyan alacsony és kárhoztatandó eszkö

1 E. Hering : Über das Gedáchtnis als eine allgemeine Funktion 
dér organischen Materie. Wien, 1870.

* Haeckel: Die Perigenesis dér Plastidule oder die Wellenzeu- 
gung dér Lebensteilchen. Berlin, 1876.

3 S. Butler: Life and habit. London, 1878.
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zökkel vívják, hogy csak az egész határozottan harcias 
szellemek nem hagyják magukat visszariasztani és nem vá
lik előttük útálatossá munkájuk. A X IX . század végének 
lamarckistikus újítói nem tartoztak a rettenthetetlen har
cosok közé. Csak egy igazi, a tudomány legnemesebb szel
lemétől áthatott természettudós, Hermann Müller, 1 a virá
gok életének érzéssel teli kutatója, ragadtatta el magát az 
élet szemléletének újjáéledt szellemétől annyira, hogy 
1879-ben nyiltan Butler és Delpino pártjára állott, ezeket 
mondva : »£s ha első pillantásra az a föltevés, hogy az 
organizmusok, érezve szükségleteiket, variálnak, ahogyan 
akarnak és mert akarnak, homlokegyenest ellenkezni lát
szik minden saját magunk által tenyésztett állaton és növé
nyen szerzett tapasztalatunkkal és azon tudatunkkal, hogy 
nem tudunk szükségleteinkhez képest változtatni, akkor 
az éppen említett meggondolások kell hogy legalább is 
nagyon óvatosakká tegyenek bennünket ezen ellentét fenn
tartásában. Oda eljutottunk már, hogy tisztán fizikai 
hatások helyett inkább az ezáltal előidézett érzést, akarati 
és emlékezési működést követeljük az elsőrendű egyéneknél, 
vagy más szavakkal, a »sejtlelkek« reakcióit, mint legmé
lyebb okát a leszármazás tanának, valamint egyáltalában 
a biológiai magyarázatoknak«.

Azonban Müller nemsokára meghalt, mielőtt még 
termékennyé tehette volna új belátását, Hering, Butler és 
Delpino szintén hallgattak és róluk is hallgattak —  a mecha
nizmus ismét győzött az egész vonalon.

Először réginek és gyöngének kellett lennie, mielőtt az 
általa elnyomott »biológiai gondolkodás* megint szót mert 
emelni. Mert azon szerény célzásoknak, amiket pl. t. o. 
Kerner alkalmazott híres »növényéletében«, amidőn a nö
vényeknél ösztöni életről és családi érzékről beszélt és ilyen 
lelki megnyilvánulásoknak tulajdonította itt-ott azt, ami 
tulajdonképpen hat növényi tropizmusoknál és más cselek
véseknél, sajnos, nem volt további hatásuk. Lamarck szel
leme csak az elmúlt század utolsó évtizedében éledt föl,

1 Ezen adatot F. Ludwig müvében találom : Lehrbuch dér 
Biologie dér Pflanzen. Berlin, 1895.
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ekkor azonban olyan erővel és ifjúi hevességgel, hogy nem 
kell félni attól, hogy újra elalszik. ^

Ezen lamarckista föllendülés előfutárja azon híres, vi- 
talizmusról és mechanizmusról szóló fejezet volt azon fizio- 
lógikus kémiában, amelyet G. Bunge baseli fiziológus jelen
tetett meg 1886-ban. Ott elválasztotta ez az éleselméjű 
természetbúvár az élet problémáját világosan minden mel
lékes, csakis tévútra vezető mellékkérdéstől, azon eredmény
nyel, hogy tevékenységében (aktivitás) van elrejtve az élet 
rejtélye. Ezzel ismét arra a területre léptek, amelyen La
marck alkotott és csak logikai szükségesség volt, hogy Bunge 
nemsokára megtalálta azt a gondolatkincset, amely ezen 
földben rejlett. Azóta fellépett a sejt fogalma és azáltal 
megadódott a szilárd pont, amely, hiányozva Lamarck 
gondolataiból, támasz nélküli ingadozásra kárhoztatta azo
kat. Bunge-nsk azon tételében : »a legegyszerűbb sejt, az 
alaktalan, szerkezet nélküli mikroszkopikusan kicsiny plaz- 
macsöpp —  mutatja még az élet minden lényeges funkció
ját : táplálkozást, növekedést, szaporodást, mozgást, érzést
—  sőt olyan funkciókat, melyek a magasabb állatok »sen- 
soriumáU, lelki életét, legalább is pótolják*, meg volt álla
pítva a Lamarck-féle gondolat kiterjesztése és jogosultsága 
minden »sejtlény«-re.

Ezzel pedig az életkutatás új korszakába érkeztünk.
Innét kezdve gyors egymásutánban következik a ki

választás tanával való puszta elégedetlenség, kísérletek, 
hogy jobbal pótolják, amelyek mind ebben az irányban fe
küdtek, ha nem is voltak ennek a tudatában. így Hans 
Driesch munkái, aki mint gyermeke új korunknak, mely 
ismét megbecsüli a filozófiai műveltség értékét, tán túlságo
san sok gondolkodással lépett a természet tényei elé, úgy
hogy ezek műveiben gyakran elvesznek a sok nehezen ol
vasható dialektika közt. Driesch szerint Aristoteles már fel
ismerte az élet és az alkalmazkodás lényegét, minthogy a 
^cselekvéseket* egy a lényegükhöz tartozó és őket teremtő 
mozgató okból vezeti le, amit Aristoteles entelechiának 
nevez és amely teljesen kitölti az okozó helyét, amely min
dig feltalálható élő cselekvés boncolásánál a végrehajtás 
mechanizmusa és az általa elért cél közt. Szép és igen tanul-



225

ságos főmunkájában 1 nagy számát találjuk az ilyen analí
ziseknek, hogy kimutassa ezt a rést és egy másik művében 2 
az élő lények cselekedeteinek hiányzó része helyére az Aris- 
toteles-iéle fogalmat, az organikus testek entelechiáját« he
lyezi, hogy megmutassa, hogy ezáltal lehetséges a céltudatos 
folyamatok teljes magyarázata az állati és növényi testben.

Csakhogy ez az egész, Driesch által a legtanultabb ala
possággal megjárt kerülőút semmi egyéb, mint annak az 
elismerése, hogy egy lélekszerűen működő energia hajtja az 
élő lényeket a saját maguk által felállított célok elérésére és 
képesíti is erre őket, mert amint már maga a stagirai bölcs 
is kifejtette, a lélek a maga gondolatainak a felépítésében 
nem más, mint »entelechiája egy szerves testnekc és ezzel 
igazi oka a tényleges életnek. És így könnyen meg lehet 
jósolni, hogy Driesch végül az összes természettudományi 
kérdésekben sehol nem kereshet és találhat kapcsolatot, 
mint a lamarckismusban.

Éppen így a botanika, amely az utolsó évtizedben mind 
határozottabban erre az oldalra állt, ha általában azt is 
hitte, hogy a lamarckismust csak rá kell srófolnia a mecha
nikus világnézetre, úgy, mint Darwin-Haeckel tette, mintha 
az ^egyenes alkalmazkodásinak és a »szervek használatá
nak« szintén azon kívülről jövő és szintén csak a véletlentől 
függő hatalmak lennének az alapjai, mint a ma a legtöbb 
botanikus által elhagyott kiválasztási tannak. Ez egyáltalá
ban az óvatos, fél dolgokon nyugvó álláspont, amely leg
jobban megfelel a legtöbb embernek, ha állást kell foglal- 
niok tarthatatlan, de még hatalmas és új, az igazság ereje 
által felemelt, de »hivatalosan« még meg nem engedett fo
galmak közt. Ilyenkor kifogást keresnek, amely lehetőleg 
megengedi nekik, hogy a régivel ne szakítsák meg az össze
függést és mégse lássanak visszamaradottnak az újjal szem
ben. Olyan közbeeső állapot ez, amelyből a tömeget rende
sen csak férfias határozottsággal fellépő vezető személyisé
gek szakítják ki.

1 H. Driesch : Die organischen Regulationen. Vorbereitungen zu 
einer Theorie des Lebens. Leipzig, 1899.

2 H. Driesch : Die »Seele« als elementarer Naturfaktor. Leip- 
«ig, 1903.

Francé - A növények érzéki és szerelmi élete. 15
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Nem sorolhatom fel azon növénykutatók lajstromát,, 
akik az »egyenes alkalmazkodás* mellett szólottak, mert 
majdnem végtelen a számuk. Hogy néhány kiváló nevet 
említsek, ide tartoznak Nágeli, Wiesner, Solms-Laubach r 
Warnting, Goebel, Henslow, Errera, Constantin, Foeke, Wett- 
stein, Joh. Reinke, Schwendener, Bonniét, Wittmack és. 
Hansen.

Mindnyájuk közül azonban a már említett Delpino^ 
Kerner, Ludwig és H. Mülleren kívül senki sem vette any- 
nyira számba a lamarckismust elkerülhetetlen következ
ményeiben, mint Nágeli, 1 aki a leghatározottabb lamarckis- 
ták egyikének mondta magát. A  leszármazástan sokat tár
gyalt teóriájában mindenekelőtt szellemes tisztulást hozott 
létre a kérdésben, amennyiben szigorú különbséget vont az. 
élő lények organizációs és alkalmazkodási jelei közt. Az elsők 
mérvadók a fejlődés fokára, amelyen található a plazmából 
álló lény, tehát arra, hogy reptilium, rovar, féreg, alga vagy 
virágos növény-e, éppen így a lények beosztására a trend
szer «-be családjaikkal, nemeikkel és fajaikkal. Nágeli szerint 
semmi közük sincsen alkalmazkodáshoz, célszerűséghez és 
fenntartási képességhez. Es azért azt hiszi, hogy teljesen 
igaza van, ha a szervülési jeleknek egészen más keletkezési 
okot tulajdonít, mint az alkalmazkodásoknak. Az utóbbiakra 
vonatkozólag a Lamarck-iéle gondolat jön számba —  az: 
előbbivel azonban szerinte semmi dolga sincsen.

Emellett Nágeli más értelemben is legalább megpróbál
kozott azzal, hogy igazságot adjon a lamarckizmus pszichikai 
principiumának. A »direkt« okozásról szóló teóriája tisztán 
teleológikus és abba a magyarázatba szájadzik, hogy »ér- 
zéki* benyomások az általuk okozott érzetekkel, képzetek
kel és akarati megnyilvánulásokkal együtt látható változá
sokat hoznak létre a szervezetben és működésében. Ezzel 
aztán legtermészetesebb módon el van ismerve az egész 
lamarckizmus sarkalatos pontja : a pszicho-fizikai kauza
litás, amiért már másutt is szót emelt, csakhogy atomisztikus 
nézeteihez híven, minden ilyen gondolatot hilozoisztikusan

1 K. N ágeli: Mechanisch-physiologische Theorie dér Ab-
stammungslehre. München u. Leipzig, 1884.
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kifejleszt és felállítja a » molekuláris kéj- és fájdalomérzetek* 
teóriáját. De mindebben nem jutott túl a kezdeten és ha 
egyrészt pl. a rovarok által termékenyített növények virág
képzését vagy a húst emésztő növények különös alkalmaz
kodásait tisztán lamarckszerüen magyarázza is, megtagadja 
másrészt a növényektől és ősi állatoktól a képzelőtehetsé
get és emlékezést.

Nágelin kívül E. Warming 1 kopenhágai botanikus is 
bővebben foglalkozott azon »közvetlen okozás* okával, 
amely által a növények olyan csodálatos módon tudnak 
hasznot húzni környezetük minden körülményéből, ameny- 
nyiben külső ingerre célszerű hatással felelnek. Ezt ő »ön- 
regulatio«-nak nevezi és ezzel olyan műszót alkotott, ami
lyennél szerencsésebbet nem is lehet találni arra, hogy a 
Bunge-íéle aktivitást arra való célzással, hogy a növényben 
vannak ítélőképes erők, kifejezzük.

Az önkormányzásnak ezt a fogalmát napjaink egyik 
legnagyobb növényfiziológusa, W. Pfeffer tanár Leipzigben 
szintén fölkarolta és a növényéletről szóló 1600 oldalas kézi
könyvében 2 következetesen végig is vezette. Számtalan 
ponton ismerteti benne a növényben végbemenő életfolya
matot, mint folytonos kívánságot és feleletet, mindig újból 
visszatér az életben való történés lamarckisztikus formulá
jára, amit ő maga úgy fejez ki, hogy »a szükséglet mindig 
azon processzusokat kelti föl vagy gyorsítja, amelyek az 
egyensúly helyreállítását, a szükséglet kielégítését célozzák*.3 
Minthogy néhány oldallal később (520. o.) maga is elismeri, 
hogy ezen a szükségleteket kielégítő regulációs működések 
»ingerreakciókból erednek«, azaz, hogy a növény érzési ké
pessége véteti észre vele azon szükségleteket, amelyeknek 
kielégítésére lépteti működésbe mechanizmusát, —  maga is 
kimondta egyenes, csak más szavakkal a célszerűség problé
májának lamarckistikus megoldását —  és még sincsen ennek

1 E. Warming : Lehrbuch dér ökologischen Pflanzengeographie. 
Berlin, 1896

2 W. Pfeffer : Pflanzenphysiologie I. Stoffwechsel. Leipzig, 
1897. — II. Kraftwechsel. Leipzig, 1904.

3 Fönti mű I. kötet 518. o.
15*
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a tudatában. Ebben a még csak rövid ideig fenn
tartható átmeneti helyzetben van jelenleg az egész 
növénytan.

Ez teljesen meglátszik R. v. Wettsteinnak,1 Ausztria 
egyik vezető botanikusának az igyekvéséből is, aki sok szép 
példát hozott fel a közvetlen okozásra a növényéletben és 
így mintegy először vívta ki ezen fogalomnak végleges 
polgárjogát az alkalmazkodás tanában. Ezt az érdemet 
megosztja vele a müncheni botanikus, Goebel2 tanár, aki a 
közvetett és közvetlen okozás közti különbséget, mint már 
régen szükséges volt, élére állította, amennyiben arra 
tanított, hogy indirekt alkalmazkodás gyanánt tekintsük 
azt, ha egy élő lény egy jelt »véletlenül« kifejleszt, ami rá
nézve hasznos. Ellenben »direkt okozás vagy alkalmazko
dás* gyanánt, ha az illető jel célszerű reakció valamely külső 
befolyásra, amivel hallgatólagosan el van ismerve egyúttal 
a Lamarck-iéle következtetés az ilyen hatások pszichikai 
oka felől.

Csak ezen közvetlen okozásokra céloz Wettstein la- 
marckizmusa, amely számára a következő gondolatmene
tek találta k i : az egyén alkalmazkodása a szervek munkájá
nak növekedésében nyilvánul; ez viszont, amint ismeretes, 
»funkcionális inger « által élénkebb működésre bírja a szer
veket. így hát az alkalmazkodás következménye a szervek 
elváltozása. Ezen gondolatmenettel a fejlődési mechanika 
híres megalapítójának, Roux Vilmos-nak3 szerencsés ideá
ját Wettstein átviszi a növényéletbe. Ezért szabad talán a 
következőkben egyidejűleg mindkét tudósra vonatkoznom. 
Roux azt találta anatómiai tanulmányai közben, hogy ezrei 
az olyan alkalmazkodásoknak uralkodnak az egész állati 
testen, melyek helyreállítják a részek belső harmóniáját,

1 R. v. Wettstein : Neulamarckismus u. seine Beziehungen zum 
Darwinismus. Jena, 1903.

2 K. Goebel: Uber Studium und Auffassung dér Anpassungs- 
erscheinungen. München, 1898.

3 Több munkában fejti ki, a legfontosabbat azonban össze
foglalja összegyűjtött munkáiban: W. Roux: Dér züchtende Kampf dér 
Teile: . .  . zugleich eine Theorie dér funktionellen Anpassung. Leip
zig, I—II. 1895.
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amelyek nélkül egy élő lény sem lenne életképes. Mindennek 
tekintettel kell lennie egymásra, izmoknok, kötőszövetnek, 
csontváznak, bőrnek, a vérkeringés, lélegzés, emésztés szer
veinek, hogy ne akadályozzák kölcsönösen egymást, ezt 
pedig nem lehet tenyészteni, hanem karöltve kell mennie 
működésükkel mint funkcionális alkalmazkodásnak, ameny- 
nyiben először az erősebb funkció csak azon részeiben nö
veszt meg egy szervet, amelyek az erősebb működést végzik, 
azonkívül azonban növeli munkaképességét és így tulajdon
ságait is megváltoztatja. Midőn Roux a szervek ezen össze
függése útján az önkormányzat fogalmához érkezett, amit 
Warming-Pfeffer tőle átvett, akkor megalkotta a másod
sorban említett fogalmakkal a funkcionális ingerek fogalmát, 
amelyet Wettstein most bevezet a növénytanba is. Mind
kettő teljesen lamarckisztikus idea, sőt az utolsó nem egyéb, 
mint a már említett Pflüger-féle törvény átalakítása, amelyet 
Roux még sokkal világosabban kidolgozott, amidőn meg
mutatta, hogy a test belső harmóniáját egyedül mint a funk
cionális alkalmazkodás megnyilvánulását lehet megérteni, 
amely azonban nem egyéb, mint a test felelete azon inge
rekre, melyek a »funktiok elvégzése* által gyakoroltatnak a 
szervekre. Ezt a gondolatot különben már a híres angol 
gondolkodó, Herbert Spencer is kifejtette »The inadequacy 
of natural selection« című értekezésében.

Mindezek egészen helyes magyarázatok, de kitalálóik 
nem mentek egészen végig az igazság útján. Sőt Roux el is 
tévedt, amikor az előttünk már ismert sejt- és molekula
kiválasztást összevegyíti tanával. Es amidőn Wettstein 
megelégszik azzal, hogy a direkt okozást funkcionális inge
rekre vezesse vissza, csak a folyamatot, az utat és módot 
írta le, ahogyan a test szükségleteit kielégíti, de nem az okot, 
amely arra képesíti.

Ilyen igyekvéseket találtam korunk természettudo
mányi gondolkodásában, amidőn, kielégítetlenül a nem meg
felelő kiválasztási tan és az évszázad végének lapos mate- 
riálizmusa által felhasználtam Magyarország pusztáin való 
hosszú évi tartózkodásomat, hogy nyugalmas magányban 
eljussak egy ezen kérdések felől magamat kielégítő, tiszta 
nézethez. Ezen évek gyümölcse különös leszámolás volt a
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mechanisztikus világnézettel,1 a tudósok ideálja kritikájá
nak formájába öltöztetve, amint szükségszerűen ki kellett 
fejlődnie tudományaink szerzetesi eredetéből a teológia 
ellenlábasa gyanánt. Egyúttal megvolt benne a tiltakozás 
a darwinizmusban előforduló, ezen ^természettudományi 
teológiából* eredő mechanisztikus természetmagyarázat ellen, 
de fel van már ott állítva a sej térzések és a »növénylélek« 
fogalma.

Miután így saját gondolkodásomban helyet teremtet
tem a kiválasztás tanának összeomlása után ismét magya
rázat nélkül maradó célszerűségi probléma számára, egy 
további fél évtizedet szántam a szerves célszerűségek át
gondolására, háttérben azon titkos tervvel, hogy a növény 
életének leírásával, mint a legjobb példán, az élet rejtélyé
nek mélyebb részletezéséhez jussak, amelynek mélységéről 
csak akkor nyer az ember elegendő képet, ha átlátta a 
materialisztikus magyarázat sekély voltát. A  növényélet 
azért látszott alkalmas területnek ezen harc kivívására, 
mert a növények felépítésében és működésében könnyeb
ben lehet az okokat megítélni és mindenekelőtt, mert a 
növény sokkal jobban hozzáférhető az experimentális kér
désfeltétel számára, amitől itt minden függ.

Ennyi előmunkálat után gyors menetben közeledtem 
végcélomhoz. Először megkíséreltem a magyar Természet- 
tudományi Társulat közleményeiben és különböző német 
folyóiratokban megjelent dolgozatokban, amelyekből 1903 
őszén a jelen tanulmány első kiadása 2 lett, hogy összefoglaló- 
lag méltassam a meglévő munkálatokat, amelyekből adó
dott, hogy a kiválasztás által való közvetett képzése a cél
szerűségnek tehetetlen, hogy másrészt a teleológikus világ
nézet jogos ; különösen azonban, hogy el kell ismerni, hogy 
van az új vitalisztikus törekvésekben egy helyes megismeré
sekből álló mag, amely alkalmas arra, hogy kitöltse a szelekció 
összeomlása által támadt űrt.

1 R. H. Francé : Dér Wert dér Wissenschaft. Freie Gedanken 
eines Naturíorschers. Dresden u. Leipzig, 1900.

2 R. H. Francé: Die Weiterentwicklung des Darwinismus. 
Eine Wertung dér neuen Tatsachen und Anschauungen. Oden- 
kirchen, 1904.
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Ezen művecske sikerét, amely mindenekelőtt számos 
tudományos vonatkozás kifejlődésében állott, oda lehetett 
magyarázni, hogy érett már a kor a természet meglelkesí- 
téséről szóló régi meggyőződések felújulásának az elfogadá
sára. Az a körülmény, hogy minden oldalról hasonló szándék 
mutatkozott, arra ösztönzött, hogy először egy kis iratban 1 
mondjam ki gondolataimat a növény meglelkesítéséről, mint 
-céltudatos tevékenységének okáról, amelyben a növény- 
mozgások méltatásának, a húsemésztő növények életnyil- 
vánulásainak, a növényi tropizmusoknak, valamint az inge
rek vezetéseinek és a Hdberlandt által újból felfedezett, tapin
tás, nehézkedés és fény észrevételére szolgáló érzékszerv 
tárgyalásának eredménye ily módon formálódott egy mon
dássá : 2 »A növénynek van egy képességük, amely a kül
világ körülményeit felhasználja és adott viszonyok szerint 
értékesíti*. Ezt a képességet »a lélek primitív formája* 
gyanánt magyaráztam. Más szavakkal: kísérlet volt ez
arra, hogy Delpino és G. Th. Fechner filozófus régi magya
rázatait új bizonyítási módokkal ismét bevezessük a tudo
mányba.

Rendkívüli siker (amely rövid időn belől 15-ik kiadását 
tette szükségessé iratomnak) jutalmazta ezt a mindenesetre 
még merésznek mondható lépést és alkalmat adott nekem, 
hogy régi tervemet: a meglelkesítési tannak a botanika 
egész birodalmára kiterjesztését, megvalósítsam, életem 
főmunkájának, a növény életéről szólónak kiadásával.3

Ebben a műben következő nézetet védem a szerves 
célszerűség létrejöttéről és ezt számos példán meg is magya
rázom :

A  kiválasztásnak Darwin-Haeckel értelmében van ugyan 
bizonyos körülmények közt kiselejtező, de soha sincsen 
alkotó hatása. Sem alkalmazkodásokat nem hoz létre, sem 
nem oka az elváltozásoknak.

1 R. H. Francé : Das Sinnesleben dér Pflanzen. Stuttgart, 1905.
2 L. az előbb említett mű 75-ik oldalát.
3 R. H. Francé : Das Leben dér Pflanze. A theoretikus réáz 

tartalma: Bd. I. (Die Ursachen dér Pflanzengestalten und dér 
deutschen Flóra.) Stuttgart, 1905. Bd. II. (Das Leben dér Ursubstanz 
und das Leben dér Zellstaaten.) 1907.
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Az alkalmazkodások sokkal inkább az éló lények saját 
okozása (aktivitása) által jönnek létre, mint passzive. A  szer
vezet ténykedése céltudatos (teleológikus) elvek szerint hat, 
amennyiben úgy követi az ingerek által kiválasztott érzeteit, 
hogy működése választ a különböző izgalmak közt. A szer
vezet működésében tehát ítélőerő rejlik és minthogy ítélet 
nem jöhet létre érzet, akarat és képzet nélkül (amelyeknek 
létezését a növényi érzékszervekből és az ingervezetés té- 
nyeiből is következtethetjük), ezek azonban a lelki élet 
elemei, fel vagyunk jogosítva arra, hogy a növényi alkal
mazkodásokat egy növényi lelki tevékenységre vezessük 
vissza, amire nézve egyelőre közömbös, hogy ez utóbbit 
tudatosnak vagy tudattalannak kell-e tartanunk, amiről 
a biológiai belátás mai állása szerint nem igen lehet véle
ményt mondani.

A növényi lélek tehát, mint a növénylelki reakciók 
összege, minden egyenes alkalmazkodás oka. Ennek a mű
ködésében rejlik a valódi oka a Pflüger-íéle törvénynek, a 
Bunge-iéle aktivitásnak és a Cossmann-íéle formula felol
dásának ; egyenlő jelentőségű Driesch entelechiájával, okozza 
az önkormányzást, melyet Pfefler és Warming a növényi 
testről, Roux az állatiról bebizonyított. Ezt kell értenünk 
az »életerő«, az »ösztön<t alatt, amit Kerner hozott fel; Del- 
pinot, Nágelit, Vignolit és H. Müllert, részben Fechnert is 
igazolja ez a növény életéről szóló tudás mai állásából eredő 
belátás.

Ennélfogva teóriámat oda foglaltam össze legutóbb 
említett művemben, hogy a növényi érzékszervek a sejtek
nek információkat közvetítenek a külvilág felől és ezt mond
tam :

milyen egyszerű kikémlelésre azonban minden állati és 
növényi sejt képes és ebből vezetjük le mi lamarckisták vagy 
biológiai pszichológusok —  akárhogyan neveznek bennün
ket —  azt a meggyőződésünket, hogy minden sejt saját 
magában kis lelki egyén, amely szükségletérzései alapján, 
szerény ítélőképességét és korlátolt mechanikai eszközeit 
igénybevéve, utat talál szükségletének kielégítésére, amely
nek azonban ezen remetei léten kívül még közös érdekei is 
vannak hozzácsatolt és vele testi összeköttetésben lévő sejt
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társaival, amelyek közös érzésekben és közös cselekedetekben 
nyilvánulnak, úgyhogy kétszeres lények vagyunk lelkileg 
is és duplán élünk, először mint sejt testünk sejtjeinek 
egoisztikus külön érdekeiben (ez az, amit testiéleknek neve
zek) és egyszer mint organizmus a sejteknek szervekbe való 
altruisztikus összekapcsolásában és tevékenységükben (ez 
volna az emberi lelki tevékenység összefoglaló fogalma). 
A  testlélek igen korlátolt, gyenge valami, amely valószínű
leg sohasem küzdheti fel magát komplikált működésre, 
magasabb asszociációkra és affektusokra, hanem abban 
működik, amit a pszichológiai beszédmód ma reflexnek, 
tropizmusnak, automatizmusnak nevez; ez azonban egy 
olyan terület, amelyen a legcsodálatosabb biztossággal és 
bár gyenge, de csak igen ritkán félrevezethető ítélőerővel 
működik.

Az agyiélek, ha szabad így neveznünk, biztosan alap
szik az »én« öntudatán és az asszociatív emlékezésen és azon 
előttünk jól ismeretes, öntudatunkban lebegő, könnyű moz
gású dolog, amely a genie magasságába kúszik fel és min
den nyomor mélységébe lesülyedhet és ami, úgy látszik, 
hogy az agyvelőhöz van kötve, mert vele együtt nő és éle
tében és halálában az agy sértetlenségétől függ. Egyedül 
a testiélek hozza létre az alkalmazkodásokat és ezek ezer- 
szerű célszerűségét és valószínűleg az ösztönöket is, az agy
iélek felette áll ugyan tevékenységének hatalmában, erejé
ben és magasságában, de mégis csak igen alárendelt fokban 
befolyásolja. A  növényeknél és aggyal nem biró alacsony 
állatoknál (egyelőre) csak ezen testiélek létezése bizonyos 
előttem és egyedül csak ezért vállalok jelenleg felelős
séget. «

De úgy látszik, hogy ennek az egész, lamarckisztikus 
felfogás szerint ítélőképességen alapuló, szükségletérzet által 
felébresztett és ingervezetés által a test összes szerveivel kö
zölt alkalmazkodásnak nincs közvetlenül semmi dolga a 
variációval. Inkább úgy látszik, hogy a fajok képzését első
sorban más, csak közvetetlen pszichikai, de ezen szempont
ból még meg nem vizsgált képességei a plazmának idézik 
elő, amelyek közül elsőnek mondható a szervezet hirtelen 
megváltozására (mutatio) való képesség.
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így a Lamarckizmus egyelőre megvilágította a fejlődés 
problémájának egyik oldalát. Ezáltal egy, a természettudo
mányok keretein belül maradó tant nyertünk az organikus 
célszerűség keletkezésére, amely következtetéseiben az 
energetikához és a lélekkel bíró természet (beseelte Natúr) 
elismeréséhez vezet ; azt azonban a jövőre kell bíznunk, 
hogy ezen »testi-lelki hatásnak« a gondolati és kísérleti meg
vizsgálásával ennek horderejét megállapítsa, és így eldöntse, 
hogy vájjon a Lamarckizmus az igazi fajalakításra is érvé
nyes-e, azaz hogy képes-e (ami igen valószínűnek látszik) 
a Nágeli-Wettstein-féle organizációs jeleket és ezáltal a 
faji fejlődésnek az útját is megvilágítani, vagy pedig csak 
az alkalmazkodási jeleket magyarázza.

Még mialatt én ezen nézetemet nyilvánosságra hoztam, 
már minden oldalról jöttek a kívánatos segítőtársak, mintegy 
bizonyítani, hogy a lamarckizmusnak az elfogadása ma 
egyszerűen logikai szükségszerűség. Ezeket itt nem meg
jelenésük sorrendjében, hanem a lamarckizmus szempontjá
ból való jelentőségük szerint fogom tárgyalni.

Ezért elsősorban a híres leipzigi filozófust, W. Wundtot 
említem, aki a természettudományi lélektanra nézve alap
vető előadásait az emberi és az állati lélekről1 új átdolgozás
ban kiadta és ebben legalább annyiban veszi tekintetbe a 
lelki működésre vonatkozó kiterjedtebb ismereteinket, hogy 
elismeri, hogy az emberi léleknek első nyomai a növényeknél 
és az egysejtüeknél is megtalálhatók. Ezzel tehát el van 
ismerve, hogy az emberi lélek legkiválóbb alkotása, a cél
szerűen cselekvés nem előjoga az embernek, hanem az élő 
természetnek általános tulajdonsága.

Wundt nézete azonban még élesebben szóló ügy
védre talált A. Oelzelt-Newinben, 2  aki az infuzóriumok 
élet jelenségeinek gondos mérlegeléséből ahhoz az eredmény
hez jutott, hogy csupán magából a minden élő protoplazma 
belső megyegyezésének a tényéből (ez az úgynevezett bizo
nyítás a kontinuitás által) következtetni lehet a sejtlélekre,

* Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele. IV. Aufl. 
8°. Hamburg und Leipzig. 1906.

2 A. Oelzelt-Newin : Beobachtungen über das Leben dér Pro- 
tozoen. (Zeitschr. f. Psych. 1906.)
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ami másrészt ez egysejtűek érzésének szemlélet útján 
megállapítható ténye által elegendő tapasztalati bizonyíté
kot nyer arra, hogy honosságot nyerjen az ismeretek között. 
Fr. Schnltze is készségesen elismeri azt az összehasonlító 
lélektan kézikönyvében 1 aminthogy általában a filozófusok 
és lélekbúvárok a lamarckizmus elé semmi nehézséget sem 
gördítenek. Annál inkább a zoológusok és botanikusok, 
akik egyedül az üdvözítő »mechanikai magyarázatok* által 
meg vannak babonázva. Schultze még egy magasabb fajtájú 
növénylélek számára is szolgáltat néhány éleselméjű bizo
nyítékot.

Filozófiai oldalról E. v. Hartmann,2 a század legjelenté
kenyebb gondolkodója, mint értékes örökséget hagyta hátra 
az életteória számára az élő természetben való kelet
kezésre és elromlásra vonatkozó nézeteinek összefoglalását. 
Nézetei azon álláspontjának megfelelően, hogy az élő ter
mészet a természetből előretekintő »isteni lélek*, természe
tesen minden további nélkül a természet »meglelkesítésé- 
nek« felfogásához kapcsolódnak. Ennek a felfogásnak Hart
mann már sok évtized óta, az idők minden változása köze
pette tántoríthatatlan harcosa volt, úgyhogy a lamarckiz
mus mindig becsületbeli kötelességének fogja tartani, hogy 
a nagy berlini gondolkodóra mint a legmélyebb megalázás 
idejében való védőjére emlékezzék. Nevezetesen azért köszön
het Hartmannak igen sokat, mert ez a fejlődést különösen 
gátoló pszicho-fizikai parallelizmussal szemben egész életé
ben az »allotrop causalitás«-t juttatta érvényre. Ezalatt azt 
a materiálisták által tagadott tényt értette, hogy lelki okok 
minden további nélkül testi hatásokat létesítenek, hogy 
tehát test és lélek oksági viszonyban állanak egymással, 
és nem egymás mellett belső kapcsolat nélkül, véletlenül 
dúdolják ugyanazt a nótát, az őket alkotó, természeten 
kívül álló isten dicséretére, akinek éppen azok voltak a hir
detői, akik ezt a természetellenes gondolatot eredetileg ki

1 Fr. Schultze : Vergleichende Seelenkunde. 2. Bd. : Die Psy- 
chologie dér Tiere und Pflanzen. 8°. Leipzig, 1907.

2 F. v. Hartmann : Das Problem des Lebens. Biolog. Studien. 
.8°. Bad Sachsa i. H. 1906.
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találták.1 Ezen az »allotrop causalitás«-on alapszik tulajdon
képpen a mi egész »meglelkesítési« tanunk.

A  lamarckizmus számára még abban a tekintet
ben is egyengette a talajt Hartmann, hogy ő a fejlődés 
törvényében, ahogy azt Hegel a történelemben és La
mar ck-Darwin a természetben megállapították, fáradhatat
lanul hangsúlyozta a céltudatosságot, mely nélkül szá
mára a fejlődés lehetetlenségnek látszott. Természetesen 
Hartmann a célra való törekvésnél a célt kihelyezi az élő 
testből, és már ezzel a lélek fogalmát a metafizika tárgyává 
teszi. Szerinte az élet, bár működésére nézve lelki, azonban 
lényegileg metafizikai elv, amely anyagtalan, teljesen tudatta
lan és egyúttal nincs kötve az egyes jelenséghez (supraindivi- 
duális). Az ő nagyszabásuan kigondolt rendszerében a létező, 
amit ő, mint tudjuk, »a tudattalanénak nevez, lelki műkö
désével egy végcél felé törekszik, amely mindig teleológikusan 
és mindig akarati működésekkel és képzetekkel van össze
kapcsolva, végig az egész állat- és növényvilágon, sőt még 
az anorganikus természetben is.

Ez a csodálatosan mélyértelmű pantheizmus, amelyben 
az erkölcsösségnek mint a világcél (vagyis a kínos léttől való 
megszabadulás) gyorsabb elérésére szolgáló segítőeszköznek 
a legfontosabb szerep jut, mint ebből a futólagos vázlatból 
is kiviláglik, csak részletében egyezik meg a lamarckizmussal, 
habár mindkettő a természet meglelkesítésével egyformán 
intézi el a világrejtélyt.

Nevezetesen az allotrop causalitás 2 az a pont, amelynek 
Hartmann ma igen örülne, a legújabb fiziológiai kutatások 
óta. Ezúttal Oroszországból jön a világosság. A petersburgi 
fiziológusnak, Pazvlownak sikerült szellemesen kigondolt

1 Főleg Descariestől (1596— 1650) ered, arra a még ma is ható 
elméletre alapítva, hogy test és lélek egymással semmi közössel 
sem bírnak és csak mechanikusan vannak összekötve, anélkül, 
hogy egymásra hatni tudnának, amit ismét főleg az oratori rend 
tagja, Malebranche fejt ki (1638— 1715) abban a tanításában, hogy 
a gondolkodás oka Isten lelket adó erejében rejlik.

2 Ennek diadalmas előrenyomulását különben fényesen mu
tatja L. Busse műve, Geist und Körper, Seele und Leib. Leipzig 
8°. 1903.



237

kísérleteiben 1 az allotrop causaütásnak közvetlen bizonyí
tékát adni, amivel különben az 1904-ik év Nobel-diját is 
kiérdemelte. Mint a táplálkozás fiziológiájának a kutatóját, 
mindig foglalkoztatta a nép által már régen jól ismert össze
függés a jó kedv és a jó emésztés között, aminek igazi okát 
azután végre kísérletileg meg tudta állapítani. Gyomor- 
fisztulát állított elő a kutyán, melynek kifelé vezette bár- 
zsingját. Mihelyt az éhező állathoz húst közelített, gyo- 
momedv folyt ki a gyomorfisztulából. Élvezhetetlen tárgyak
nál ez nem következett be, de annál hevesebben, ha enni adott 
a kutyának. A  gyomornedvelválasztás tehát tisztán szellemi 
hatásra indult meg, hiszen a húsdarabok nem is jutottak 
a gyomorba, hanem a bárzsingon lévő mesterséges nyíláson 
eltávolíttattak.

Hogy ez az embernél ugyanígy van, azt Bulawinzew 2 
orosz orvos Pawlow kezdeményezésére úgy bizonyította 
be, hogy egészséges emberek gyomrából próbákat vett, 
miután étvágyukat észlelési és látási ingerekkel vagy kedvenc 
ételeik megszerzésével felizgatta. Ekkor a gyomomedv jelen
tékenyen több sósavat (2%) és nagymennyiségű pepsint 
tartalmazott, ami a nyugodt gyomornál nem fordult elő.

Annak a kísérleti kimutatásával, hogy lelki okok köz
vetlenül testi hatásokat képesek kiváltani, az eredeti La- 
vtarck-iéle gondolat oly támasztékot nyert, hogy könnyen 
megjósolható, hogy a X X . század a biológiai pszichológia 
kora lesz és ennek következtében a természettudományok
nak azon döntő befolyása által, amellyel ma már szerencsére 
a korszellemre hatnak, egy oly század lesz, amelyben a 
szellem és a meglelkesített természetnek a tisztelete ismét 
helyre lesz állítva.

1 A két főműve: J .  P. Paw low : Die Arbeit dér Verdauungs- 
drüsen. 8°. Wiesbaden, 1898. és J .  P. Pawlow—Walther: Experiment 
als zeitgemásse und einheitliche Methode medizinischer Forschung. 
8°. Wiesbaden, 1900. Ezen munkáknak kimerítő méltatása és kiegé
szítése a Zeitschr. f. d. Ausbau dér Entwickelungslehre első köteté
ben jelenik meg.

2 A petersburgi orosz orvosok társulatában tartott felolvasás 
1904-ben. Üjabban Németországban Biesbel tanár végzett hasonló 
kísérleteket.
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Van egy munka azonban, amelyet egy későbbi nem
zedék kétségkívül ezen korszak útmutatójának fog tekin
teni, egy munka, amely a lamarckizmusnak imént vázolt 
újjászületését bezárja, amely az allotrop causalitásnak és 
a funkcionális alkalmazkodásnak összes kérdését végig
gondolja, hogy ezekből az orgánikus célszerűségek lelki 
okaira egy kényszerítő logikájú teóriát alkosson, amely a 
természetismeretnek ma annyira kiterjedt alapjain nyu
godva is tulajdonképpen nem más, mint az a teória, amelyet 
Lamarck, F. Delpino, Nágéit, T. Vignoli, H. Müller, F. Lud- 
wig, K. Francé és H. Driesch is vallottak.

Ez a mű a müncheni zoológiái tanárnak, August Pauly- 
nak 1 a tanulmánya a darwinizmusról és lamarckizmusról.

Pauly a kiválasztási gondolat analíziséből indul ki, 
amely ellen főleg a megrostálandók elégtelen számát és a 
kiválasztási folyamatnak túlságos csekély idejét hozza fel 
érvül. Továbbá éles iróniával kimutatja a véletlennek mint 
alkotóerőnek a lehetetlenségét, nem kevésbbé a mechanisz
tikus életmagyarázatban elrejtett teleológikus gondolko
dásmódot, amely annakidején kimerítő magyarázat lát
szatával bírt. Pauly tehát a kiválasztási gondolatot a 
faj képzésnél és az élet tökéletesbítésénél még mint segítő 
tényezőt is mereven elutasítja és még kirostáló hatást sem 
akar néki tulajdonítani. Ez azonban olyan álláspont, 
amelyet az egykorú életbúvárok nem igen ismernek el, 
mert a tökéletlenül alkalmazkodott formáknak a kipusztu
lása tényekkel van bebizonyítva és könnyen be is látható.

Azonban nem ebben a tagadó részében van az erőssége 
és jelentősége Pauly művének, amely hosszú évek gon
dolatmunkájának az eredménye, és melynek méltóságos 
hangjában annyi gondolat van, hogy még sok évtizednek 
a kutatása fog belőle ösztönzést nyerni és még a tudásnak 
egy sokkal előrehaladottabb és a mi nézeteinket meghaladó 
állapotában is gyakran fognak hozzá visszatérni.

A  főerőssége ezen műnek a filozófiájában és mindenek
előtt logikájában rejlik. Ezért fogják azt abban a mértékben

i A . Pauly : Darwinismus und Lamarckismus. Entwurf einer 
psychophysischen Teleologie. 8°. München, 1905.
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megérteni és méltányolni, amily mértékben a vele foglalkozó 
gondolkodók és idők filozófiaiak lesznek. Aki szellemi korlá
tozást akar, az teljesen elégedetlenül fogja letenni. Aki azon
ban a kiválasztási gondolat csődjét belátja, és érezve egy 
új vezérgondolatnak az égető szükségességét a célszerűségi 
probléma megmagyarázására, nem idegenkedik a filozófiai 
gondolatmenettől, mint egy gazdag tapasztalati ismeretnek 
a kiegészítőjétől, az csakhamar belátja, hogy Pauly műve 
learatta a rég óhajtott szükségszerű végkövetkeztetéseket, 
mint egy tapasztalatban végtelenül gazdag empirikus kor
szaknak a gondolati eredményeit, vagy helyesebben mondva : 
csak megkezdte ezt az aratást. Mert Pauly műve még töké
letlen ; és nem is tartalmaz mást, mint sikeres kísérleteket a 
Lamarck-ié\e elmélet felébresztésére. Sok kidolgozatlan rész 
van benne, ahol eltér a főtárgytól, és sok maradt ki belőle, 
ami sürgős tárgyalásra szorul. A  kiválasztási gondolatnak 
és a Darwin-ié\e véletlenségi princípiumnak a már említett 
kritikáján kívül tartalmazza a Pflüger-Roux-iéle »krypto- 
lamarckizmus« leleplezését Bunge, Rindflleisch, Driesch élet
erőelméletének (vitaiizmus) és ellenfeleiknek a tárgyalását, 
a teleológiai fogalmak filozófiai analízisét, a Latnarck-iéle 
vezéreszmét és ezenkívül — és ez a legdicsérendőbb az egész 
könyvben — az organikus célszerűségnek egy végtelenül 
világos és szellemes analízisét.

És Pauly nem meggondolás útján akarja megoldani 
feladatát, hanem a kérdéses jelenség részletezésével, szám
talan példát mutatva be, melyeket rendkívüli tudással a 
természet egész köréből hoz fel.

így felhozza a bálnák csökevényes szerveit; bizonyos 
futó patásoknak visszafejlődött ujjait, az emlősök kevéssé 
használt zápfogainak kisebbéválását, parazita állatoknak 
elsatnyulását, mint megannyi fényes bizonyítékát a lamar- 
ckizmusnak; ugyancsak így tárgyalja gondolatmenetének 
igazolására a rovarlábakat, a madarak úszó- és futólábait, 
a flamingócsőrt, az emberi gége kifejlődését, a macskakarmok 
behúzókészülékét, a szívbillentyűk működését, a növény- 
tropizmusokat, a kúszónövények viselkedését, az emberi 
szem alkalmazkodóképességét, az ujjasállat (Chiromys) 
középső ujjának külön alkalmazkodását. Egy mintaszerű
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példán, amely érezteti, hogy a kérdésnek Lamarck-féle 
felállítása, ha egyszer ez uralkodó munkahipotézissé fog 
válni, a természet ismeretének mily elmélyülését fogja maga 
után vonni, a madári tollazatnak a legcsekélyebb részletek
ben kidolgozott teleológiáján fényes bizonyítékát szolgál
tatja annak, hogy csak a Lamarck-féle gondolatmenet képes 
az élet célszerűségének bonyolódott rejtélyét megfejteni. 
Mindezt azért említem, hogy megmutassam, hogy Pauly 
elejétől végig sohasem hagyja el az igazi természetbúvár 
kutatási módját: az indukciót, a tények területét.

Tényekre alapítja az élet belső ideológiájáról szóló elmé
letét, ahogy ő azt nevezi, melyet röviden így lehetne össze
foglalni : az élő test által észrevett szükséglet indítóoka az 
ennek a szükségletnek megfelelő testi elváltozásnak. Szerinte 
tehát helyesebb az élő test szükségletének megfelelő cselek
vésről beszélni, mint célszerű cselekvésről.

Már ebből kiviláglik, hogy Pauly életfelfogása a leg
lényegesebb pontjában, vagyis az állatok és növények cél
szerű működésének lelki eredetében egyezik a mi felfogásunk
kal, sőt tovább menve, hogy az a meglelkesítési tannak a 
történetéhez kapcsolódik és tulajdonképpen nem más, mint 
a modem alapokon ismét felújuló tiszta lamarckizmus.

Pauly csak Lamarck-nak materiálista alapfelfogását 
nem újítja fel, amelyet az a lélek lényegére nézve állít. 
Az idegfluidum helyére egy lélekfogalmat tesz, amelyet 
pszichikai energiának nevez (valószínűleg mint elektromos 
erőt képzelte el), amely természetesen a testtel a fizikusok 
által használt értelemben áll kölcsönhatásban. Neki tehát 
nincs szüksége egy külön kauzalitási formának a felvételére, 
és így visszautasítja a pszicho-fizikai parallelizmust, mellyel 
a meglelkesítési tan összeférhetetlen. Azon követelmények, 
hogy a pszichikum a testben mint egy áram vezetés utján 
mindenfelé kiterjed, feszültsége nő (inger által) és kisül (az 
akarat alakjában), közelfekvővé teszik számára, hogy azt 
egy igen finom médiumban való mozgásnak fogja fel, ami 
a lamarckizmust végeredményben az energetikához látszik 
közelíteni, tehát hathatósan leküzdi azt a babonát, amelyet 
sok tudós a kutatás útjába állít, amidőn oda jut, hogy a 
lamarckizmus szükségszerűen a metafizikához vezet, a



241

levegőben lógóhoz, régen meghaladott idők világfelfogá
sához.

Pauly tárgytalanná teszi ezt az aggodalmat, mert egy pil
lanatig sem hagyja el az okot kutató természettudomány 
területét és így az ő meglelkesítési elmélete legalább a ta
pasztalati tudományok emberei közt jobb fogadtatásra 
számíthat, mint a Hartmann-iéle. Különösen akkor, ha gon
dolatvilágát szélesebb körök értik meg és az ő egyszerű, 
kényszerítő logikája hatni kezd.

Abból indul ki, hogy a világon csak egy mód van arra, 
hogy célszerű jöjjön létre. Ugyanis a célszerűségi cselekvés két 
tapasztalatnak tevékeny társításából (asszociáció) áll, a szük
ségletnek és a szükséget kielégítő eszköznek a társításából, 
amely társítás egy ítélet hatása alatt jön létre, vagyis 
ama következtetés útján, hogy az eszköz a szükséglet ki
elégítésére használható. Ez ugyanaz a logika, amelyhez 
más utakon Driesch és én is eljutottunk. (L. 224. és 225. o.) 
Űj azonban Pauly-néií annak a kimutatása, hogy minden 
teleológiának ily úton kell létrejönnie, bár ötféle célszerűség 
létezik. Még pedig az emberi lélek alkotásai: a kultúra, 
eszközök, gépek, műalkotások, továbbá az a célszerűség, 
mely mint belső cselekvés, mint gondolkodás jelenik meg, 
harmadszor az állati ösztönben és az emberi ítéletben meg
nyilvánuló teleológia, negyedszer az élő szervek működésé
nek a célszerűsége, és ötödször ezen szervek szerkezetében 
mutatkozó teleológia. Mindezen esetekben tehát egy tudatos 
és egy tudattalan, egy eredményezett és egy ható célszerűség 
van, vagy más szavakkal mindig ugyanaz a jelenség, amely 
négyszer variál.1

Már most, —  hogy érthető legyek, mivel a világot mint 
egy egységes egészet kell felfognunk, mivel az egész tudomány- 
ellenes volna valamely dualizmust, valami természetesen kivüli 
állót önkényesen felvenni, tehát semmi sem akadályoz 
minket, sőt tudományos szükségszerűség, hogy a célszerűséget 
létrehozó elvet a természeti erők keretén belül keressük. Es mivel 
a növényi, állati szervezet célszerűsége identikusnak mutat-

1 Azért négyszer, mert az állati és emberi cselekvésnek teleoló- 
giája ugyanaz.

F rancé : A növények érzéki és szerelmi élete. 10
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kozott az emberi célszerűséggel, ez pedig lelki erők útján 
jön létre, tehát általában az organikus ideológiának okául 
teljes joggal tekinthetjük a plazma lelki erőit.

Ez lényegében Pauly teljes következtetési menete. 
Igen helyesen hangsúlyozza a továbbiakban, hogy ezt a 
pszichikus célszerűséget nem szabad emberi értelemmel 
mérni, mert ez semmi más, mint egy rendkívül egyszerű 
felelete a sejtnek az éppen fellépő szükségletre, ami schema- 
tikusan és oly kis ítélőképességgel történik, hogy gyakran 
valódi értelmetlenségekre vezet. így magyarázhatók könnyen 
és erőszak nélkül a mechanisztikusan gondolkodó természet- 
tudósok által annyiszor felhozott célszerűtlenségek (disteleo- 
lógia). »A célszerűség« —  mondja Pauly — >>empírikus termé
szetűd, azaz ha a sejtek valamiről semmiféle tapasztalatot 
nem gyűjtöttek, akkor ezen tényállás felléptekor nem lesz
nek képesek célszerűen cselekedni. Vagy más helyen : »Egyike 
a leggyakrabban elkövetett hibáknak az organikus célszerű
ség megítélésénél, hogy az eszközöknek a használhatóságát, 
melyek egy célra rendelkezésre állanak, az emberek észre
ve vőképessége, tudása, és értelmi ereje szerint ítélik meg, 
holott azokat csak azon észrevevő- és ítélőképességek és 
eszközök szerint lehet megítélni, amelyek a sejteknek és 
szöveteknek állanak rendelkezésükre, és amelyeket kísérleti 
úton lehet megállapítani/"

Ennek a tényállásnak igen tanulságos példáját szolgál
tatják a kóros daganatok (rákok), ezen különös képződ
mények, melyekről Cohnheim korszakos munkái óta tudjuk, 
hogy elszórt csírasejtek, amelyek a bennük lakozó embrio
nális fejlődésre való erő által szaporodnak és így a testben 
egy élősdi idegen testet hoznak létre, amelyik éppen úgy 
elláttatik véredényekkel, tehát éppen úgy táplaltatik, mint 
bármely más szerv, bár éppen ezáltal igen gyakran a szervezet 
halálát idézi elő. Ez azonban nem ejtheti bámulatba a 
lamarckistát, mert ebből csak azt látja, hogy a sej tiélek 
működése mennyire automatikusan és tisztán a szükségletek 
által kiváltva történik, ami a daganatok esetében a rák
sejtek vér és oxigén utáni szükségletének a szokott módon 
történő, de ebben az esetben természetesen célszerűtlen 
kielégítéséhez vezet. »Ilyen organikus butaság* számtalan
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van és éppen ezekből arra lehet következtetni, hogy a szer
vezetben kétféle formája van a pszichikai energiának (lelki 
működés) : egy hatványozott, tehát fokozott, bizonyos 
körülmények között tudatos, és ennek alapfeltétele, úgy 
látszik, az agynak a jelenléte, és egy másik, amelyet üest- 
léleknek« nevezünk és amelynek létezését a növényeknél 
a »Leben dér Pflanzen* című munkámban bebizonyítottam.

Ez a testben ható pszichikai energia a következő módon 
működik : mivel ezzel a sejteknek azt a tulajdonságát jelöl
jük, ami abban áll, hogy ezek érzékelnek, tapasztalokat 
gyűjtenek és ítéletük folytán régebbi tapasztalatokat újabb 
ingerekre alkalmazni képesek, úgy kell működését elképzel
nünk, hogy ezáltal a test a rendelkezésére álló anyagokat 
vagy azokat, amelyeket felvenni (asszimilálni) képes, tulaj
donságuk szerint használja ki.

A test tehát eszközökkel dolgozik, amelyek feltételei 
annak, amit végezni képes, amelyekhez azonban ugyanoly 
módon jut, mint mi felfedezéseinkhez és találmányainkhoz. 
A véletlen bizonyos mértékben segíthet, de nem ő az alkotó 
elv, amint azt Darwinénak a kiválasztási és átváltozási elmé
lete kívánja. A  véletlen csak a célnak és az eszköznek az 
összetalálkozásában van ; de nem a véletlen segíti a szer
vezetet a célszerűnek a birtokába, hanem tisztán csak az ítélö- 
ereje, amely a véletlent ki tudja használni.

Az anyagoknak a kihasználása úgy nagyban, a hód ház
építésében, a madarak fészkében, mint kicsinyben, kémiailag 
is megnyilatkozik, sőt éppen itt ünnepli a plazmának művé
szete azokat a sikereit, amiket az ember még nem képes 
utánozni. Ezt nagyon jól tudja a botanikus, aki bámulva 
nézi a növények kémiai képességeit, melyek a szén
hidrátokból egyszer fehérjét, másszor zsírt és nyákanya
gokat (pektin), nyákot és chitint gyártanak, mint pl. a gomba, 
amely egyetlenegy anyagból (szőlőcukor) az összes többi 
anyagokat elő tudja állítani, amelyek a rendkívül bonyolult 
plazmának a készítéséhez szükségesek, vagy mint a virág, 
amely benzolderivátumokból és cseranyagokból állítja elő 
azt a százféle keserű anyagot, festéket és mérget, amelyek 
arra szolgálnak, hogy az ellenségeket távoltartsák és a 
rovarokat, madarakat odacsábítsák. A  botanika már azelőtt

16*
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is elismerte ezt a rendkívüli célszerűséget, ami a növé
nyek anyagcseréjében megnyilatkozik, és főleg ezek vezet
ték Pfeflert is az önszabályozásnak lamarcki gondolatához.

A  sejteknek ezen műhelyei, amint azt Pauly helyesen 
hangsúlyozza, lehetetlenek volnának, ha a sejtek a »feltalá- 
lás« adományával nem rendelkeznének. Valamely először 
fellépő szükséglet hiába okoz betegséget és halált a vele 
nem törődő szervezeteknek, amíg egy megfelelő találmány 
nem sikerül, amelynél azután a véletlennek ugyanaz a fontos 
szerep jut, mint az emberi kultúrában. De éppen úgy, amint 
azt a saját tapasztalatunkból tudjuk, a gyakorlat a szervezet 
számára még a legnehezebbet is könnyebbé teszi, minden 
találmány új kombinációkat és így a célszerűségeknek maga
sabb fokait vonta maga után.

Természetesen fel kell tennünk, hogy az így megszerzett 
test-léleki i> műveltség« a szaporodásnál nem vész el, más 
szavakkal: a lamarckizmus feltételezi a szerzett tulajdonságok 
átöröklődését.

Ez különben az a pont, ahol Paulynak okvetlenül ki 
kell egészíteni teóriáját, ha nem akarja tökéletlenül hagyni. 
Ebben a tekintetben különben könnyű dolga van, mert az 
újabb darwinisták egyike, Haeckcl tanítványa R. Semon 1 
újabban fényesen kidolgozta azt a Hering-Haeckel-féle gon
dolatot, hogy a tulajdonságok átöröklését sohasem lehet 
mechanikailag és anyagilag megmagyarázni, hanem csak olyan 
erők feltevésével, amelyek pszichikailag nyilvánulnak meg és 
amelyet Semon és elődei csak az emlékezettel (mneme) tudnak 
összehasonlítani, de amiről csodálatos módon azt hiszi az ural
kodó nézetek hatása alatt, hogy mechanikailag képes meg
magyarázni. És habár közelebbről megtekintve az egész 
»engraphia«, ahogy Semon a benyomások felhalmozódását 
nevezi, csak egy leírása a jelenségeknek, tulajdonképpen 
azonban húzódozás attól, hogy végérvényeset mondjon az 
átöröklődő »izgalmiállapot« okáról, mégis a mélyenlátók 
számára Semonnak mneme-tana nem más, mint a régen 
óhajtott átöröklési elmélet, amelyre a lamarckizmusnak

i R. Semon, Die Mneme als erhaltendes Princip im Wechscl 
■des organischen Geschehens. Leipzig. 8°. 1904.



245

szüksége van ; és tudományunknak legkülönösebb jelensége, 
hogy ez az elrejtett, más nevek alatt ható és elismert lamar
ckizmus, amelyik mint egy manó, már régóta mindent 
elvégez, a tehetetlen szolgának, a mechanizmusnak szerez 
dicsőséget és elismerést.

És ez a mneme, ami Semon helyes következtetései szerint 
már az organizmusnak legkisebb alkatrészeiben is meg
van, de legalább is az ivarsejteknek a sejtmagvában, gyö
nyörű lamarckisztikus magyarázatát adja úgy a megsérült 
állatok és némely növény regenerációjának, mint ahogy ezen 
regenerációk viszont bizonyítékát szolgáltatják a nejt- 
lélek« (ami részben megegyezik a mnemevel) egyoldalú és 
korlátolt fejlettségének. Minden sejt csak azt tudja, amit 
tanult. Az ivarsejt, amelyik az ^öntudatlan agya« az egész 
testnek, »emlékezetből<i képes az egész testet előállítani, 
a szem sejtjei pedig a lencsét tudják regenerálni; a szala
mandrának és némely egyenesszámyú rovarnak a tagjai 
csak akkor regenerálódnak, ha egy bizonyos helyen amputál- 
tattak, míg egyszerűbb és fiatalabb állatok, melyeknek egyes 
sejtjei még kevésbbé speciálizálódtak, tehát többféle munkára 
vannak begyakorolva, könnyebben és jobban regenerálnak, 
mint az ember. A  tíz részre vágott polip tíz új polipot 
képez, a gyík már csak a farkát és nehezen a lábát regene
rálja ; az ember pedig már csak bőrrészleteket, és egész kis 
károkat, mindig azon elv alapján, hogy hasonló csak hasonló
ból keletkezik. Mindezt könnyen érthetővé teszi a mneme.

De nem szabad azt képzelnünk, hogy a pszichikai 
energia minden sejtben teljesen el van különítve. A  növények 
és állatoknak már a szerkezetében a plasmodermák, vagyis 
az összes sejteket összekötő finom vonalak a legvilágosabban 
utalnak arra, hogy kell lenni egy összekötő funkciónak 
(különben nem keletkeztek volna ezek a szervek). Hasonló
képpen összhangzásban van ezzel a lamarckizmusnak az 
a követelménye, hogy minden sejt képes egy »érzésárammal« 
{Pauly irradiációs áramnak nevezi) minden másikkal össze
köttetésbe lépni, mert különben lehetetlen volna, hogy ne 
mindig az a sejt feleljen valamely szükségletre, amelyik 
a szükséglet keletkezési helyéhez legközelebb van, hanem 
az, amelyik legalkalmasabb. Csak ez a kapcsolat magyaráz
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hatja az összes részek harmóniáját, éppen úgy, aminthogy 
az ivarsejtek az egész életformulát magukban rejtik és 
»szükségletekre« azok kielégítésével felelnek.1

Ahogy Pauly ezt a kapcsolatot képzeli, abban oly 
gondolatmenetre akadunk, amely könnyen abba a gyanúba 
hozhatja őt, hogy materiálisztikusan gondolkodik. Körülbelül 
a következőképpen gondolja P au ly: a szükséglet a testnek 
egy inger által okozott különös állapota, amely feszültség 
alakjában jelenik meg, mert egy bizonyos fokot kell elérnie, 
hogy a szükségletet kielégítő következményeket kiváltsa. 
Ez arra mutat, hogy a ható csak fizikai energia lehet. Az, 
hogy, amint ő kifejezi, »a pszichikai már benne van a fizikai
ban «, szerinte már azáltal is biztos, hogy a fizikai, mint a 
pszichikainak érzékelhető hatása jelenik meg. Az, hogy a 
lelki jelenséget így kisugárzásában tudjuk követni, arról 
győz meg, hogy tért kell elfoglalnia, tehát kiterjedéssel 
kell bírnia.

Már most a materiálisták oly módon vehetnék igénybe 
a Pauly-iéle lélekfelfogást, hogy — mivel ezen feltevésről 
nem nyilatkozik müvében — egy atomisztikus lélekfogalmat 
tulajdonítanak neki, mely szerint a pszichikum az anyagnak 
az általuk feltételezett különálló részecskéihez van kötve, kb. 
olyanformán, amint azt Haeckel képzeli el az újabb fizikusok 
megbotránkozására. Egy dolgozatomban felhívtam erre 
Pauly figyelmét, mire ő erre vonatkozó nézeteit bővebben 
kifejtette és ezzel főművének egy fontos pontban való ki
egészítését nyújtotta. Ott ezt mondja: »A pszichikainak 
fizikai felfogására az anyag testi megjelenésének az elképzelése 
használhatatlan magyarázat volna. Ez sohasem volt az én 
felfogásom. Ügy az anyag, mint a pszichikum megmagya
rázására csak a szellemi tapasztalatot használhatjuk. Ezáltal 
ugyan testnélkülivé tesszük a pszichikumot, de nem kiter
jedés nélkülivé, mert testiség és kiterjedés nem egészen 
ugyanaz. Az utóbbihoz még hozzájárulnak a tapinthatóság, 
a súly, a külső fizikai tulajdonságoknak durván érzékelhető

1 Megjegyzendő, hogy számos »sejtgondolatnak« egy sejtben 
való felhalmozódása nem merészebb feltevés, mint a minden oldalon 
elfogadott chromosoma-elmélet.
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képzetei. Egy kiterjedéstelen, teret be nem töltő ható tényező 
elképzelhetetlen volna. Mindaz, amit a pszichikum hatásáról 
tudunk, dinamikai és fizikai természetű, így igazi okként való 
szereplése: fokozódásra képes feszítőereje, munkavégzése*.

♦Mindebből azt látjuk, hogy a pszichikait és a fizikait, 
ha lényegükig követjük őket, nem választhatjuk el egy
mástól, hogy mindkettőt dinamikusan kell felfognunk és 
a fizikus, ha az anyag elméletén dolgozik, a kutatásnak ugyan
azon útján halad, mint a pszichológus, amidőn ez a pszichikai
nak az anyaghoz való viszonyát kutatja, és mind a ketten, 
ami különben nem is lehet másképpen, ugyanazon dologról 
elmélkednek, ugyanarra törekednek és csak azért nem látják 
még ezt a megegyezést, mert míg a pszichológus már bevitte 
fejtegetéseibe az energetikai elvet, a fizikus még nem csele
kedte ugyanazt a racionális komponenssel.

Ez a pszichomonisztikus neolamarckizmus tehát éppen 
ott folytatja, ahol az elektronkorszak fizikája utolsó szavát 
mondta k i : az energetikát.

Fájdalom, be kell érnem ezzel az utalással a modern 
fizika világfelfogásának a lamarckizmussal való össze
függésére, mert ennek bővebb tárgyalása túlságosan messze 
vezetne attól a képtől, amelyet ezen mű címében adtam, 
de nem is ettől függ az a közvetlen haszon, amivel a meg- 
lelkesítési tan bír a gyakorlati életmódra és életfelfogásra.

Mert azon az állásponton, amelyen Lamarcktól Paidy-\g 
mi mindnyájan állunk, látjuk, hogy semmiféle igazán kielé
gítő természet- és életmagyarázat nem alkotható a lélekkel 
bíró anyag (panpszichizmus) fogalma nélkül, akár materiá- 
lista valaki, akár energetikus. Az első sejtnek, amelyik elő
ször keletkezett, a szükségletnek megfelelő cselekvései 
lehetetlenek volnának, ha már az életet megelőző fokon a 
fizikai-kémiai történésben az ítélet előfokai — természe
tesen egyszerűsítve — nem lettek volna meg, mint a leg
egyszerűbb teleológiai reakciók. Pauly ezt igen sikeres logiká
val bizonyítja, midőn figyelmünket a működésükben és 
technikai sajátságaikban ugyan hasonló, de keletkezésükben 
különböző szervekre hívja fel (pl. a vakondoknak és a lótetü- 
nek ásólábai, a ceteknek, a delfineknek és ichtyosaurusnak 
az uszonyai, a madár- és denevérszámyak), melyek, amint
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ő kifejezi, a ^teleológiai elvnek egy oly általános érvényű 
logikai törvényszerűségét árulják el, hogy bátran tulajdonít
hatunk neki kozmikus jelentőséget«. A  gondolat merésznek 
látszik, hanem ha az újabb fizikai és kémiai irodalomban 
széttekintve, ott is mindenütt a célszerűség feltételezésének 
első nyomait látjuk, akkor érthetővé válik. Pauly saját művé
ben is felhoz egyet-mást erre vonatkozólag, de több található 
G. Le Bon-nak, 1 a fekete fény felfedezőjének igen szellemes 
könyvében. A  természetkutatóknak utolsó, Stuttgartban tar
tott gyűlése (1906) teljesen dr. Przibram  előadásának a hatása 
alatt állott, amelyben egy annyira kifejezetten teleológiai 
jelenséget, mint a regenerációt, a kristályok általánosan 
elterjedt »életjelenségeként« tárgyalta. Dr. Przibram 2 azóta 
közölte előadását, amelynek befejező sorai a következők: 
a »regeneráció egy általános, ősi jelensége mind a három
féle növekedésre képes természeti formának (növényi, állati 
és ásványvilág), mely a legkisebb ellenállás törvényét követve, 
egy dinamikus egyensúly újralétrehozásából magyarázható : 
egy önszabályozás (Selbststeuerung) a természetet jellemző 
legegyszerűbb eszközökkel!«

Ami itt egy új korszak hajnalaként jelentkezik, az egy 
talán közeli, talán távoli jövőben biztosan be fog következni. 
Ez a biológiai szempontoknak az anorganikus tudományokba 
való bevezetése! És ez az emberi kutatás leghatékonyabb 
megtermékenyítése volna, ami a biológiai meglelkesítési tan 
dicsőségét jelentené.

A  lamarckista felfogás hulláma, melynek jelenleg Pauly 
van a csúcsán, ismét magával ragadott egyes tudósokat.

Botanikai részről dr. F. Höck, 3  az ismert növénytudós 
anélkül, hogy ismerte volna az újabb lamarckista munkákat, 
ismét felújította a már két év előtti, a meglelkesítési tan első 
feléledésének hatása alatt kimondott gondolatát és a növé
nyek érzőképességére és célszerű cselekvésére vonatkozó 
jelenlegi ismereteinket tekintetbe véve, ezekből levonta a

1 G. Le Bon, L ’évolution de la matiére. Paris. 8° 1905.
2 H. Przibram, Dér Ersatz verloren gegangener Teile in den 

drei Reichen dér Natúr. Natúrwiss. Rundschau 1906.
3 F. Höck, Sind Tiere u. Pflanzen beseelt P Leipzig u. Berlin,

1905 .
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szükségszerű következtetéseket, melynek eredményeképpen 
a középiskolák természetrajzi oktatásának reformálására a 
következő tételt ajánlja:

»A növényeknél is bizonyos testi jelenségekkel olyanok 
járnak együtt, amelyeket a mi lelki jelenségeinkhez hasonlít
hatunk, habár ezek éppen annyira különböznek egymástól, 
mint amennyire a mi testi jelenségeink különböznek az 
övéiktől.« Ezen követelménynek a középiskolai oktatás 
dicséretes mozgékonysággal bizonyos mértékben eleget tett, 
amennyiben dr. K . Smalians-nak magasabb tanintézetek 
számára írt növénytani tankönyvében (1903) a növényeknek 
bizonyos »lelki adományokat« tulajdonít, hasonlóképpen 
a magyarországi legújabb iskolai botanikákban »érzés«-ről 
beszélnek a növényvilágban.

Váratlan segédcsapatot szolgáltatott a lamarckizmus- 
nak az iskolai pszichológia,1 melyben 0 . Kohnstamm néhány 
év óta olyan álláspontra helyezkedik, ami nem más, mint 
az emberi lelki tevékenység területére átvitt lamarcki gondo
lat, akár ha Kohnsíammnak azt a teóriáját nézzük, amelyik 
a perifériáról a centrumba és megfordítva menő idegingerü
leteknek kettős vezetésére vonatkozik, akárha a lelki jelen
ségeknek az ő általa szellemesen felállított »dichotomiájára« 
gondolunk, amely az összes cselekvéseket az ingereket érté
kesítőkre (teloklin) és s>afíectiv«-ekre, &expressiv«-ekre, azaz 
úgynevezett kifejező tevékenységekre osztja, amely utób
biak úgy pszicho-fizikai, mint motorikus ingerületi láncokat 
követnek és kifejező mozgásokban nyilvánulnak meg. Hogy 
kifejező tevékenység alatt mit értünk, az rögtön világossá 
válik, ha a szomorúságnál való sóhajtásra, az örömnél való 
ujjongásra, a savanyúság elképzelésekor fellépő arctorzí- 
tásra és más hasonló kifejező mozgásokra gondolunk, melyek 
teljesen önkénytelenek és csak általánosságban célszerűek, 
úgyhogy gyakran oly ^cselekvéseknek* látszanak, melyekre 
a teleológiai nézőpont nem alkalmazható, amiért is a 
mechanikai életfelfogás gyakran igyekezett belőlük azt a

1 Dr. O. Kohnstamm : Intelligenz u. Anpassung. Entwurí zu 
einer biolog. Darstellung dér seelischen Vorgánge. (Ostwalds Annáién 
d. Naturphil. 1903.)



250

következtetést levonni, hogy a célszerűségi okok szempontja 
nem tartható fenn a biológiában. Kohnstamm elmélete
—  melynek a sok tekintetben ajánlatos biológiai pszichológia 
nevet adja —  már azért is nagyjelentőségű a lamarckiz- 
musra nézve, mivel a növényi és állati cselekvések felosz
tására természetes kategóriákat vezet be, melyek éppen a 
legnehezebb pontokon terjesztenek világosságot, amiről ma
gam is meggyőződtem, mivel a »Das Leben dér Pflanze« 
cimű művem II. kötetében a növényi mozgásokat és virág- 
elszintelenedéseket az ingerértékesítés és kifejező tevékeny
ség szempontja alapján osztottam fel. Es midőn ennek fel
találója, mint valóban filozófiai elme, érezte, hogy a cél
szerű és kifejező tevékenységnek az ember lelki életében 
annyira meglévő dualizmusa semmi szervezetben sem 
hiányozhat, akkor öntudatlanul felelevenítette a lamarcki 
alkalmazkodási tannak lényegét és egy figyelemreméltó pél
dáját adta annak, hogy az ismereteknek egy bizonyos foka 
minden téren ugyanahhoz az igazsághoz kell hogy vezessen.

Meggyőződéseinek következményeképpen Kohnstamm 
kénytelen volt két fontos pontban teljesen lamarckisztikus 
tárgyalásra: először, midőn az élő lények alkalmazkodását 
mint az intelligenciának egy alakját fogja fel, egy más al
kalommal pedig amikor a mimikának kiváló, de már el
felejtett úttörője, Th. Piderit által felfedezett kifejező tevé
kenységben azon >produktív és változatokat létesítő erőnek 
egy részét« látja, amely szerinte a kiválasztás számára az 
anyagot szolgáltatja de játékosan, céltalanul is megnyilvá
nul az állatoknál és növényeknél a szép színek és formák 
alkotásában, az emberi lélekben pedig a művészi tevékeny
ségnek forrása. Ez a megjegyzés biológiai és esztétikai 
szempontból is igen nagy ösztönző és termékenyítő erő
vel bír.

Azt hiszem, fölösleges még kiemelni, hogy mennyire 
üdvös a lamarckizmusra nézve a lélektannak ez a közele
dése, de nagyon hangsúlyozni szeretném azt, hogy mennyire 
helytelen az az általánosan is elterjedt felfogás, hogy bioló
gusok és pszichológusok egymásnak nem nyújthatnak semmit. 
Éppen ennek az ellenkezője az igaz : mind a két tudomány 
élénken érzi a természetes kapcsolat hiányát, amely nélkül a
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pszichológiának hiányzik a test, az állat- és növénytannak 
pedig a lélek. És amennyiben a meglelkesítési tan meg
alkotta ezt a nélkülözhetetlen kapcsolatot, ezzel mindkét 
irányú gondolkodó kutatásnak szent hajnalát idézte elő, 
és ezt mindig érdeméül fogják betudni, még akkor is, midőn 
mai ismereteink állapota egy későbbi nemzedéknek nevet
ségesnek is fog látszani.

És hogy mennyire nehéz még ennek a szerény ered
ménynek az elérése is egy olyan időben, melyben a mecha
nikai gondolkodásnak kipróbált vágányai csalogatóan le
beszélnek a járatlan vadonokon keresztül vezető utak fára
dalmairól, azt abból is látni, hogy egyelőre csak kevés 
természetkutató van meggyőződve az új gondolatmenet 
helyességéről. Azonban hogy mily nehéz még ezen szabad 
szellemeknek is az életproblémának a már megkedvelt és 
mindig készen álló véletlenségfogalom által való magyará
zatáról lemondani, az a híres würzburgi zoológusnak, 
Th. Boverinek rektori beszédéből is kitűnik, melyben büszkén 
hirdeti lamarckista meggyőződésekhez való átlépését.1 
ö  ugyan belátja, hogy a Darwin-Wallace-ié\e elmélet nem 
tartható fenn az élő formák sokaságával szemben, de még
sem képes az annyira használhatónak látszó ^mindenestől*, 
a véletlentől elválni, amelyik annyi éven át hűségesen szol
gált a mechanizmusnak és mint teljesen nyújtható fogalom, 
sötét többértelműségében minden magyarázó munkát képes 
volt elintézni, melyet csak rábíztak. Természetesen most 
már kitűnik, hogy csak színlelte ezt a munkát, amelyet 
éppen ezért most kell elvégezni. A  sötét tulajdonságok nyug
ágyak, melyeken az értelem pihen, mondta egyszer Kant. 
Ha ez igaz, akkor a véletlennek a tulajdonságai, amint azo
kat a kiválasztási elmélet felfogja, oly kényelmesek és sö
tétek, hogy az értelem elaludt rajtuk . . .

Boveri belátja, hogy a szervek használata segíti az álla
tokat abban, hogy tökéletesen alkalmazkodni tudjanak a 
külvilághoz. És épen oly világos az is neki, hogy, »a 
használatnak és tevékenységnek ezen fogalmaiban kétség

1 Th. Boveri: Die Organismen als historische Wesen. Festrede, 
gehalten am n . Mai, 1906. 40. Würzburg, 1906.



252

kívül éppen úgy, mint a transzmutációnál valami pszichikai 
hatóra gondolunk«.

Sőt még tovább megy és elismeri, hogy a szervek kelet
kezése megfelelője az emberi eszközök kitalálásának, mert
— és itten kezdődik a véletlen túlbecsülése —  a szervezet 
a véletlenben felismeri a célhoz vezető eszközt. Azt hiszi, 
hogy csakis a véletlen teszi képessé a szervezetet arra, hogy 
»alkalmazkodjék«, és midőn így ennek a legsötétebb fogalom
nak túlságos jelentős szerepet akar tulajdonítani a lamar- 
ckizmusban, ismét kitárja az ajtót az egész régi természeti 
tannak és belopódzni engedi a selectio teremtő véletlenjét 
és mérkőzni engedi a szervezetnek szükségletet érző és 
ítélő leikével, —  habár mindenütt egyebütt a világon tudjuk 
már a véletlenről, hogy nem létező erő.

Szerencsére azonban ezt a tévedést, mely ugyanannak 
a dolognak a megmagyarázására két elvet használ fel, köny- 
nyen eltüntethetjük, arra utalva, hogy ha a szervek, tehát 
a sejtek, amint azt maga Boveri is felteszi, képesek a szük
ségleteiket kielégítő eszközök felismerésére, akkor nincsen 
szükségük a kedvező véletlenekre várni, hogy céljaikat el
érhessék, hanem saját érzékletük alapján rögtön minden 
fizikai-kémiai tulajdonságukat felhasználhatják. Többet pedig 
a lamarckisták sem állítanak.

Ami meglelkesítési tanunknak vonzóereje újabban ismét 
két természetbúvárt nyilt megtérésre indított. Az egyik 
az ismert rovarbiológus, dr. Schröder Chr.,1 aki már 1903-ban 
a német zoológusok ülésén közeledett a lamarcki gondolat
hoz széleskörű kísérletei alapján, melyek a rovaroknak a 
külső könilmények megmásítása által való megváltozására 
vonatkoztak és melyekben rovarlárvák és lepkebábok ab
normális körülményeket rendkívül célszerűen használtak 
fel. Ma 2 azonban már nyíltan kimondja, hogy csatlakozik 
ahhoz a felfogáshoz, mely szerint a szervezetek sajátszerű 
módon válaszolnak szükségleteikre. A  másik természetbúvár

1 Chr. Schröder : Über experimentell erzielte Insektvariationen 
(Verhandl. d. deutsch. zoolog. Geselischaft. 1903.)

2 Chr. Schröder : Kritische Beitráge zu den strittigen biologischen 
Fragen dér Gegenwart. (Natúr und Schule.) 1906.
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pedig dr. Dacqué E., ki a leszármazási gondolat történetét 
tárgyaló művében 1 feltétlenül Paulyhoz csatlakozik, amit 
mint paleontológus annál könynyebben is tehet, mert ebben 
a tudományban a lamarckisztikus szellem már hosszabb idő 
óta tanítótól tanítványra öröklődik.

A meglelkesítési tan törekvései tárgyalásának kikere
kítésére tehát engedjék meg, hogy erről a területről is 
megemlítsek néhány dolgot, amelyek felfogásunkat hatal
masan támogatják.

Az újabb kőzettannak nem kerülte ki a figyelmét, hogy 
minden nagyobb geológiai korszak, mint pl. a tertiárkor, 
a krétakor, a szénkor, állatmaradványaikra nézve még 
akkor is élesen el vannak egymástól választva, ha különben 
semmiféle nagyobb katasztrófa nem választja el őket egy
mástól. Ez annyira megy, hogy egész nyugodtan beszélhetünk 
a halaknak, a reptiliáknak és az emlősöknek korszakairól. 
Azonban az állatformáknak ezt a változását a paleontológusok 
jelentékeny érvnek tekintik, változó ^környezeti ingereknek*, 
azaz olyan kis klimatikus különbségeknek és az életkörül
mények egyéb változásainak a feltevésére, melyek alkal
mazkodás által egész új formák keletkezéséhez vezettek. 
A  külső körülményekhez való alkalmazkodásnak ezen alak
képző hatására a paleontológia ma már gazdag bizonyító
anyaggal rendelkezik. Számtalan példát ismerünk arra, hogy 
az alapformából keletkező oldalág előbb hal ki, mint maga 
a törzsfaj, ami csak azzal egyeztethető össze, hogy a fajok 
direkt alkalmazkodás útján jönnek létre. Továbbá gyakran 
tapasztaljuk azt is, hogy olyan alkalmazkodások keletkeznek 
és fejlődnek tovább, amelyek hatásukban a faj létére egye
nesen veszélyesek és a faj kihalásához vezetnek. Kitűnő 
példáját szolgáltatják ennek a stegosaurusok, melyeknél a 
régebbi fajok a testük közepén csak kis tövislemezeket visel
tek, melyeknek belátásunk szerint semmiféle hasznát sem 
vehették. A  fiatalabb formáknál, pl. az óriási 6— 7 méter 
hosszú stegosaurus ungulatus-nál ezen tövislemezek oly 
óriási nagyra nőttek, hogy terhük alatt a faj igen nehéz

1 Dacque : Dér Descendenzgedanke und seine Geschichte vöm 
Altertum bis zűr Neuzeit. München, 1903.
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késsé, a létért való küzdelemre alkalmatlanná vált és így 
csaknem ki is halt ez az óriás faj. Hasonló és nem kevésbbé 
tanulságos példát szolgáltatnak a patás és erszényes álla
tok kövületei, úgyhogy nem csodálkozhatunk azon, hogy a 
paleontológusok legnagyobb része jelenleg a lamarckizmus 
táborában van.

Nem mulaszthatom el azonban, hogy még két ^klasszikus 
tanút« ne nevezzek meg. Az egyik Kokén tübingeni tanár,1 
aki több dolgozatában, főleg azonban szép, általánosan 
érthető paleontológiai művében a lamarckisztikus meggyő
ződéseket szélesebb körökbe terjesztette, a másik az amerikai 
paleontológus, Coj>e E. D .,2 ki már régen ezelőtt őskori és 
mai emlősök csontvázának és fogazatának összehasonlító 
vizsgálatánál mindig analóg szerveket találva, felhívta a 
figyelmet a használatnak átalakító hatására és a kitie- 
togenesisről szóló elméletében számtalan példán fényesen 
bebizonyítja, hogy a hasonló okok hasonló hatásának a té
tele a testmechanikában is érvényes, úgyhogy ugyanazon 
mozgások, azaz általában egyforma ingerek minden álla
ton a legkülönbözőbb anyagból ugyanazon szervet alakít
ják. Ez az ismeret azután egyenes úton vezette őt az általa 
jól ismert lamarcki gondolathoz.

Ha ezek után még Wille Brúnónak a darwinizmusról3 
szóló legújabb művét is említem, amelynek előszavában a 
természettudományi gondolkodáshoz bár nem nagyon közel
álló, de éppen ezért filozófiai meggondolásokra annál köny- 
nyebben kapható szerző a természet jelenségeiről való 
meggondolásainak eredményeképpen a természetnek, im m a
nens teleológiáját* fejti ki, amely feltételezi, hogy minden 
élő lény i. érez és akar, 2. érzéket és képzeteket alkot, 
3. fogalmakat és kauzális összekapcsolásokat alkot (ami alatt 
tulajdonképpen ítélőképességet kell értenünk), akkor azt 
hiszem körülbelül mindent összeállítottam, ami a természet -

1 E. Kokén, Paláontologie und Deszendenztheorie. Jena. 8°.
1902.

8 E. D. Cope, The mechanical causes of the Development of 
the Hard Parts of the Mammalia. Boston. 8°. 1889.

3 B. Wille : Darwins Weltanschauung vöm ihra selbst dax- 
gestellt. 8°. Heilbronn, 1906.
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tudományi világban ma a meglelkesítési tant támogatja.1 
Ezen utolsó művel azt is megmutattam, hogy mennyi haj
landóságot mutat a korszellem és az általános műveltség, 
amelynek képviselőjéül Wille Brúnót szólaltattam meg 
arra, hogy a mindinkább kultúraellenes materiálizmus után 
most egy szellemi természetfelfogáshoz közeledjék.

Nem akarom eltitkolni azonban, hogy a meglelkesítési 
tan ellen kifogásokat is emeltek, amelyek mint ellenhatás 
azon mértékben fognak erősödni, mint amilyen erős hatást 
fog a lamarckizmus a természetkutatókra gyakorolni, hogy 
állást foglaljanak az alkalmazkodás és teleológia kérdéseivel 
szemben a hosszú szünet után, amelyet a véletlenségi el
méletnek »köszönhettek*. Ezt már azzal elkezdte a számos 
szép fiziológiai kísérlet által híressé vált hallei botanikus, 
Klebs G.2 tanár, hogy rámutatott arra, hogy a növények 
megváltozásai véleménye szerint nem értelmezhetők a 
Lamarck-iéle elmélet szerint. Hogy egy példán érthetővé 
tegyem, hogyan érti ezt Klebs, azt említem meg, hogy v. Wett
stein R. a brazíliai tudományos utazásain tenyésztett nö
vényeinken elért számtalan »egyenes elváltozásokkal* ismer
kedett meg, amely elváltozások a trópusokon egész a meg
ismerhetetlenségig mennek, hogy a teljesen megváltozott 
környezeti ingerekkel ismét helyreállíttassék az egyensúly. 
Es mivel Klebs a lennél ugyanezen fejlődési elváltozásokat 
Németországban is elő tudta állítani, ebből a lamarckizmus 
ellen kovácsol fegyvert, midőn ezt mondja : »ezen látszólag 
új alakulatok egyáltalában nem új képességeknek az ered
ményei, hanem a növények hajlandóságaiban már meg
vannak, és csak a »potentialis hajlandóságokéra vonatkozó 
igen hiányos ismereteink miatt nem tudunk róluk*. Azon
ban ez a kifogás egyáltalában nem érinti a tulajdonképpeni 
lamarcki gondolatot. Mert hiszen a meglelkesítési tan is azt 
várja, hogy a sejtek olyan szükségletekre, amelyek hasonló

1 A kézirat lezárta után még megjelentek a következő teljesen 
lamarckisztikus művek: K. Gráser: Die Vorstellung dér Tiere. 
Berlin, 1906. és Dr. O. Bunnemann : Über den Begriff des Psychi- 
schen. Zentralblatt íür Nervenheilkunde. 1906.

* G. Klebs : Willkürliche Entwicklungsánderungen bei Pflanzen. 
Jena, 8°. 1903.



256

választ, vagyis a kielégítésnek hasonló módját kívánják meg, 
Európában éppen úgy fognak reagálni, mint Brazíliában, 
vagy bárhol másutt és Klebs, midőn jól kigondolt kísér
leteiben a körülmények megváltoztatásával a plazma ítélő
képességeit feladatok elé állította, igazi lamarckista értelem
ben csak újabb építőköveket szolgáltatott a meglelkesítési 
elmélet épületéhez, nemhogy lerombolta volna azt.

Amit Klebs megkísértett, azt C. Detto,1 a jénai botanikus 
valóságos rohammal akarja kikényszeríteni egy művében, 
mely kizárólag lamarckista kérdésekkel foglalkozik és ezzel 
is azt hirdeti, hogy mennyire fontosak ezek legalább is a 
növénytanra nézve.

Detto a lamarckizmusról kicsinylően nyilatkozik és 
rendkívül könnyűvé teszi bizonyítását azzal, hogy kijelenti, 
hogy : »a célszerűségi okoknak a biológiába való bevezetése 
a fizikai módszer határterületének átlépésével fog végződni*
—  ami szerinte helytelen. Mivel fizikai világban a fizikai 
törvény és a célszerűségi ok nem uralkodhatnak egymás 
mellett. »A fizikai és pszichikai közötti kölcsönhatás el
képzelhetetlen«, ez egy »elképzelhetetlen képzet.* Éppen úgy, 
mint Klebs, ő is csak egyfajta teleológiát ismer, és pedig a 
kantit, amely minden célszerűséget természeti célokra 
vonatkoztat. »Pszichikai elemeket« a fizikai kutatás sohasem 
fog találni még az embernél sem —  sőt ő még tovább m egy: 
»nem szabad találnia és nem is találhat mást, mint fiziológiai 
folyamatokat*. így ezen a mondaton sem csodálkozhatunk : 
^Természet és tudatos szellem nemcsak nem hasonlók, de 
egymás mellett el sem képzelhetők*. »A tudat oldaláról 
tekintve, a természet összege egy csomó képzettartalomnak, 
a természet oldaláról tekintve a tudat (tehát a pszichikum) 
puszta semmi. . .«

Ez a filozófiai álláspontja Dettonzk a meglelkesítési 
tannal szemben. Ez az elegendően ismert materiálizmus, 
melynek szemében, mint ahogy itten őszintén kimon- 
datik, a *lelki« puszta semmi. Ezzel tulajdonképpen be

1 C. Detto: Die Theorie dér directen Anpassung und ihre 
Bedeutung für das Anpassungs- und Descendenzproblem. 8°. 
Jena, 1904.
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is volna fejezve ennek a tárgyalása, mivel egy olyan elmé
vel, aki ellenfelének létezését letagadja, nem lehet vitatkozni, 
de mivel Detto nem áll meg ezen megsemmisítő támadásnál, 
hanem még ioo oldalon a nem létező lelket mégegyszer 
megöli, ezért ezen, mint egy kiváló példán, röviden feltün
tethetjük a meglelkesítési — és az anyagelmélet közötti ellen
téteket.

Az a mereven elutasító álláspont, amelyet a mechanisz- 
tika minden teleológiával szemben elfoglal, ha mindezen 
megnyilatkozásoknak végső okáig elmegyünk, tulajdonképpen 
abban a nagy tekintélyben veszi eredetét, amelyet Kant 
tudományos vüágunkban elfoglal. Az 1790-ben megjelent 
»Kritik dér Urteüskraft* című művében metafizikai érte
lemben fogalmazta a teleológia fogalmát, amennyiben a 
természetnek célokat tulajdonít, és így az organizmusokban 
megnyüvánuló célszerűségeket is valami olyanná tette, 
amelyeknek a megmagyarázását a tapasztalati tudományok 
sohasem adhatják. Hiszen ő konstruálta »a mi értelmünk 
számára megoldhatatlan antinómiát*, hogy egyrészt a cél
szerű csakis egy tudatosan ható ok, egy ítélőelv által jöhet 
létre és sohasem mechanikus okság által, hogy másrészt 
azonban jogosult az a követelmény, hogy a célszerűt mecha
nikai kauzalitás által értsük meg. Ezen antinómiának a 
megoldását ő a ^természet érzékeken felüli elvében* kereste
— és ezzel gyakorlatüag bevezette a tudományba »a termé
szetet*, mint egy célszerűen cselekvő és végcélokra törekvő 
személyt, amelyik éppen úgy gondoskodik a szervezetekről, 
melyek az ő vak mechanizmusai, mint ahogyan isten a 
deisztikus világképben. Ezáltal isten helyére egyszerűen 
egy más szót helyezett —  és a régi teisztikus teleológia 
helyett egy másikat alkot, amelyik éppen úgy gondolkodik 
és téved, csak isten helyett természet a neve.

Kantnak tévedése abban áll, hogy a természet csak 
gyüj tőneve az *én« élményeinek, és nem személy, mely 
valami ítélőelvet érvényesíthet, azonban igaz tanításá
ban az, hogy valóban minden célszerűséget eláruló kép
let, legyen az egy gép vagy egy szervezet, csakis valamely 
gondolkodó ok által jöhet létre és így az őáltala felállított 
nehézségek maguktól megoldódnak, ha a ^természet céljai«

F rancé : A növények érzéki és szerelmi élete. 17
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helyébe t>a szervezeteknek egyedül létező öncéljait« helyezzük 
és így természetszerűleg az őket előidéző ítélőelvet ott keres
sük, ahol ez tényleg hat, azaz magukban a szervezetekben.1

Azonban a Kant-iéle teleológiával áll és bukik egy egész 
világnézet, így Dettomk  egész gondolatmenete is, amelyet a 
kantizmus auktoritására épít és amelynek lényege éppen úgy 
az álruhába öltöztetett deizmus, mint az egész mechanisz- 
tika. Ez abban is Kantot látja mintaképének, hogy a teológiai 
istent mint tudománytalanságot a tiszta ész nevében vissza
utasítja, azonban a ^gyakorlati ész«-re való tekintettel egy 
mellékajtón szívesen beereszti. Ez magyarázza azt a rette
netesen agnosztikuskodó fecsegést a test és lélek kölcsönös 
egymásrahatásának elgondolhatatlanságáról és oly magya
rázatot von maga után, hogy a természetnek és emberi 
léleknek nincsen egymáshoz semmi köze, a lélek pedig 
a metafizikusoknak (és teológusoknak) jut osztályrészül. 
És azután panaszkodnak ezek a kutatók, hogy népünk össze
zavarodik és kultúrájában nem akar semmit sem tudni 
a természettudományoknak a lelki nevelésre és etikára való 
hatásáról! Hiszen ők maguk adják erre a legjobb eszközöket 
és így a mechanizmus a dualizmusnak a támasztéka, mely 
megóvja azt az összeomlástól.

Ennyit a meglelkesítési tan mechanisztikus ellenzőinek 
»elvivi tárgyalásáról. Különben Detto könyve, mely erre 
alkalmat adott, csak örömünkre szolgált.

A  tényállásnak kényszerítő hatása alatt többek közt 
elismeri, hogy Wettstein, Roux és Pflüger elmulasztották 
a szükségszerű következtetéseket levonni, mert a lamarckiz
mus egy az alkalmazkodást előidéző lélek feltételezése nélkül 
lehetetlenség. A  78-ik oldalon erről ezt mondja : »a direkt 
hatás elmélete önmagának mond ellent, ha minden cél- 
szerűen organizált élő lényben nem tesz fel érzékeket, kép
zeteket és érzést, vagyis a célszerűen való történés feltételeit 
elfogadja, de a fizikainak és pszichikainak okozati össze
függését nem ismeri el. Az utóbbit Nágeli, mint láttuk,

1 V. ö. Pauly /4.-nak az értekezését: Das urteilende Princip 
und die mechanische Kausalitat bei Kant und im Lamarckismus. 
(Kosmos: Handweiser für Naturfreunde. Bd. III. 1906.)
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szükségesnek mondta; abban azonban következetlen volt, 
hogy ezt a másik feltételt az alacsonyabbrendü állatok és 
a növények számára nem zárta ki, annál is inkább, mivel 
példáiban ezeket nem kerülte ki és természetesen nem is 
kerülhette ki*.

Detto tehát ezen meggyőződésének megfelelően rögtön 
csatlakozni fog a lamarckisztikus mozgalomhoz, ha arra 
nézve megnyílnak szemei, hogy a ^pszichológiai* a természet- 
tudományokban egyáltalában nem valami »transcendens« 
valami, amint azt ő most hiszi. Mert csak ez tartja őt vissza 
attól, hogy ma lamarckistának vallja magát, bár ezt más 
helyen kissé burkoltan különben is megteszi, mert a 187-ik 
oldalon azt mondja, hogy a direkt alkalmazkodás tényeit, 
többek közt mint »szabályozási« (regulációs) hatásokat »és 
mint a funkcionális alkalmazkodás eredményeit* is lehet 
magyarázni, amely kifejezések díszalkatrészei a lamarckista 
gondolkodásmódnak, aminthogy másrészt nyugodtan meg
engedi, hogy Pflüger törvénye igaz, amennyiben a szerve
zetek valóban képesek célszerű reakciókra (úgynevezett 
szabályozásokra). (62. old.) Tehát nem hiányoznak ebből 
a munkából sem azok a belső ellentmondások, melyek az 
egész mechanisztikát jellemzik és amelyeket ezen tárgyalások 
kezdetén Darwin magyarázatain, mint különösen szép 
példán már bemutattunk. Ezen gyönyörködtető kép fölé 
talán azt lehetne feliratul használni, hogy ez az egész zavar 
a dogmahivőknek azon ősrégi hibájából keletkezett, hogy 
önkényesen felállított és különböző okok miatt elfogadott 
nézetek szerint akarják a természetet megjavítani, ahelyett, 
hogy a természet tényei szerint alakítanák a véleményeiket. 
Mivel nem a természetet, hanem a mézeteket« tekintik leg
felső bíróul, a fizikának Detto szerint nem hszabad« lelket 
találnia, és ezért mondja ki talán ezt a túlságosan is őszinte 
mondatot (79., 80. old.): »ha a lamarckizmus mégis a 
tények szükségszerű következményének mutatkoznék, akkor 
a biológiai ismeretek elérkeztek volna a határukig, és a 
biológia megszabadulna a legnehezebb kérdésétől, a vitaiiz
musnak igaza volna és az életprobléma ismét a metafizika 
kiváltsága lenne*. Ez tehát azt jelenti, hogy ha a lamarckiz
mus győzne a materiálizmussal szemben, akkor a lamar-

17*
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ckizmust mint nem »természettudományt« száműzni fogják, 
és ez a belátóknak elég. . .

Némi meggondolásokat nyújt azonban a lamarckiz
mus számára K . C. Schneiderl-nek egy most megjelent elő
adási sorozata, bár ellenvetéseinek egy részére könnyű magya
rázatokkal lehet válaszolni. így azt, midőn Paulynak sze
mére veti, hogy ő a test megváltozásait egyenesen az állat 
akarata által előidézetteknek tartja, vagy pedig amikor 
azt állítja, hogy a növényeknél a szerveknek használatáról 
és nem használásáról nem lehet beszélni. Az első esetben 
egyszerűen a sejtléleki működésnek a tudatos agyműködéssel 
való összetévesztéséről van szó, a másik ellenvetést minden 
botanikus rögtön megdönti, mert a növény a vezetőcsövek, 
érzékszervek, indák, levelek, gyökerek, portokok alakjában 
elég szervvel rendelkezik, melyeket bizonyos körülmények 
között nem használ, amelyeket azonban a használat által 
éppen úgy erősít, mint az állat. Hogy csak egy példát említ
sek, a kúszónövények (pl. a szőllő) indákkal bírnak, hogy 
ezekkel magukat megerősítsék, amelyek csakhamar elhalnak, 
ha semmit sem fognak körül, de rövid idő múlva keményekké 
és olyan elszakadhatatlanokká válnak, mint a vasdrót, ha 
valami támaszték köré csavarodnak, tehát működnek.

Schneider azonban nem ezért veti el a lamarckizmust. 
A kiválasztással szemben elsősorban azt hozza fel, hogy a 
létért való küzdelem nem képes kiválasztóan hatni. Azonban 
ennek ellenére is többet ér mint magyarázó elv a lamarckiz- 
musnál, mivel ez a passzív alkalmazkodással nem tud mit 
kezdeni.

Nézzük tehát most ezt az ellenvetést. Mi tehát a passzív 
alkalmazkodás ? Schneider egy egész csomó példáját adja 
ennek előadásaiban. Az állatiak közül a tücskök ciripelő
készülékét hozza fel. Azonban a lamarckizmus ellen különös 
bizonyítóerővel bíróknak tartja a növények passzív alkal
mazkodását ; ilyenek volnának a rovarevőnövények beren
dezései, a növények védelmi eszközei ellenségeikkel szem
ben nevezetesen állatok ellen, amely célnak, mint tudjuk,

1 Kari Camillo Schneider, Einführung in die Deszendenz- 
theorie. Jena. 8°. 1906.
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égetőszőrök, kristálytűk, keserű anyagok, mérgek és tüskék 
és még számos más eszköz szolgálnak ; végül még ide szá
mítja némely tojásnak csodálatos védőszínét, ugyancsak 
bizonyos üldöző és üldözött állatoknak a színét (vadludak, 
a sarki nyúl, sarki róka), sok lárvának és kifejlődött rovar
nak a védőrajzolatát, a sokat emlegetett mimikrit, amelyet 
mindig a kiválasztási elmélet kitűnő támasztékának tartot
tak és végül a virágoknak és bogaraknak, valamint a kolibrik
nek kölcsönös alkalmazkodását, amelyen a virágos növények 
szaporodása jórészt alapszik.

Ezekről azt mondja Schneider, hogy : »mindegyikük a 
Darwin-féle szelekcióselmélet egy-egy bizonyítékának látszik«. 
És ezzel hallgatólagosan el van vetve a lamarcki gondolat 
ezeknek a megmagyarázására. De vájjon, jogos-e ez ? Ezt 
Schneider egyáltalában nem vizsgálja, és így nekünk kell ezt 
legalább néhány példán megtenni.

Itt van az őáltala a meglelkesítési elmélet ellen kiját
szott drosera longifolia L. Mocsarakban él a turfamocsár- 
mezőkön, amely nagyon kevés nitrogéntartalmú táplálékot 
nyújt, úgyhogy e növény nagy szükségletet szenved ezen 
irányban. Ebből kell lamarckisztikusan megmagyarázni, 
hogy miért alakította át szőrözet ét mirigyekké, amelyek 
ragadós nyákot termelnek, amelyhez a kis bogarak (főleg 
a kis szúnyogok) odaragadnak. A  kémiai ingerből, ame
lyet egy ilyen iV-ben gazdag test a N-re éhes szervezetre 
gyakorol, minden erőszakosság nélkül le lehet vezetni azt 
az újabb alkalmazkodást, hogy a mirigyek egy olyan folya^ 
dékot választanak ki, amely egy fehérjét bontó anyagot 
tartalmaz, úgyhogy a nitrogénnek egy különleges, nem a 
gyökerek, hanem a levelek által közvetített felvétele létesül. 
A mirigyszálaknak és a levélszáraknak a mozgásai egyszerű 
ingerlési mozdulatok, melyek a növényismerők számára 
rendkívül gyakoriak, a húsevő növények egész működésében 
nincsen tehát semmi, ami a meglelkesítési elmélet által 
nem magyarázható a plazma azon működésének meg
állapításával, amely szükségletek által kiváltva, érzékietek 
és egy igen egyszerű következtetőképesség alapján történik. 
Tehát érthetetlen, hogy miképpen láthatott Schneider ebben 
akadályt a lamarckizmus számára, mert hiszen éppen úgy
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mint ezt az állítólag passzív alkalmazkodást, a többi által, 
felhozott esetet is el lehet intézni; ezeket csak azért nem aka
rom részletezni, mert céltalanul meghosszabbítaná ezt a 
tárgyalást.

Csak egy pontot akarok még megemlíteni, mert ez 
olyan ellenvetést érint a lamarckizmussal szemben, ami már 
előzőleg sokaknak érvényesnek és nyomósnak látszott. 
Ez a mimikrinek a kérdése.

Vizsgáljuk ebben először a kérdéses részt. Darwin a 
délamerikai sáskának (Pterochroza ocellata) és az ezzel 
rokon Phyllunt Scythe-nek az álruháját, amely a növényi 
részeknek állatok által való utánzásának a díszpéldánya, igen 
egyszerűen magyarázza. Azt mondja : voltak különböző szár
nyak tökéletlen kiadásban, amelyik tökéletes volt, az fenn
maradt. És így mindinkább tökéletesebben hasonlítottak 
a növényi levelekhez, annyira, hogy a Pterochroza felső szár
nyain vízcsöppeket utánoz a csalódásig, mások a hernyók 
rágásának a levélen való utait is utánozzák, és még mások 
nevezetesen az Opsiphanes Cassiopeia lepke), szárnyukra 
egy borsónagyságú képletet festenek, csalódásig való rész
letezéssel, hogy azt első pillantásra kukacnak tartjuk. Vagy 
a mesésszép Morpho-fajták szárnyaikon kék és vörös bogyók 
kitűnő képeit viselik.

Aki azt hiszi, hogy mindezek a dolgok kiválasztás útján 
jöttek létre, az — eltekintve attól, hogy az utánzóképek 
^keletkezését* ezzel nem magyarázhatja, mert hiszen a ki
választás csak a tökéletesedésüket magyarázza — a követ
kezőt mondja körülbelül: Azt hiszi, hogy a madarak, amelyek
től ezen rovaroknak védekezniök kell, kevésbbé gyanakod
nak, ha egy levél vízcseppekkel van teleszórva, azt gondolja, 
hogy a madarak azokat a leveleket ki fogják kerülni, ame
lyeket férgek rágnak, vagy amelyeken kukacok ülnek és 
bogyók vannak, hogy tehát a mimikri-teória kedvéért épp 
arról fognak lemondani, amit különben keresnek. Ez tulaj
donképpen a természetkutatásban is azt jelenti, hogy credo 
quia absurdum est.

Azonban a mimikri darwinista megmagyarázására 
még más dolgokat is figyelembe kell venni. A darwinista 
magyarázat azt mondja, hogy bizonyos rovarok a méhek-



263

nek és a darazsaknak a ruháját vették fel, mivel ezen 
állatok szúrásától féltek. Volucella inanis utánozza a dara
zsat, a Volucella botnbylaus a poszméhet, egy más légy (Erista- 
lis tenax) a méhet. Mit használ ez nekik, ha a madarak a 
Volucellát és az Eristalist, mint ahogyan azt gyakran lehet 
tapasztalni, éppen úgy megeszik, mint a méhet, darazsat és 
poszméhet ? És végül: a levelet utánzó állatok, úgy látszik, 
tisztában vannak szép festményeiknek védelmi értékével, 
mert a vándorló levél mászkál, a sáska pedig, amelyik az 
ágat utánozza, mászik a fán és sokszor ezen álarcosok fehér, 
vakító felületeken szeretnek tartózkodni és szárnyaikat úgy 
tartják, hogy a csalódásra befestett felszín egyáltalában 
nem látható, csak a múzeumban.

Ezen okokat Entz tanárnak a mimikri-kérdésről írt 
és a magyar természetkutatók társulatának a közleményei
ben 1 megjelent szép dolgozatából vettem, melyekben Entz 
az eddig tisztára szelekcionista álláspontját, mint maga 
mondja, szomorú szívvel, de a mindinkább felhalmozódó 
okoktól kényszerítve, feladja, és ahhoz a következtetéshez 
jut, hogy az ú. n. biológiai színeződések a célszerűségre való 
tekintet nélkül jönnek létre és csak azután bizonyos körül
mények között célszerűen felhasználtatnak.

A  mimikri darwinisztikus magyarázata tehát nem 
megy ; hogyan áll hát a dolog a lamarckista magyarázattal, 
amelyikben Schneider professzor kételkedik ? Itt előre ki 
kell jelentenem, hogy szerintem csak a meglelkesítési elmélet 
képes kielégítő okot adni ezen hihetetlen színeződésre, 
amennyiben a mimikrit nem ingerértékesítésnek, hanem ki
fejező tevékenységnek tekinti; éppen úgy, ahogyan ma már 
a növények és állatok díszítőszineit, nevezetesen a kétéltüek- 
nek, rákoknak, madaraknak úgynevezett nászruháját csak 
lelki feszültségi állapotok kisérő jelenségeinek képes felfogni. 
Ez nem csak az én véleményem, hanem társakul Kohnstammot 
és Paulyt nevezhetem meg, akik közül az utóbbi már akkor 
érinti a mimikri problémáját, amikor főmüvében ezt mondja : 
»Ha azt látjuk, hogy lelkiállapotok mindenfelé teleológiai

1 G. Entz : Az állatok színe és a mimikri. (Természettud. Köz
löny, 1904.)
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hatásokat gyakorolnak, akkor természetes következmény az, 
hogy egyike a leggyakoribb állapotoknak, az élet féltése, 
mely az állatok viselkedésében igen gyakran kifejezésre 
jut, szintén nem maradhat hatás nélkül a test alakjára 
és színére nézve, amidőn ennek a hatásnak egyáltalában 
nem kell életmentőnek lennie, hanem csak egy lelkiállapot 
természetes következményének, amely egyúttal eszköz is 
a láthatatlanná válás szükségletének a kielégítésére«.

Ez a valóban megváltó szó a zavaros mimikri-kérdés- 
ben, mely a mechanisztikusan gondolkodó természetkutatás
nak azt a meggondolatlan eljárását ezúttal annyira leleplezte, 
hogy rejtve teleológiai következtetéseket tesz és ebben az 
esetben annyira túllőtt a célon, hogy olyan dolgokat magya
rázott meg a célszerűségi gondolattal, amelyek egyáltalá
ban nem valamely célra törekvők. Ha valaki ezek után 
ismét elolvassa ezen új fogalmakra gondolva azt, amit fen
tebb az utánzó állatok rajzolatairól és viselkedéséről mon
dottunk, az könnyen eldöntheti, hogy melyik tudja ezen 
jelenségeket maradék nélkül megmagyarázni: a kiválasztási 
elmélet, vagy pedig a meglelkesítési tan, nevezetesen ha a 
színükben közvetlenül a környezethez alkalmazkodó halakra, 
a leveli békára, vagy a kaméleonra gondolunk, Poulton 
E. B.-nek az állatok színéről szóló régebbi tanulmányaira 
és a hollandi Piepers C. M . 1 újabb munkájára, amely ugyan 
kiterjedt tapasztalati anyag alapján az ismert Wiencr- 
Wood-iélz nézetet, mely szerint némely állat bőre a foto
gráfiai lemezhez hasonló érzékenységgel bír, fenntarthatat- 
lannak mnodja, de annál közelebb áll a valódi lamarckisz- 
tikus magyarázathoz, mely az alkalmazkodást a szuggesztió 
fajtájának tartja. Vagy, amint egy újabb képviselője 
ennek a »szuggesztió-elméletnek«. dr. Lomcr G.2 kifejezi, 
a mimikri »azon a rendkívüli erőn« alapszik, amellyel a 
képzeteknek a világa az anyagra képes hatni.«

Igaz, hogy van egy fajtája az utánzásnak, illetőleg 
támadási és védelmi működéseknek, amelyek valóban vé

1 M. C. Piepers : Mimicry, Selection, Darwinismus. 8°. Leiden,
1903-

2 G. Lotner : Mimikry u. Hypnose. (Umschau, 1906.)
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delmi célokat követnek, és így a probléma fennáll; csak 
hogy más magyarázata van, mint a véletlen. Itt oly ese
tekre gondolok, mint az, amelyet Shelford 1903-ban a 
Zoologist-ban leír. Egy keletindiai hernyóról van szó, 
amely úgy rejtőzik el ellenségei elől, hogy a számára 
eledelül szolgáló fiatal bimbókat fonadékpálcikákon hátá
nak 10 tüskéjére tűzi, ami által még az ember számára 
is teljesen felismerhetetlenné válik. Ez valóban védelem, 
de védelmi cselekedet, a lelki életből származó cselekvés és 
nem a kedvező véletlen védi őt. Ebbe az utánzócsoportba 
tartoznak még a reduvius personatus poloskák, amelyek 
port és szemetet raknak a hátukra, vagy a liliomokon élő 
álcája a lema merdigerának, mely saját ürülékét hordozza, 
azonkívül a minden nagyobb akváriumból jól ismert tengeri 
pók (Maja), mely védelemből barna és vörös tengeri 
moszatot visel. Ezek valóban eltorzítások, amelyek hasz
nálnak, de amelyek az állat akaratából és szándékából ered
nek és nem a kiválasztásból.

Olvasómat hosszú és fáradságos úton vezettem végig, 
de meg lehet az az elégtételük, hogy a lamarckista kérdés 
lényegéről és mai álláspontjáról kimerítően értesültek. És ez 
világnézetükre és életberendezésükre nem lehet teljesen 
hatás nélkül.

Mert a lamarckizmusnak sokat igérő jövője már valóban 
nyilvánvaló. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a mcglelkesí- 
tési elmélet fogja meghatározni a X X . század természetkutatását 
és belőle fog kialakulni annak világképe, szellemi harcai és 
kulturális állapotai, éppen úgy, ahogyan a materializmus a 
XI X.  század filozófiáját, kultúráját és politikáját meghatározta.

Ne kételkedjünk abban, hogy a mai lamarckizmus 
csak a kezdet, csak az első lépés egy hatalmas hegy meg
mászására, amelynek a csúcsáról a világ képe egészen meg 
fog változni. Ma minden lamarckista kutató páratlan gaz
dagságban turkál, úgy van vele, mint Kolumbusz: azt 
hiszi, hogy szigetet fedezett fel, pedig új világban van. 
Nem tudja, hogy mit vegyen először birtokába, hogy 
hová forduljon. Mindenütt új világ van, mindenütt érdekes 
és az egyik tartomány gazdagabb, mint a másik. De mind
egyik egy kemény hódító hadjáratba fog kerülni. Már csak
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a legközelebb fekvő feladatok hatalmas terhet rónak a bioló
giára. Legelőször is meg kell kísértenie, hogy a lamarckista 
magyarázási elvet lehetőleg sok természeti példára alkal
mazza, hogy ezzel áttekinthetővé váljék hordereje. Egy 
nem kevésbbé fontos feladat az »eszköz analízise*, neveze
tesen annak a kísérleti megállapítása, hogy mily módon 
volt alkalma a szervezetnek segédeszközeiről tapasztalatokat 
szerezni.

Csak ezek után lesz igazán hasznos a » pszichikai elvet* 
abból a szempontból elemezni, hogy mire képes. Es csak 
ezek után leszünk eléggé előkészülve úgy arra, hogy meg
alkossuk az összehasonlító lélektant és hogy megismerjük 
a lelki fejlődés történetét, ami századunk büszkesége kell 
hogy legyen, miután már az élő testek fejlődését a múlt 
század megírta, valamint arra, hogy az ^allotrop kauzalitás* 
lényegét felderítsük és a teleológia fogalmát az anorganikus 
természettudományokban termékennyé tegyük.

Tehát mérhetetlen terület áll a természettudományok 
előtt, ha a megkezdett munkát folytatja és megállapítja, 
hogy mi a része a léleknek a vüág fejlődésében.

Ma ezen igen távoli dolgoknak csak a legdurvább 
körvonalait ismerhetjük fel, melyek, mint a láthatáron 
kéklő hegylánc, csak egy összbenyomást keltenek.

Es ez az összbenyomás az, hogy társadalmunk és kul
túránk a mindent meglelkesítés (patipszichizmus) felé halad 
és ezáltal felújul az ősrégi német természet-istenség (fián- 
theizmus) fogalma.

És ez kultúránkban éppen azokon a területeken, ame
lyeken a deista természetmagyarázat hatása egészségtelen 
pangáshoz vezetett, végre a németségnek népünk vezető 
szellemei által előkészített megújulását fogja előidézni.

Ez a vallásnak egy olyan értelemben vett újjászületését 
jelenti, amely a nagy gondolkodóink és költőink, elsősorban 
Goethe, Schiller, Herder és Fichte által elhintett magok 
továbbfejlődésében áll.

Az a század, melynek gyermekéveit éljük, ekkor még 
egy egészen más értelemben is át lesz hatva Goethe szelle
métől, mint a megelőző század, mivel csak most lesz képes 
nemzedékünk hőseihez a puszta bámulat helyett megértés
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sel is közeledni, amidőn a természettudomány és a Fichte 
és Fechner eszméihez közeledő filozófia ismét felleli Goethé
nek világnézetét.

A  lamarckizmus, amely rövid idő múlva vezetni fogja 
a tudományok csoportjait, már az első kísérletnél, hogy tisz
tába jöjjön önmagával, világosan látta, hogy az ő világképe 
jobban különbözik a régi dualizmustól, mint a nap az éjjeltől. 
Hozzá senki sem áll közelebb, ha az emberi gondolkodásban 
elődjét keressük, mint Anaxagoras, ha az ő világot rendező 
intelligenciáját (nus) úgy értelmezzük, mint ahogyan azt a 
modem filozófia a régi atomisztikus fogalmakat megszüntető 
modem fizika kényszerítő hatása alatt teszi. Ugyan ezt 
nemrégen megkísérlették, de még mindig bennmaradtak a 
dualizmus gondolatvilágában. Es hogy a biológiai meg
lelkesítési tannak a világnézete ezzel össze ne tévesztessék, 
röviden vázolni fogom ezt a kísérletet. A  breszlaui pszicholó
gusnak, L. W. Sternnek a művére gondolok, melynek címe : 
>Person und Sache*.1 ö  a személy fogalmával a személy és 
tárgy, test és lélek, isten és világ ősi dualizmusát úgy oldja 
meg egységesen, hogy a meglelkesítési tan ismereteinek meg
felelően, a világot személyek fokozataiból tekinti felépített
nek (ősi atomok, molekulák, sejtek, növények, állatok, 
emberek, társadalom, világ, isten), melyekben két fázis 
folytonosan megy át egymásba.

A fázisok a következők :

különállóság
önfenntartás
reakcióképesség
törvény
tudattalanság és reflex

alakulás
önkifejtés
spontaneitás
kényszer
tudatosság és akarat.

Szellemes módon igyekszik így a teleológiát képviselő 
személynek a »mechanikus<i dologgal való ellentétét meg
szüntetni azáltal, hogy azt, ami az egész szempontjából 
személy, a részek álláspontjából tárgyüag kell felfogni.

1 L. W. Stern ; Person und Sache. I. Bd. Ableitung und Grund- 
lehre. 8°. Leipzig, 1906.
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Erre a magát metapszichofizikainak nevező filozófiai 
rendszerre azért utaltam röviden, hogy megmutassam, hogy 
korunk gondolkodása mennyire közel jár azokhoz a követ
keztetésekhez, melyekhez kell hogy minden végiggondolt 
lamarckisztikus gondolat vezessen. Ezáltal pedig világossá 
válik, hogy a lamarckizmus a mai tapasztalati állapo
tunknak belső igazsággal megfelelő »logikai korrelátuma*. 
Ahogyan Stern, aki előtt a lamarckizmus teljesen ismeretlen, 
néhány tapasztalatból következtetve, ahhoz az állás
ponthoz jut, hogy minden tevékenység teleológikus és ezért 
a világ lényege az intelligencia, amely bennünk van leg
nagyobb mértékben és általunk fejlődik tovább, úgy fog 
rövid idő múlva minden területen minden gondolkodó eljutni 
a lamarckizmushoz, vagyis az ennek alapját képező mindent 
meglelkesítéshez, aminthogy 30 évvel ezelőtt mindenben csak 
fejlődést láttak.

Azonban az új mindent meglelkesítési tan ezúttal nem 
fog elmerülni a »tiszta elmélkedés* part nélküli tengerébe, 
mert ez nem spekulációnak, hanem tapasztalatnak az 
eredménye és így a ^természetes tapasztalás« által mindig 
szabályozható és ellenőrizhető. Éppen ez különbözteti meg 
annyira Anaxagorastól és a Fichtc-Schelling-féle pantheiz- 
mustól, hogy a természetfilozófia azóta filozófia által elmélyült 
természetkutatássá változott.

A  növényi és állati élet tényeiből kiolvasta, hogy az 
élet, —  és mivel ez a világnak egy része, —  tehát az egész 
mindenség is fejlődésben van és most a lamarckizmus azt 
tanítja, hogy a cselekvésnek a fogalma a világfejlődés mozgató 
ereje. De a természeti tények nem engedik meg, hogy 
a világnak ezt a fejlődését, mint valami tervszerűt, előre 
meghatározott »istenhez vezető utat* fogjuk fel (ahogyan 
Stem teszi), mert az élő fejlődés előrehaladása csak 
konkrét szükségszerűségekkel való akarati összefüggés szerint 
történik, amire vonatkozólag a »Leben dér Pflanze« című 
munkámban (hasonlóképpen Pauly is) kitűnő bizonyító 
anyagot hordottam össze. Itt-ott úgy egyes szervek, mint az 
élőlények egész csoportjai tökéletessé váltak, ha a szükség 
erre kényszerítette őket, másutt viszont a nem használás 
által egyszerűbb viszonyok közé estek vissza, amint ezt
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az állat- és növényvilágban az élősdiek, csökevényes szervek 
és egész visszamaradt formák világosan mutatják. Már 
magában az a tény, hogy még ma is vannak visszamaradott 
lények, pl. hogy a növénytanból említsek egy példát, hogy a 
szaporodásra a rovarokat felhasználó növények mellett 
az összes ismert fajok egy tizedrésze még mindig az őskorból 
fennmaradt szél általi megtermékenyítési mód mellett tart 
ki, vagy hogy az ember mellett még mindig vannak ember
szabású majmok, mindez világosan mutatja, hogy a haladás 
nem tervszerűen, hanem szükségszerűen történik. Az újabb 
céloksági (teleológiai) tan, amely a Darwinon keresztül
vezető nagy kerülőúton ismét áthatja a természetkutatást, 
egyáltalában nem értelmezhető theisztikusan, mert ismerjük 
természetes okát, és képesek vagyunk feltételeit kísérletek 
útján megismerni és már ma felismertük korlátolt uralmát. 
Mi, lamarckisták is azt felelhetjük az uralkodó hatalmak
nak, ha ezek azzal a nyers kérdéssel fordulnak hozzánk 
vüágnézetünkkel elégedetlenül, hogy hol van isten ebben a 
rendszerben, amit Laplace felelt Napóleonnak: wiincs szük
ségünk isten személyének a hipotézisére*.

A meglelkesítési tan világképe nem ismeri a theológiai 
istent.

És ha az erkölcs a világnézettől függ, úgy a meglelkesítési 
tan egy új erkölcsöt hoz létre,1 amely törvényeit a természeti 
törvényekből vezeti le és így igaz kapcsolatba jut a vég
telennel ; amely életmódunkban a természetességet állítja 
a legfelsőbb bíróul, amelynek ideálja nem a világtól vissza
vonulás, szolgai megalázkodás, hullaengedelmesség és 
szenvedés, hanem arra tanítja az új nemzedéket, hogy a 
világgal való küzdés által jusson győzelemre, amint azt a 
szervezet is tette, és amely arra fogja serkenteni, hogy a szen
vedést fáradatlan munkával győzze le, mivel tisztán átlátta, 
hogy a legvégső igazság a Faust-tragédia végszavában van ! 
Ez pedig a munka . . .

Es ha így a meglelkesítési tan világnézetté és életmóddá

1 Ennek a kidolgozását J .  Unold már sikeresen megkísértette 
szép művében, melynek címe: Natürliche und soziale Lebensgesetze. 
Leipzig. 8°. 1906.
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lesz, akkor eltűnnek a múlt eszméinek, a brutális és materiális 
erőnek a jelszavai is. Az új zászlóra ez lesz írva : a mi vezér
csillagaink a szellemnek és a munkának a megbecsülése és ezzel 
megkezdődik a szellemi hősiesség világküzdelmének a kor
szaka.

V.

A mutáció elmélete.

Akit az eddigi tárgyalások meggyőztek, az mindenesetre 
csodálkozni fog, hogy a mutáció elméletét itt egész külön 
a meglelkesítési tantól tárgyalom. Ennek azonban megvan 
a maga nagyon is átgondolt oka. Mert a régi, már Nágeli 
által felvetett kérdést (lásd 226. old.), amely az alkal
mazkodási és organizációs tulajdonságok különbségére vonat
kozik, még nem intéztük el, pedig, amíg ezt meg nem tesz- 
szük, addig egységes életmagyarázatot nem adhatunk, 
tehát jogosult a mutációk külön tárgyalása. Mert hiszen 
állítólag a mutációk volnának annak az erőnek a kifejezői, 
amely az organizációs tulajdonságokat hozza létre.

És ezen alapszik K . C. Schneidernek a lamarckizmussal 
szemben felhozott ellenvetése, melyet a jövőben még igen 
gyakran fogunk hallani (mert ez igen kedvelt támpontot 
nyújt azoknak, akik azt hiszik, hogy a fejlődés és az élet 
nem egy, hanem több elven alapszik). Ezen ellenvetés sze
rint, a lamarckista elv csak az alkalmazkodásra érvényes, 
de nem érvényes az organizációs fokra és tulajdonságokra, 
amelyeket nem lehet teleológikusan tárgyalni. Ezt az ellen
vetést hozta fel botanikai oldalról K . v. Wettstein (lásd 
228. old.). És nem tagadom, hogy ezen ellenvetés első pil
lanatban meggyőzőnek látszik, úgy hogy tárgyalásához 
a mutáció problémájába egészen mélyen kell behatolnunk, 
amit ezennel megkísérlek.

Már régóta, különösen a »neolamarckianusok« kutatásai 
által ismertek a botanikusok oly eseteket, melyekben nor
mális virágú növények oly magvakkal bírtak, melyekből 
egészen eltérő növények fejlődtek. Ily megfigyelések műidig 
ismeretesek voltak, amióta csak tudományos biológia léte
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zik ; ilyen hirtelen ugrásokról már a florisztika kezdői, az 
úgynevezett »Kráuterbuch«-ok szerzői is tudnak és mint 
tudjuk, Darwin is (old. 163.) megemlékezik róluk kor
szakalkotó művében *single variation« név alat. Ezt a faj 
típusától való ugrásszerű eltérést az jellemzi, hogy csak 
egyetlen egy tulajdonságot érint, néha egy tulajdonság 
elvesztésében áll. Ilyen pl. a szín elvesztése, azaz fehér 
levelek keletkezése, vagy telt virágok általi eltérés, a szőrök
nek nagymérvű fellépése, amint az a hirtelen keletkezett 
mohirózsánál történik, vagy egy tulajdonság hiánya, mint az 
inda nélküli epernek az esete, mely a rendes indás növény
ből keletkezett és melyet magkereskedésekben ma gyakran 
ajánlanak. Ide tartoznak a levél alakjának közvetlenül fel
lépő megváltozásai, mint pl. a párisi Luxemburg kertben 
egy napon megjelenő kenderlevelű rózsa, amelyet azóta a 
kertész tovább tenyészt. Természetesen többnyire kertészek 
jelentettek saját tapasztalataik alapján hasonló eseteket és 
így ezek nehezen hozzáférhető kis szaklapokban szétszórva, 
nagy számuk ellenére is könnyen elkerülhették a kutatók 
figyelmét. Ügy történt ezzel is, mint az annyira szétforgácsolt 
természettudományok sok más problémájával. Már együtt 
van az egész tényhalmaz, de mivel szét van szórva és isme
retlen, a probléma mindaddig megoldatlan marad, míg valaki 
kimondhatatlan fáradsággal össze nem állítja az irodalom
ban meglevő tényálladékot, amikor azután egyszerre érthet- 
lennek látszik, hogy azt a kézenfekvő dolgot oly sokáig nem 
vették észre. így van ez ma a protoplazma struktúrájának 
a kérdésével és így történt évekkel ezelőtt a mutacionizmus- 
sal. Ennek azonban már megvan a Kolumbusza a fiatal orosz 
botanikusnak Sergei Iwanowitsch Korschinsky-nek 1 a szemé
lyében, aki rendkívüli fáradsággal összeállította az irodalom
ban ismert eseteket, melyekben vad és tenyésztett növények
nél ilyen ugrásszerű változásokat megállapítottak. Össze
gyűjtötte a növekedésnek, a szár- és kocsány-képződésnek, 
a levélformának és virágképződésnek a variációit és így 
felismerte, hogy az organizmusok két módon variálnak. 
Először egyéni módon, amely nem állandó és nem mindig

1 S. Korschinsky, Heterogenesis und Evolution. (Flóra, 1901.)
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átörökölhető. Ez az a fluktuáció, melyre Darwin hívta fel 
a figyelmet és amelyre teóriáját alapította. Van azonban 
ezenkívül egy más variáció is, amely az utódokat egy csapásra 
erősen megváltoztatja és mindjárt fellépése után öröklés útján 
megmarad. Ezt a variációt heterogenesisnek nevezi Kölliker 
A.-nak, a német zoológusnak rég elfeledett kifejezését alkal
mazva, aki már annak idején felfedezte állatoknál ezt az ugrás
szerű variációt. Korschinsky ezenkívül még azt találja, hogy ez 
a heterogenesis, bár sok alakjában ismerjük, mégis a termé
szeti formák nagy számával szemben aránylag ritka jelenség. 
Okára nézve az irodalomban kevés támpontot talált, 
mégis azt hiszi, hogy létrejöttére a külső körülményeknek 
kevés hatásuk van. Jó  táplálás és gondos nevelés nem idézik 
elő, de fokozzák a heterogenesisre való hajlamot. Több adatot 
talált arra nézve, hogy hová vezet a heterogenesis. Meg
figyeltek oly eseteket, melyekben az ugrásszerű variáció által 
tökéletesebb növények keletkeztek, de olyanokat is, melyek
ben a heterogenesis visszafejlődésnek volt az oka. Az sem 
kerülte ki a figyelmét, hogy számos f o n tá n  varietás« utódai 
(amint többnyire a heterogenesis által létrehozottakat neve
zik) igen érzékeny és gyengébb növények voltak, melyek 
külső hatásokkal szemben (pl. faggyal szemben) kevesebb 
ellenállással bírtak, és gyakran termékenységük is meg volt 
akadályozva. Továbbá azt is megállapítja, hogy az újonnan 
fellépő tulajdonságok, ha nem is mindig, de többnyire át
öröklés útján megmaradnak. Általában az a benyomása, 
hogy a növények alakulásánál két elv küzd egymással: 
a variabilitás és az öröklékenység ereje, melyeknek váltakozó 
győzelme határozza meg a fajok fejlődését.

Ezen kitűnő élőmunka után elérkezett a tulajdonképpeni 
problémához : kísérletileg megállapítani a heterogenesis okait 
és hatásait. Ennek a munkának a megkezdése után azonban 
meghalt és munkája töredék maradt. Kissé behatóbb mél
tatása már azért is helyén való volt, mert az ő összeállítása 
megkímél bennünket attól a fáradságtól, hogy az egyes 
eredmények elsorolásával a leendő mutacionizmus képét 
megrajzoljuk. Ha Korschinsky zoológus lett volna, akkor 
képét kiegészíthette volna azzal, hogy állatoknál is tapasz
talhatók ilyen ugrásszerű változások, amit mindenekelőtt
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Kölliker, Eimer és legújabban Standfuss munkái eléggé bizo
nyítanak.

Korschinskytől és az összes többi botanikusoktól és 
zoológusoktól függetlenül egy francia kémikus már régebben 
egészen hasonló nézeteket vallott, melyet bizonyos növényi 
anyagok kémiai analíziséből vezetett le. Ezek a rendkívül 
jelentékeny eredmények, melyek, eltekintve attól, hogy 
különös módon a német tudósok körében majdnem egész 
ismeretlenek maradtak, már csak azáltal is óriási értékkel 
bimak a szóbanforgó kérdések eldöntésére, mert egészen 
más módszerrel nyerték őket és így kitűnő ellenpróbáját 
adják a mutacionizmusnak. Gautier Arm and1 1886 óta 
egy egész csomó értekezést tett közzé, melyekben arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy minden fajt és formát kémiailag 
specifikusan különböző protoplazma jellemez,2 úgy hogy 
minden alakváltozást mindenekelőtt a plazmaszerkezet kémiai 
átalakulása előzi meg.

Szerinte tehát a variáció és fajkeletkezés a protoplazma 
molekuláris szerkezetétől függ és valóban számos adalékot 
szolgáltat nézetének helyességére. így pl. a vér haemo- 
globinja minden emlős állatnál másképpen kristályosodik. 
Számos esetet ismerünk, melyben az egyik állatnak plazma- 
tikus váladékai más állatra mérgezőek, ami bizonyítja, 
hogy kémiailag különbözőek. Ha a madár tojásfehérjéjét 
•emlős állatba befecskendezzük, azt a vesék rögtön kiválaszt
ják, azaz ez egyáltalában nem asszimilálódik, mert speci
fikusan különbözik az emlősök fehérjéjétől. A birka-szérum 
mérgező a kutyára nézve; befecskendezése heves gör
csöket vált ki. így magyarázható a kígyóméreg mérgező 
hatása, ami szintén egy szérum.

Gautier továbbá még azt a tételt is kimondja, hogy 
-az élőlény tulajdonságkomplexuma és testanyagának mole

1 A . Gautier. Sur le mécanisme de la variation des étres vivants. 
Paris. 8®, 1886. — Mécanisme intimé de la variation des races. (Revue 
scientifique. 1897.) Les mécanismes de l’hybridation et la production 
des races. (Revue de Viticulture. I. X V II. 1901.)

* Az egyes plazmaanyagok a homolog sorok szerint változ
nak, úgy hogy ez nem változtatja meg minden plazma kémiai 
-egyezésére vonatkozó felfogásunkat.

F ran cé : A növények érzéki és szerelmi élete. 18
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kuláris szerkezete között szoros kapcsolat van. Azt mondja, 
hogy ha a molekulák kölcsönös viszonya megváltozik, akkor 
a protoplazmának egy más fajtájú anyagcserére van szüksége, 
és ez szolgáltatja egyszersmind az okot alaki változásokra, 
vagyis új fajképződésekre.

Ezt az eléggé különös tant a tények meglepő módon 
támogatják. Ugyanis ebből az következik, hogy a faj karak
terét a plazmakeveredés által meg lehet változtatni, ami 
valóban beigazolódott. Az állati és növényi megterméke
nyítés nem más, mint plazmakeveredés, hasonlóképpen 
a virágoknál az oltás, amelyek által a tenyésztők és kerté
szek valóban mesterségesen megváltoztatják a faji karaktert. 
Gyakorlatilag tehát már ősidőktől használják és fényesen 
beigazolták Gautier teóriáját.

Azonban itt azt találták, hogy nem minden plazmát 
lehet egyesíteni, hanem csak bizonyos, egymáshoz közelálló 
szervezetcsoportét. Gautier koaleszcenciának nevezi a *rokon«- 
plazmáknak ezt az egyesítését és kísérleteire támaszkodva 
azt állítja, hogy a növényeknél az oltás általi koaleszcencia 
sokkal fontosabb faj képző tényező, mint a termékenyítés 
útján való kereszteződés. Itt főleg Dániel Lucien 1 munkájára 
hivatkozik, akinek sikerült oltás útján a legkülönbözőbb 
növényfajtákat egy növénnyé egyesíteni. így pl. para
dicsomból és spanyol borsból egy, a természetben ismeret
len keveréket állított elő; ugyancsak a fehér céklából és a 
kalarábéból. A  chamomilla, artemisia és helianthus fajták 
is óriási növénnyé egyesíttettek, amelyben mind a három 
növény tulajdonságai megvoltak. Éppen így sikerült a genera 
seselinek, peucedanumnak és daucusnak az egyesítése. Ezen 
kísérleteknél ismételten megállapította, hogy ezen »mester- 
séges növényfajták« utódai is megtartották a megváltozott 
tulajdonságokat, úgy hogy ez egy újabb kitűnő bizonyítékát 
szolgáltatta a szerzett tulajdonságok átöröklésének.

A  plazmatikus koaleszcencia hatására különben még 
számos példát lehet felhozni. Egyike a legjobbaknak számos 
emberi szervnek baktériumok okozta betegségek által való

i Lucien Dániel, La variation dans la grefie et l’hérédité des 
caractéres aquis. Paris, 1899.
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megváltozása, hasonlóképpen azon elváltozások, amelyek 
növényeken keletkeznek parazitagombák hatására. Ebbe a 
kategóriába tartoznak a szilvának egy korcs faja, mely egy 
gombának az exoascus priminek a hatására keletkezik, ide 
tartozik az a különös elváltozás, amely a gabonaszemeken 
megy végbe a tylenchus tritici hatására, és végül ide tartozik 
minden epeképződés. Ezenkívül kertészi körökben gyakran 
tapasztalták, hogy oltás által az eredeti növény is megválto
zott és egyike a legautentikusabb tanuknak erre Darwin, aki 
azt a megfigyelést tette, hogy egy rendes zöldlevelű bokor 
etiolált ága,1 amelybe egy normális zöldlevelű lombot oltot
tak, az »etiolement«-ját az egész növénybe átvitte.

Ezen felfogások és ezeknek adalékai alapján Gautier 
azon meggyőződéshez jutott, hogy »a koaleszcencia jelensége 
nincs azon törvényeknek alávetve, amelyek a közvetlen 
alkalmazkodást, a természetes kiválasztást és az átöröklést 
szabályozzák, hanem hogy ebben egy egészen új, más elv 
nyilatkozik meg, amely nem lassú átmeneteket, hanem hirtelen 
nagy ugrásokat hoz létre az állatok és növények fejlődésében. 
A  »brüszk« faj átalakulások, melyeket már annyiszor tapasz
taltak, és melyeket oltás útján mesterségesen elő lehet 
idézni, ezen elven alapulnak, melynek első tudományos 
kísérletekkel való elemzését kétségkívül Gautier Armand 
végezte.

Ezen jelentékeny előmunkálatok után természetesen 
már csak inkább idő kérdése volt, hogy e felfogások 
mikor fognak véglegesen utat tömi és nevezetesen, hogy 
mikor vezetnek kísérleti bizonyítékok által termékeny elmé
lethez. Ezen utóbbi de Vries Hugó amszterdámi botanikus
nak az érdeme, akinek a nevéhez fűződik ma az egész muta- 
cionizmus.

Midőn de Vries első főművével,2 25 évi munkásságának 
eredményével fellépett, semmit sem tudott Gautier-nak 
annyira jelentékeny eredményeiről. Mint minden mutacionista

1 Etiolálásnak nevezik a kertészek a levél megfehéredését.
* H. de Vries, Die Mutationen und die Mutationsperioden bei 

dér Entstehung dér Arten. Leipzig, 1903. 8°. (Kurz) und H. de Vries, 
Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Ent
stehung von Arten im Pflanzenreich. I. II. Leipzig, 1901— 1903.

18*
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törekvés, ő is Darwin kritikájából indult ki. ö  is arra a már 
régen megállapított megfigyelésre támaszkodott, hogy a kis, 
ú. n. egyéni variációk kereszteződés által ismét eltűnnek. 
Ez az ú. n. fluktuáció az utóbbi évtizedekben élénk elő
munkálatok tárgya volt, amelyek a Darwin értelmében vett 
kiválasztásra valóban végzetes eredményre vezettek.1 Elő
ször Quetelet belga kutató mutatta ki, hogy egy szülőpár 
utódai (legjobban a kukoricamag sorain, lencsemagvakon) 
egész meghatározott törvény szerint variálnak, amennyiben 
a tulajdonságaikban egy középtől úgy térnek el, hogy 
mennél eltérőbbek az alakok, annál ritkábbak is. »A varia
bilitás az átlag tipus körül küengéseket végez.« Ezek a mester
séges szelekció által megnagyobbíthatok, de sohasem lehet a tulaj
donságokat valóban megváltoztatni, csak fejleszteni és vissza
fejleszteni lehet ezeket (pl. a cukorrépát édesebbé lehet tenni, 
a gabonát sikerdúsabbá, a kalarábét kevésbbé fássá). Ha a 
szelekció megszűnik, az alakok ismét visszaalakulnak. Azonban 
állattani részről azt állították, hogy ilyen variációk mégis meg
tarthatják állandóan a már egyszer elért tulajdonsági fokot, 
mint ahogyan a régi egyiptomiak által mesterségesen tenyész
tett agár a Tsad-tó mellett mai napig vadon maradt és a 
kiválasztás védői ebben igen érdekelve voltak, mert hiszen 
feltevésük élete-halála függött attól, hogy a fluktuációk 
állandóan megmaradhatnak-e. Azonban nemrég ezen utolsó 
reményük is elveszett. Egy dán természetvizsgáló, W. 
Johannsen2 kifogástalan tenyésztés által kimutatta, hogy 
ha »tiszta vonalakat* állított elő, vagyis hogy ha egyetlen 
egy növénymagnak ön termékenyítés útján létrehozott utó
dait vizsgálta (bab, lencse, rizs szolgáltak neki kísérleti 
növényekül), mégis mindig csak az átlagot tudta elérni, 
más szavakkal: Darwin fluktuációjával sohasem lehet a fajok
nak állandó megváltozását létrehozni. Ezzel a Darwin—  
Haeckel— Weismann-iéle kiválasztási elmélet végleg meg
döntetett.

De Vries most megkísérlette ezt más alapokon ismét

1 T. Lotsy müvében Vorlesungen über Deszendcnztheorien I. 
Jena, 8* 1906.) tanulságosan vannak ezen viszonyok összeállítva.

2 W. Johannsen, Über Erblichkeit in Populationen und in reinen 
Linien. Jena. 8°. 1903.



277

életre kelteni. így érvelt: ha csak fluktuáció általi faj vál
tozások lennének, akkor Linnének és a scholasztikának igaza 
lenne és minden faj egyszer és mindenkorra állandó maradna. 
Egy pillantás a természetre azt mutatja azonban, hogy ez 
nem így van. Tehát kell lenni egy változásnak, amely nem 
ezen törvények szerint történik !

Es mi másra juthatott volna, mint azon ugrásszerű 
változásokra, amelyeket Korschinsky állított össze ! Tekin
tete tehát legelőször is a trendszer ködfoltjain« akadt meg.

Ez alatt azt a jelenséget értjük, hogy bizonyos állat- 
és növényfajok oly nagyfokú variabilitást mutatnak, hogy 
majdnem lehetetlen őket osztályozni, mert majdnem minden 
egyén külön sajátosságokkal bír. Ilyenféle az állatok közt 
a futóbogár (carabus auratus), a növények között a draba 
vema, vagy a hieracium, a rózsák (rosa), a szeder (rubus) 
és még sok más. Ezen formadús fajták azt a benyomást keltik, 
mintha egy közös tulajdonságkomplexum egyszer felrobbant 
volna, mintegy számtalan formára oszlott szét, amelyek mind 
együtt egy nagy faj individuumot képeznek. Ügy viselkednek 
mint egy nagy család tagjai, akik egy közös ősre vezet
hetők vissza. Ezen alfajok azok, amelyek könnyen kihalnak, 
hamar keletkeznek és ismét hamar eltűnnek, míg a törzs
alak életképesebb és egy bizonyos idő után ismét bő variá
ciókra képes, amennyiben ismét »explodál« és sok variációt 
hoz létre. De Vries elmélete szerint ez a folyamat jellemzi 
minden fajnak az életét. A faj speciális fejlődését nem annyira 
egy sokfelé elágazódó törzsfával lehet ábrázolni, hanem 
inkább egy legyezővel, amely egy egyenesen emelkedő 
vonal mentén mindig kinyittatik. Az alaklegyezőnek ezt 
a kinyílását nevezi De Vries mutációnak.

Midőn 1905 őszén Amszterdámban meglátogattam de 
Vries professzort, kísérleti kertje tele volt a legérdekesebb 
mutációkkal, amelyeket az évek folyamán Amszterdám kör
nyékén egyetlen egy hely szolgáltatott. Száz meg száz nö
vényfajtát tenyésztett, hogy mutációinak nyomára jöjjön, de 
minden eredmény nélkül. Ekkor végre 1886-ban talált egy 
gazt, amely várakozáson felül megfelelt. Ez az oenothera 
lamarckiana volt, egy, a jól ismert füzikéhez közeli rokon 
növény, amely kb. 100 év előtt Eszak-Amerikából került
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hozzánk és most itt-ott, kavicsos- helyeken és folyópartokon 
nő. Ez az oenothera Amszterdám közelében minden évben 
különböző mutációkat alkot, amelyek közül ugyan a legtöbb 
nem nagyon életképes, de amelyek közt azért szép »új fajok« 
is találhatók. De Vries ezek közül néhányat éveken keresztül 
tenyésztett és azt találta, hogy teljesen állandóak. Az oeno
thera lamarckiana tipikus virágából, melyet de Vries a faj 
hímporával megtermékenyített, oly magok fejlődtek, amelyek 
rendkívül különböző növényeket szolgáltattak. Az eredeti 
helyen három ilyen ugrófaj volt, melyeket de Vries oe. laevi- 
folia, brevistylis és nanella nevekkel jelölt meg. A kísérleti 
kertben ezután kiderült, hogy nevezetesen a legutóbbi törpe
faj egyike a leggyakoribb mutációknak, amely 17  év alatt 
határozottan állandónak bizonyult. Ezeken kívül azonban 
mutáció útján keletkezett még a hatalmas oenothera gigas és 
0. rubrinervis, a gyenge 0. albida és oblonga és még egy egész 
csoportja a fajoknak (0. semilata, 0. leptocarpa stb.), melyek 
gyakran csak egy egyénben léptek fel és terméketlenek 
vagy növekedésre képtelenek voltak. A  mutáció egy más 
csoportja (0. scintillans és 0. elliptica) nem bizonyúlt állan
dónak. Különösen az 0. scintillans látszik rendkívül muta- 
bilisnek és ebben a tekintetben még az eredeti alakot is 
felülmúlja.

így mintegy szemeink előtt egy tucat új faj keletkezett 
az ősi alakból és megindultan állottam de Vries profesz- 
szortól, ezen igen kedves kalauztól vezetve ezen a klasszikus 
helyen, ahol kézzelfogható valóságban először átélhettük a 
fejlődést.

Ezzel a növényállománnyal de Vries a tenyésztők által 
jól ismert módon egy 15.000 növényből álló törzsfakultúrát 
állított elő, amely nyolc generáción keresztül virágzott, 
hogy ebből a mutációk visszaütéseire és továbbfejlődéseire 
biztos törvényeket állapítson meg. Második nagy munkájá
ban; melyben összes tapasztalatait összefoglalja, ezen kuta
tásai eredményéül a mutabilitásnak a kővetkező hét törvényét 
állapítja meg:

1. Űj elemi fajok hirtelen, minden átmenet nélkül 
keletkeznek. 2. Ezek mint oldalágak fejlődnek a főtörzs
ből (ami azt jelenti, hogy a főtörzs továbbra is fennmarad).
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3. Mindjárt teljesen állandóak (azaz nem ütnek vissza, 
mint a fluktuáció által létrejött fajok). 4. A  keletkező fajták 
nyilvánvalóan elemi fajok, mások viszont retrogresszív 
varietások. (Ezen fogalmak magyarázatát lásd lejebb).
5. Nagyszámú egyénben jelentkezik ugyanazon új faj.
6. A  mutáció tehát lényegesen különbözik a fluktuációtól.
7. Majdnem minden irányban történnek fluktuációk. Általuk 
az oenothera kb. a következő új tulajdonságokat nyerte : 
a mutánsok erősebbek, mások meg gyengébbek, mint a 
szülők, szélesebb vagy keskenyebb levelük van, nagyobb 
és élénkebb sárga virágokkal bimak vagy kisebbekkel és 
halványabbakkal. A  tokok hosszabbak és vastagabbak, 
kisebbek, kerekebbek vagy majdnem magnélküliek. Az egyik 
fajtának nagy magvai vannak, a másiknak kicsinyek, az 
egyiknek sok a hímpora, a másiknak egész kevés. Az egyik 
faj tisztán nőnemű, a másiknak semmi virága nincs, megint 
másik igen kevés maggal vagy semmi maggal sem bír. Az
0. laevifolia és brevistylis természetes helyeiken 16. év óta 
változatlanul megmaradtak, más fajták viszont azóta nyom
talanul eltűntek.

Ez a magva a tényállománynak, amelyen ma a 
mutáció alapszik és ezek a törvények és tények, amelyeket 
a természet a hirtelen alakváltozásokra nézve nekünk 
eddig elárult. Lássuk most, hogyan használta fel ezeket 
a tudományos gondolkodás.

Mielőtt azonban ezt tennők, helyén való lesz talán 
néhány szót szólni az elementáris faj és a retrogresszív varietás 
fogalmairól. Szaktársaimnak ugyan ismerősek ezen fogalmak, 
de mivel e művecskét tanulóknak is szántam, meg fogják 
nekem bocsátani ezt a kis megszakítást. Az első kérdés i t t : 
hogyan keletkezett a faj fogalma?

Amidőn Tournefort botanikus a X V II. században a 
növényvilág sokféleségében a könnyebb eligazodás céljá
ból kis meghatározott csoportokat különböztetett meg, 
Linné művének alapját vetette meg, aki tulajdonképpen 
nem tett mást, mint hogy az előrehaladott növényismeret
nek megfelelően ezen csoportokat még kisebb részekre, 
fajokra osztotta, jól tudván, hogy a »faj«-ban még szám
talan különböző fajta van egybefoglalva, hogy tehát a fajok
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nem képezik a legutolsó alakcsoportozatot, amely az átörök
lés által fennmarad. Ezt a természetellenes fajfogalmat a mi 
rendszertanunk mégis megtartotta. És most könnyen érthető, 
hogy az experimentátor, aki a formák állandóságáról és 
változékonyságáról akar valamit megtudni, miért nem dol- 
gozhatik ezen fajokkal, melyekbe több, gyakran igen sok 
egymástól különböző alak van egybefoglalva. Először 
meg kell állapítania az elemi fajokat, amelyek állandóak, 
míg a velük a mesterséges fajfogalomban együvé sorozott 
faj keresztezések nem képviselnek maradandó alakokat. Ezt 
a minden fejlődéstannal foglalkozó tudós számára szükséges 
élőmunkát a botanika területén már a múlt század 50-es 
éveiben elvégezte egy francia botanikus, Ch. Jordán, ki 
kísérleti kertjében tenyésztés által megállapította, amit 
később De Barry, IVittrock és mások igazoltak, hogy az 
Európában vadul tenyésző növények körülbelül tíz ilyen 
elementáris fajból állnak, melyek azonban gyakran százakra 
is felszaporodnak.

Ezen elementáris fajok képezik az »egységet«, ezek 
bimak azokkal a tulajdonságokkal, amelyek a fluktuációk
tól eltekintve, nem ingadoznak, hanem utódról utódra 
változatlanul átmennek. Most megértjük, hogy mi volt 
tulajdonképpen de Vriesnek az érdeme. Sikerült kimutatnia, 
hogy az oenethera Lamarckiana-ból szemei előtt új elemi fajok 
keletkeztek. Retrogresszív varietások alatt pedig azt a tényt 
érti, hogy az elemi fajok mellett még eltérős formák is létez
nek, amelyek tiszta eredetű »magvarietások« lehetnek, de 
eredeti tulajdonságaiknak egy részét elvesztették.1 Ez csak azon 
feltevés mellett lehetséges, hogy a tulajdonságok «, amint 
de Vries kifejezi: ^fiziológiai egységek, melyek az organizmus 
minden részében jelen vannak és mindenütt mutatkoznak, 
ahol erre alkalom adódik*. Hogy ezt példákkal tegyem 
érthetővé, arra utalok, hogy hólabda- (Vibumum opulus) 
varietások vannak, melyeknek nincsen portokjuk, vagy 
alma-, körte-, narancs-, datolya-varietások, melyeknek nincs 
magvuk. Azon csodálatos tenyésztéseknek egy része, amelyek

3 Vannak azonban varietások >új tulajdonságokkal* is, melyek
ben t. i. egy rokonfajnál meglévő tulajdonság jelent meg.
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egy idő óta a kertészi körök legélénkebb érdeklődését vonták 
magukra, és amelyek a kaliforniai »növény varázslótól* 
Burbank Luther-tö\ származnak, szintén ilyen (persze mes
terségesen, keresztezés által létrehozott) retrogressziv va- 
rietások. így pl. az ő híres kőnélküli szilvája. A  már 
említett indanélküli földi eper, a fűzfák (bükkök, kőrisfák, 
sophorák stb.) gyászoló alakjai szintén ide tartoznak és 
ezen utalások után azt hiszem, érthető, hogy de Vries törek
véseitől mennyi hasznot várhat a kertészet és növény
tenyésztés és hogy a gyakorlati amerikaiak miért fordultak 
oly nagy érdeklődéssel a fejlődéstannak éppen ezen ága 
felé, a gyakorlatilag annyira fontos mutációelmélet felé, 
amelynek kimondott célja mégis az, hogy a tulajdonság
megváltozások törvényeinek a megismerésével tudatosan 
hozhasson létre mutációkat. Ez egész gazdasági átalakulást 
jelent és talán meg fogja téríteni azt a sok rövidlátót, 
akik még ma is azt hiszik, hogy a biológia tudományos 
időtöltés vagy »allotria« nem pedig életfontosságú előre- 
mozdítója az emberiségnek, mint a technika előtt haladó 
fizika és kémia.

Lássuk most, mennyire haladt már ezen az úton a tudo
mányos gondolkodás.

De Vries tapasztalataiból joggal következtethette, hogy 
a legtöbb ma létező elemi faj teljesen immutabilis. Igaz 
ugyan, hogy az utolsó években egy egész sereg mutációt 
írtak le. így pl. a híres bécsi botanikus, J . Wiesner, a lysi- 
machia Zawadskiit, melyet már 1853-ban talált 1 Solms- 
Laubach tanár, egy pásztortáskát (capsella Heegeri); 2 mint 
a Nicandra physaloidesruk egy általam nem ismert perui 
varietását. Továbbá ismeretesek még tropikus orchideák
nak (gomesa, miltonia, pieurothallis) 3 virágmutációi, melye
ket Wettstein tanár hozott magával Brazíliából és a lyco- 
persicum esculentum északamerikai mutációi. Régi növény

1 J .  Wiesner, Lysimachia Zawadskiit. (österr. botan. Zeit- 
schrift 1904.)

2 Gráf zu Solms, Capsella Heegeri Solms, eine neuentstandene 
Form dér deutschen Flóra. (Botan. Zeitung. I. Abt. 1900.)

3 O. Porsch, Die Blütenmutation dér Orchideen u. s. w. (Ver- 
handl. d. Zool.-bot. Gesellschaft, Wien, 1905.)
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könyvek képeiből és leírásaiból azt is meg lehetett álla
pítani, hogy 1600-ban Heidelbergben fellépett a hasított 
levelű chelidonium laciniatum, melyet ugyancsak mutáció
nak tekintettek, továbbá a lennek (linaria vulgáris) a virág- 
pelóriája,1 vagy az oroszlánajaknak (antirrhinum) egy de 
Vries által leírt virágbeli eltérése, amelyik 1903-ban hirtelen 
jelent meg az erfurti kertészetekben, vagy pedig a melosira 
alakváltozása stb.

. Mindezen eseteket azonban de Vries csak wgen való
színű mutációknak« tekinti, kivéve a mutáló paradicsomo
kat, amelyeknél úgy látszik, igazi mutációról van szó, míg 
a többiek csak retrogresszív varietások. Mindenesetre fel
tehető, hogy a mutabilis állapot általános jelenség, úgy 
hogy de Vries jogosultnak érzi támaszkodva a tulajdon
ságegységek feltevésére, melyről rögtön szólni fogunk, 
annak a kimondását, hogy a mutáció hozzájárul a faj fejlő
déséhez.

A  legközelebbi kérdés most az volt, hogy vájjon a 
mutabilitás állandó vagy múló állapot ? Ha az utóbbit 
tesszük fel, akkor nem csak hogy megvan a biztosítékunk 
minden élőlény továbbfejlődésére, de összhangzatba jutunk 
az élő természet, sőt az őskor minden tényével is, mert 
kövületek helyein gyakran emeletenkint egész raja a fajok
nak található, melyek aztán egyszerre megszűnnek, úgy 
hogy sok fajt 2 azóta állandónak kell tekintenünk.

Tehát nyugodtan megállapíthatjuk de Vries-szel, t>hogy 
a fajok meghatározatlan periódusokban változatlanok marad
nak, míg más időkben éppen ellenkező állapotban vannak«.

Itt azonban megakad de Vries gondolatmenete. A  mutá
ciós periódusok okára nézve új kutatásokat lát szükségesek
nek. Egy helyen azt mondja, hogy a felelet a fiziológiában 
van elrejtve, más helyen viszont azt, hogy mivel az igen

1 Ch. Wite, The saltatory origin oí species. (Bull. oí the 
Torrey Bot. CL 1900.)

* Állatok közül csak a már említett Waldheimiát, Lingúlát, 
Discinát említjük, növények közül pedig csak azt, hogy bizonyos 
kovamoszatok már a kőszénkor óta, a virágos növények egy nagy 
része pedig a Miocán óta változatlanul megmaradtak, és hogy 6000 
éves egyptomi sírokból való virágok ma is léteznek.
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elterjedt len évszázadok óta mindig ugyanazt az ugrást 
(pelória) végzi, mégsem lehet ennek okát külső hatásokban 
keresni. És arra nézve, hogy mi az oka új tulajdonságok 
létrejövetelének, már egyáltalában semmit sem mondhatunk : 
csak a haladásnak és a visszafejlődésnek állandó váltakozá
sát látjuk. Az oenothera éppen úgy tesz haladó lépéseket, 
mint visszafejlődőket (retrogressziveket), mert tulajdon
ságok minden pillanatban lappangóakká (latensekké) vál
hatnak. Csak arra felelhetünk biztosan, hogy állandó és 
mutáló fajok közti keresztezés nem tünteti-e el és nem 
egyenlíti-e ki az újonnan szerzett tulajdonságokat és így 
végre ismét visszavezeti a mutánsokat az alapformára. 
De Vries figyelmét természetesen ez a probléma is magára 
vonta és nagy művének második kötete kizárólag ezzel 
foglalkozik.

Azonban már 1866 óta tudjuk, mikor Mendel Gregor 
a növényhibridekről szóló művét kiadta és ezenkívül későbbi, 
nevezetesen Correns, de Vries, Tschermak 1 és még mások 
kísérleteiből is, hogy a keresztezésnél a szülők tulajdonságai 
egyáltalában nem olvadnak teljesen egybe. Nem keletkeznek 
keresztfajok, amelyekben a szülők összes régebbi tulajdon
ságai teljesen össze vannak keverve, hanem éppen ellen
kezőleg, ezen tulajdonságok mindig megmaradnak, csak 
bizonyos körülmények között látensekké válnak, azaz az 
utódokban eltűnnek, hogy talán számos generációval később 
hirtelen ismét fellépjenek. A  legfontosabb törvényszerűségek, 
amelyeket itt találtak, a következők :

A  szervezetek egymástól élesen elválasztott egységekből 
vannak felépítve, melyek az élőlények látható tulajdonságai
ban nyilvánulnak. (Bár ezen eredményeket elsősorban 
növényeken találták, mégis általános érvényűeknek kell 
lenniök.) Ha most két különböző növényfajt keresztezünk 
egymással, akkor az egyoldalúkig hiányzó hajlamok állandó 
bastard tulajdonságokat eredményeznek, vagyis azon tulaj
donságok közül, amelyek a szülőknél különbözőek (pl. a

1 E  kérdés jelenlegi állását tárgyalja C. Correns összefoglaló 
rövid, de világos munkája: Ergebnisse dér neuesten Bastardfor- 
schungen für die Vererbungslehre. (Bér. d. d. bot. Ges. X IX . 1901.)
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kék- és fehérlevelű babnál a virág színe), a bastard utódban 
csak az egyik tulajdonság fog megjelenni. A  mi esetünkben 
az utódnak nem világoskék, hanem pettyes virágai lesznek. 
Ez az ú. n. Mendd-féle právalencia szabály. De Vries azt 
találta, hogy ezen szabály csak korlátolt érvényességű, 
amennyiben a Mendel-féle törvények csak a retrogresszív 
varietásokra állottak, míg a progresszív mutáció által létre
jött fajok a keresztezésnél mindig állandó bastard tulaj
donságokat adtak. A mutáció által keletkezett elemi fajok
nak keveredéséről vagy tulajdonságaiknak keresztezés által 
való eltüntetéséről tehát szerinte nem lehet szó és ezért azt 
hiszi, hogy az előbb felállított kérdésre teóriája értelmében 
felelhet.

így tehát szükségszerűleg Darwin-barát álláspontja 
ellenére is a kiválasztási elméletnek ugyanazon kritikájához 
jut, amelyet ezen könyv első és második részében fej
tettem ki.

Tapasztalatai alapján de Vries sem tulajdonít a szelek
ciónak semmiféle teremtő erőt / Ezt a következő jelszavakban 
fejezi k i : »A kiválasztás csak szita és nem természeti erő. 
A fejlődés egyes lépéseihez semmi köze sincs. Csak miután 
a lépés megtétetett, kezdődik a szitának a hatása, amennyiben 
a haszontalant kirostálja. (Lásd azonban a 198. oldalon, 
ezen szita hasznavehetetlenségéről mondottakat.)

Szerencsétlen módon, vagy hogy több pszichológiával 
mondjuk : magától értetődőleg annak ellenére, hogy látja 
a kiválasztási gondolat teremtő értéktelenségét, mégsem 
tudja kiszabadítani magát a véletlen teremtő erejébe vetett 
hitből. Ez azért magától értetődő, mert a mutáció okának 
a kérdése még megoldatlan. Ebbe az ürességbe fészkelte be 
magát az élősdi véletlen. És midőn ezért de Vries a direkt 
alkalmazkodás tanát, a lamarckizmust elveti, mert a ter
mészetnek 10 vagy 20 rossz fajt kell előbb létrehoznia, 
hogy a kiválasztás szitáján keresztül egy jót nyerjen, tehát —  
mint ő mondja —  a javítást a véletlen végzi, ezt a felfogását 
könnyen megdönthetjük azáltal, hogy érveléseiben hely
telenül és fölösleges módon az ismeretlen helyébe a vélet
lent teszi. Nem a véletlen hoz létre a 10 vagy 20 rossz faj 
közűi egy jót, hanem a mutációnak még általunk nem ismert
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törvényszerűsége. Es amidőn a meglelkesítési tan ebbe a 
véletlen által betöltött hiányba kísérletképpen az ő elvét 
helyezi, ezt addig jogosan teheti, amíg a tapasztalat ki nem 
mutatja, hogy az új tulajdonságokat nem a növény spon
taneitása hozza létre. Mindenekelőtt azonban azt kell ki
mutatni, hogy a mutáció valóban újat hoz létre és nem csak 
a már megszerzett tulajdonságokat reprodukálja. Es az, 
hogy a »rosszul sikerült varié tások* kihalnak, az érthető 
a kiválasztás nélkül is, amelyhez verseny is szükséges. 
Ezen verseny azonban, mint azt a »Das Leben dér Pflanze* 
című művem második kötetében bővebben kifejtettem, éppen 
a virágos növényeknél nincsen jelen, mivel ezek oly gazdagon 
rendelkeznek eszközökkel magvaik terjesztésére, hogy a 
versenyt elkerülhetik.

Tehát azt mondhatjuk, hogy a mutációs tulajdonságok
nak még hiányzik a fiziológiai analízise, amely a tulajdonsá
gok keletkezésének valódi okát fogja megmutatni. Es a meg
lelkesítési elméletet csak akkor döntheti meg a mutáció tana, 
ha ezt az okot nem az élőlényeknek az alkalmazkodásában 
fogjuk megtalálni.

Amit eddig a mutáció a tulajdonságok tekintetében 
létrehozott, azt a 278. oldalon összeállítottuk. Egy pil
lantás ezekre azt mutatja, hogy mind tisztán fiziológiai 
tulajdonságok (levelek, tokok, magvak tömegviszonyai, 
nemi viszonyok, élettartam, növényszín !), tehát mind
nyájukat fiziológiai analízisnek kell alávetni, ami eddig 
még nem történt meg. Csak miután majd hosszú sorokban 
megvizsgálták, megváltozott tenyésztési viszonyok mellett, 
ezen tulajdonságoknak a mutációját, tehát létrejöttét és 
latenssé válását, még pedig teleológiai okaik szempontjából, 
csak akkor fordulhat majd a mutáció-elmélet teljes erővel 
a lamarckizmus ellen, természetesen ha még akkor alapja 
lesz erre. Es csak miután egyszer valóban olyan organizációs 
tulajdonságok jelennek majd meg, amelyeket nem lehet alkal
mazkodásból magyarázni, ami ma még nagyon kérdéses, 
csak akkor lehet majd igazat adni azon kutatóknak, akik 
azt hiszik, hogy az alkalmazkodás mellett a mutációban egy 
második érvényes elvet találtak.

A mutáció-tan, amelyhez Amerikában D. T. Mac
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Dougal és Th. Morgan,1 Németországban eddig Strasburger, 
Wiesner, Wettstein stb., a zoológusok közül M. Nussbaum 
(Mutationserscheinungen bei Tieren. Bonn, 1906.) csatla
koztak, kétségkívül Lamarck és Darwin óta a legjelentéke
nyebb gazdagodását jelenti a fajkeletkezés kérdésének és 
egy olyan élet jelenségre hívta fel a figyelmet, amely sok 
tekintetben fontos ismereteknek végérvényes és biztos támasz
tékokat n yú jt!

Pl. akkor is lényegesen támogatja a meglelkesítési 
elméletet, amikor azt bizonyítja, hogy az egész élő világ 
fejlődési ereje nem valami belső tökéletesedési elv, amint 
azt a theista természetkutatók (Wasmann, Dennert, Reinke) 
szeretnék bizonyítani, mert a mutáció világosan és közvet
lenül mutatja, hogy az élők világában a visszafejlődés állan
dóan küzd a haladással. Csak konkrét szükségszerűség hozza 
létre a haladást és ezzel a természet a saját nyelvén világo
san kimondja, hogy a fejlődő nem mindenható, *hanem 
létezéséért korlátolt eszközökkel küzdő valam i!«

A  mutáció ténye azon másik ellenvetésnek is élét vette, 
hogy a föld létezése nem elég idő az egy sejttől emberig 
való fejlődésre. Mert amint de Vries helyesen mondja, 
néhány ezer mutáció maga létrehozhatta ezt a fejlődést. 
Azonban, ha néhány évezredes állandóságot közbe is ikta
tunk két mutációperiódus közé, még akkor is untig elég 
az a 20— 40 millió év, amit földtörténeti okokból a »föld 
korának* fölvehetünk.

És ha végül valamely keményfejű ellenvető azáltal 
hiszi megfoszthatni a mutációt fejlődési értékétől, hogy 
szemére hányja azt, hogy még általa sohasem keletkeztek 
faj átalakulások (Gattungsánderungen), akkor éppen egy 
zoológiái mutációra hívom fel a figyelmét, amely, felfogásom 
szerint Dreyer Fr.-nak a Peneroplis-ra.2 vonatkozó gyönyörű 
kutatásai által kétségessé teszi e kifogást. Ugyanis nem lehet 
eltitkolnunk, hogy a mutációk az eddigi megfigyelések sze

* Th. H. Morgan, Evolution and adaptation. New-York. 8°.
1903.

* Fr. Dreyer: Peneroplis. Eine Studie zűr biologischen Mor- 
phologie und zűr Speziesfrage. Leipzig, 1898.
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rint mindig csak elemi fajokat hoztak létre és ezáltal bár az 
egyes tulajdonságokat összekeverik, az organizáció fokát 
nem változtatják meg. Tehát az csak valószínűségi követ
keztetés lehet, ha feltesszük, hogy a mutációk a tulaj
donképpeni eszközei a fajok továbbfejlődésének. Dreyer 
kutatásai ezt kielégítő módon igazolják. Ezen kutatások 
az egysejtű peneroplisra vonatkoznak, melynek mész- 
héjait ezerszámra találta egy kínai félsziget tengeri homok
próbájában. Kb. 25.000 példányt vizsgált meg és szorosan 
egymás mellett ezen egyszerű lényeknél szinte elképzel
hetetlen változatosságú formagazdagságot talált. Dreyer 
akkor még nem tudta megmagyarázni ily számos, ugrás
szerűen keletkezett formáknak a keletkezését, most azon
ban látjuk, hogy itt a mutáció általi faj képződésnek egyik 
legszebb példájáról van szó, és mivel Dreyer megfigyelte, 
hogy a peneroplistól mily hiánytalan változatok vezetnek 
a rokon miliolina és vertebralina fajokhoz, ez az első bizo
nyíték arra, hogy az ugrásszerű változások által igenis az orga
nizáció foka is megváltozhaiik !

A Dreyer-iéle eredményeknek de Vries kutatásaival 
kapcsolatos mélyebbre menő felhasználása a mutacionizmus 
szempontjából rendkívül kívánatos volna és csak ezután 
láthatjuk majd, hogy ez a hangyaszorgalommal végzett 
munka mennyire vitte előre a fajkeletkezés problémáját.

így kritikai méltatását afölötti örömünk kifejezésével 
fejezhetjük be, hogy a felfogásunkkal kezdetben ellentétben 
álló mutációelmélet közelebbi megtekintés után szövetsége
sünké válhat. A  mutacionizmus számunkra, lamarckisták 
számára, csak egy újabb kérdés, mely alkalmas arra, hogy 
elméletünk horderejét rajta kipróbáljuk és ezáltal még 
mélyebbre hatoljunk a természet titkaiba.
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Az életerő elmélete.

(Vítalizmus.)

A fejlődéstan mai állásáról nyújtott kép nem volna 
tökéletes, ha nem emlékeznék meg azon természettudósokról, 
akik, bár a kiválasztási tant elvetik, a mutáció-elméletet 
nem ismerik, de még a lamarckizmusból sem vonták le a 
sejt energiájára a következtetést, vagy mert az ő korukban 
a lamarckizmus még nem ébredt fel tetszhalottságából, 
vagy mert természetfilozófiájuk nem maradt meg a meg- 
ismerhetőnél, hanem világ- és természetfeletti beavatkozá
sokat kívánt a világ törvényszerűségeibe.

E  két csoport közül az elsőről csak röviden néhány szóval 
emlékezem meg. Ezek a régi vitalisták, a Schelling-féle filozófia 
utódai, a kik a materializmus első fellendülésekor azt hitték, 
hogy ami az életben a céltudatosságot képviseli, az egy 
a fizikai világban ismeretlen fogalom, mint a hő és a fény ; 
ez a felfogás természetesen összeomlott, mikor Wöhler egy 
oly anyagot, melyről azt hitték, hogy csak az életerő képes 
azt létrehozni, élettelenből összeállított a retortában.

Ez a vitaiizmus többek között arra a csodálatos és 
nélküle megmagyarázhatatlannak látszó célszerűségre is 
támaszkodott, amely a növények és állatok szerkezetében 
és működésében annyiféle módon nyilvánul meg. Midőn 
azután Darwin szelekció-elve ezt a célszerűséget tisztán 
mechanikailag a célszerű berendezések »túléléséből« magya
rázta, végleg elfordultak az életerő elméletétől, amelynek 
jelenségeit most már másképpen is meg lehetett érteni.

És éppen oly természetes az is, hogy ismét ezen elmélet
hez fordultak akkor, midőn az élet célszerűségében rejlő 
problémának a Darwin nyújtotta látszólagos megoldása 
tarthatatlanná vált. Aki 1860-tól igoo-ig  nem hitt Darwin
nak, az ismét vitalistává lett. Még pedig mindenekelőtt abban, 
hogy a Darwin által tagadott teleológiát elismerte. Ezt leg
először 1886-ban Bunge Gusztáv tette fiziológiai kémiájában,

VI.
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melyről már eleget mondottunk a 224. oldalon ; 10 évvel 
később ugyanezt tette kollegája Rindfleisch,1 egy természet- 
tudományi gyűlésen, amihez akkor nem csekély bátorság 
volt szükséges. Hozzácsatlakozott az általánosan ismert 
növénytudós, A. v. Kerner is, aki ezenkívül egy népszerű 
művében2 az életerő régi fogalmát, mint egy külön természeti 
erőt újból feleleveníti. Mind a három tudós igen jól fel
ismerte azonban, hogy ez az életerődnek csak pszichikai jelen
ség alakjában nyilvánul meg és így ők, mint már kifejtettem, 
egyszerűen a meglelkesítési tan felé vezető út közepén meg
rekedtek.

A teleológia híveinek egy más csoportja az állati szer
vezet szövettanát kutatók táborához tartozik. A  híres zürichi 
mathematikus Culmann, kinek 1807-ben csontprepará
tumokat mutattak, megállapította, hogy a finom lécek, 
amelyek a csont szubstancia spongiosáját alkotják, nem össze
vissza vannak, hanem teljesen megfelelően a statika szabá
lyainak, úgy hogy a legügyesebb technikus sem tudna job
ban megszerkeszteni egy olyan vázat, amely nagy nyomás
nak és húzásnak lesz kitéve. Ha pl. a csont keresztmetszetét 
egy hasonló alakú emelődaru erővonalaival összehasonlítjuk, 
akkor a lécecskéknek a helyzetét a vonalakkal és azok szö
geivel teljes megegyezésben találjuk. Azonban ezzel még 
nincs kimerítve egy ilyen csont célszerűsége. Ha a csont 
eltörik és azután rosszul gyógyulván, torzképződmények 
lépnek fel, a lécecskék ismét úgy helyezkednek el, amint azt 
a statika szabályai megkövetelik. A  csont újraképződése 
tehát a legcélszerűbb módon történik : nem az alak, hanem 
a működés állíttatik helyre.

Ez a felfedezés nem ment többé feledésbe, hanem egy 
újabb teleológiai irány kiinduláspontjává vált. Ez vezette 
Roux-t a funkcionális alkalmazkodás lamarcki teóriájához, 
ezen az alapon dolgozott azután Cosstnann (1. 220. old.), 
ez a gyökere Wolff Gusztáv3 megsemmisítő Darwin-kritiká-

1 Rindfleisch : Neo-Vitalismus. (Deutsche Med. Wochenschr.
1895.)

2 A. v. Kerner: Pflanzenleben. Bd. I., II. Leipzig u. Wien, 1889.
s G. Wolff, Beitráge zűr Kritik dér Darwinischen Lehre.

Leipzig. 8#. 1898.

Francé: A növények ériék 1 éa szerelmi élete. 19
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jártak, amely a célszerűség egy újabb esete által, melynek 
keletkezését Wolff behatóan vizsgálta, oly jelentőségre tett 
szert, hogy ettől fogva —  hogy a mechanizmus szavaival 
éljek —  a vitaiizmus ismét veszélyesen lábrakapott.

Wolff igen ügyesen tette fel a kérdést, midőn a test 
célszerű működését a szemlencse regenerációján, ami sok 
gerincesnél előfordul, igyekezett megvizsgálni. A gerincesek 
szeme ugyanis két főrészből á ll: a szemkehelyből és a len
cséből. Az utóbbi eredetileg a felhámból (epidermis) fej
lődik, még pedig előbb, mint a szemkehely, amely azután 
részben körülnövi a lencsét. Ha most a lencsét eltávolítjuk, 
akkor a szemkelyhen belül kell újra képződnie, hogy valódi 
helyére jusson, mert a szemkehely kis nyílása nem elegendő 
arra, hogy kívülről bejuthasson. Ha tehát képes a szervezet 
célszerű működésre, akkor itt van a legjobb alkalom erre. 
Képzelhető tehát, hogy mily izgatottsággal kezdte meg 
Wolff ezt a kísérletet.

Kísérleteihez kb. ioo fiatal szalamandrát és lárvát 
használt fel, melyeknek lencséjét késsel gondosan kivágta. 
Egy-egy állatot napról-napra megölve, hiánytalanul meg
állapíthatta mikroszkopiái preparátumokon az új lencse 
fejlődését. Megállapította, hogy már i — 2 napra az operáció 
után változás ment végbe a szemkehely szövetében. A szi
várványhártya (iris) belső szélén nagy csomó fehér vérsejt 
(leukocyta) gyűlt össze. Ezek mohón elfogyasztották az 
iris sötét festékét, de csak az iris belső oldalán. Ezáltal egy 
oly állapot jött létre, amely az embrionális fejlődés alkal
mával egyszer már megvolt, mert az iris belső fala előbb van 
megfestve, mint a külső. »Az iris teljes festődése —  mondja 
Wolff —  bizonyos tekintetben a fejlődés utolsó ecsetvonása 
volt és most a szervezet ezt az utolsó ecsetvonást ismét 
eltörülte.« Miután ez megtörtént, az iris egy pontján élénk 
sejtszaporodás indult meg. A  szivárványhártya sejtjei egy 
kis tasakot képeznek, mely lefűződik és végül az új lencsévé 
fejlődik, amely tehát valóban a szemkehely belsejében a 
szivárványhártyából keletkezik. A lencse újra fejlődése külön
ben egészen úgy történik, mint az embrionális fejlődés 
alkalmával. Csak egy tekintetben van lényeges különbség. 
Az embrionális lencse nagyon korán lefűződik keletkezési
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pontjáról, míg a regenerált lencse nagyon későn. És ez az 
a pont, amelyet a vitalisták teleológikusan magyaráznak. 
Gondolatmenetük a következő: az embrionális fejlődés
alkalmával a lencse szilárd szövetek között fejlődik, a re
generációkor a szem belsejének vizenyős szöveteiben. Ha 
a lencse korán lefűződne, mivel helyét még nem tölti ki, 
leesne a szemkehely üregébe és a regeneráció lehetetlen volna. 
Késői lefűződése tehát célszerű. Ehhez hozzájárul még az is, 
hogy keletkezési pontja oly célszerűen van megválasztva, 
hogy még az emberi értelem sem kereshette volna ki prak
tikusabban. Hiszen az iris minden pontja egyformán képes 
lett volna a lencse regenerációjára, —  mondja Wolff, —  
miért képezi tehát éppen az a hely, amely biztosítja az új 
lencse helyes fekvését ? Wolff-ot ez a megfigyelése a teleoló- 
gikus jelenségek elismerésére kényszerítette ; a következő 
szavakkal fejezi be jelentékeny tanulmányát: »mechanikailag 
ezt nem lehet magyarázni, mert ami itt szembetűnik, az az 
egész folyamat bámulatos célszerűsége*.

A  Wolff-féle lencse-regeneráció óta a mechanikai élet- 
magyarázattól elpártoló természettudósok száma annyira 
megnövekedett, hogy a kiválasztás hívei, amelyeknek 
tekintélye folytán Wolff sok éven keresztül nem talált kiadót 
Darwin-kritikája számára, ettől kezdve védekező helyzetbe 
kerültek, melynek reménytelensége azonban az eddig mon
dottak után, azt hiszem elég világos. Ehhez Wolff-on kívül 
különösen alapos és meggyőző meggondolásokkal még a 
neovitalizmus három főképviselője, a már említett H. Driesch 
(224. old.), a bécsi professzor M. Kassowitz1 és E. v. Hartmann 
(235. old.) járultak hozzá.

Kassowitz, miután hiába igyekezett az életet fiziko- 
kémiai törvények alapján megmagyarázni, az életnek egy 
külön törvényét teszi fel. Egészen helyesen mondja : »mivel a 
víznek a bélfalon való keresztülhatolása 26-szor oly gyorsan 
történik, mint az osmosis törvényei szerint kellene történnie, 
tehát szükséges, hogy az életfolyamatokban oly törvény- 
szerűség legyen, amely lehetővé teszi ezt a jelenséget.

1 M. Kassovitz, Allgemeine Biologie, I—IV. Wien. 8°. 1899—
1906.

19*
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Ha ma a meglelkesítési tan álláspontjából visszatekin
tünk ezekre a kísérletekre, melyek az élet külön törvényé
nek a formulázására irányultak, akkor természetesen azt 
vesszük észre, hogy mennyire közel jutnak a lamarcki gon
dolathoz mindezen kutatók, nevezetesen Hartmann, Roux, 
Bunge, Kassowitz és Driesch, anélkül hogy rájöttek volna 
a legegyszerűbb megoldásra, az annyira rejtélyesnek látszó 
célszerűségre. Bár a vitaiizmusnak egy legújabb képviselője 
Schneider Camillo Károly, bécsi zoológus, valamint Haeckel 
és Bunge a sejtlélekkel már nyiltan kimondták,1 hogy az 
élet ezen külön törvénye a pszichikumban keresendő. Azon
ban azáltal, hogy Schneider visszatérve a Darwin előtti vitaiiz
mushoz, az »atomokat« tartja az »életerő« anyagi hordozói
nak és az életet a thermokémiai folyamatok analógiájára az 
atómoknak egy különös négy dimenzionális állapotában látja, 
mondhatnánk, két szék között a földre esik, mert a mecha- 
nisztika, melynél megállapodott, a ^lélekkel* mit sem tud 
kezdeni, négy dimenzionális energiákról nem tud, a lamar- 
ckizmust pedig elveti, mert éppen materialisztikus nézetei 
megakadályozták, hogy az általa felvett lelket feltételeire és 
hatásaira nézve kísérletileg megvizsgálja és hogy így jusson 
el a lamarckizmushoz. Ez utóbbi azonban úgy számára, 
mint Wolff, Roux, Bunge, Driesch és Kassowitz számára el
kerülhetetlen lesz, akiknek most akár akarják, akár nem, újra 
álláspontot kell foglalniok a meglelkesítési tannal szemben.

Ez volt a helyzet 1903-ban, midőn ezen mű első kiadá
sának kidolgozását végeztem ; a meglelkesítési tan mintegy 
be volt zárva a vitaiizmusba. Akkor kétféle vitaiizmus 
létezett, a metafizikai és pszichikai, mely utóbbit ma la- 
marckizmusnak nevezzük, mert Lamarck gondolatát fej
lesztette tovább és a történeti vitaiizmussal semmi más közös
sége nincs, mint a teleológiának az elismerése. Ezért kellett 
magamat annak idején meggyőződésemnek megfelelően 
>pszichovitalistának« neveznem, bár az akkor előadott fel
fogásom alapjában véve tiszta lamarckizmus volt, amennyi
ben elismertem (235. old.), és számos példán bebizonyítot

1 K. C. Schneider, Vitalismus, elementare Lebensfunktionen. 
Leipzig—Wien. 8°. 1903.



293

tam, hogy a szervezet mechanikailag megmagyarázhatat
lan módon, célszerűen reagál —  és itt nem jöhet tekintetbe 
a szelekció —  továbbá, hogy a tökéletesülési elv »valami 
lelki, pszichikai elv* (232. old.), ha óvatosságból véglegesen 
nem is nyilatkoztam annak idején (263. old.) arról, hogy 
miképp kapcsolódik ez a pszichikai elv a ^természetnek 
eddig ismert törvényszerűségeihez*, aminek az eldöntését 
arra az időre halasztottam, amidőn erre vonatkozólag több 
tapasztalattal, kísérlettel és a tényeknek mélyebb kritikájá
val fogunk rendelkezni. Ezen tapasztalatokat és ezt a kritikát 
főművemnek (Das Leben dér Pflanze, Bd. I— II.) teoretikus 
részében adtam és már áttértem a vitalizmusról a tiszta 
lamarckizmusra. És éppen így kell majd cselekednie Schnei- 
dernek és Drieschnek is, ha az utóbbi az utolsó időben a 
»pszichologizáló vitaiizmust* elfogadhatatlannak tartja is.

Ügy az új, mint a régi meglelkesítési tannal párhuza
mosan haladt egy spekulatív irány, amely Reimarus és 
A gassiz szellemében hasznot remélt a természettudományok
tól a fizikoteológia számára. Legerősebb akkor volt ez az 
áramlat, midőn Darwin bátran fellépett a teológusok teo
lógiai isten-bizonyítása ellen. Kiváló képviselője volt akkor 
ezen iránynak a már említett marburgi botanikus, Wigand 
A., ki Darwinról írt nagy művében 1 sok tekintetben mint 
első mondotta ki az igazságot a mechanikai világfelfogásról, 
azonban a célszerűséget, melyet a növényéletben igen jól 
felismert, azáltal akarta minden tudományos kutatástól 
elzárni, hogy abban »az isteni szabadságnak tudatos tetteit« 
látta. Ezzel megnyitotta azon theista teológusok sorát, 

kik a természetkutatást a »teológia szolgájává* akarták 
lesűlyeszteni. Minden termékeny és az élet lényegébe hatoló 
munka megakadályoztatott volna, ha ez sikerült volna nekik. 
Mert ha minden meg nem magyarázott dolognál nyugodtan 
az isten szót használjuk, akkor szükségtelenné válik min
den tudományos gondolkodás, mint ahogyan Tertullianus, 
kinek ^auktoritása* bizonyára minden theistára nézve irány
adó, egész őszintén és az ő szellemében egészen helyesen

1 A. Wigand, Dér Darwinismus und die Naturforschung 
Newtons und Cuviers. I—III. Braunschweig. 8#. 1874—77.



elárulta ezen szellemi irányzat valódi hátterét, midőn azt 
mondotta : »az evangélium után már nincs szükség a ku
tatásra*.

Ehhez a végkövetkeztetéshez való közeledés volt az is, 
midőn az életműködések kutatásánál fellépő nagy nehéz
ségek nyomása alatt egyes természetkutatók elhamarko
dottan vonták meg a természet megismerhetőségének a 
határait és a további munka helyett a »belső tökéletesedési 
hajlamú fogalmát fogadták el magyarázatul, amint azt 
Nágeli, Askenasy, a botanikus, sőt részben még Weismann 
és Darwin egyik legtehetségesebb kritikusa Eimer Theodor 
is teszi.

Eimer 1 a lepkék, emlősök, amphibiák és csigáknak a 
rajzolatait tanulmányozva ahhoz a meggyőződéshez jutott, 
hogy tulajdonságaik a már említett orthogenesis, (209. old.) azaz 
előre irányított változás által tökéletesedtek és ebben az alkal
mazkodásnak, célszerű cselekvésnek, vagy a kiválasztásnak 
semmi szerepe nincs. Itt ugyancsak fel van ruházva a szer
vezet, ha rejtve is, egy belső tökéletesedés hajlamával, amely 
ha tényleg létezne, az élőlényeket egy teremtő bábjainak 
mutatná, amelyeknél minden önálló tevékenység hiányzana, 
egészen úgy, amint azt a theista teológia követeli és ahogyan 
azt Wasmann, a jezsuita páter (v. ö. 188. old.), vagy pro
testáns részről a »keresztény világnézet« elmélyítésére törekvő 
botanikusok Dennert E. és J. Reinke tanár ékesszólóan 
kifejtették. Ezek közül Reinke a művelt osztályban, amely
hez rendesen szavait intézi, követőkre talált, míg a tudo
mányban »domináns elméletévek egész egyedül áll.

Reinke felfogását számos munkában írta meg,2 melyek 
azonban főművétől lényegesen nem térnek el. Teljesen dualisz
tikus felfogásokba keveredik, úgy hogy az élet keletkezésé
nek a magyarázatánál ^teremtésre* kell hivatkoznia. Ezek 
a spekulációk, melyek a jogos következtetések határait 
keresztüllépik, keltették a vitalizmussal szemben azt az

1 G. H. R. Eimer, Die Entstehung dér Arten. I—II. Leipzig. 
8°. 1888— 1897.

2 J .  Reinke, Die Welt als Tat. Berlin. 8°. 1899. Einleitung in 
die theoretische Biologie. Berlin. 8°. 1901. Philosophie dér Botanik. 
Leipzig. 8°. 1905.
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érthető bizalmatlanságot, mely minden teleológikus törek
vést egy kalap alá vonva, a gyermeket a fürdővel együtt 
kiönti. Reinke abból a következtetésből indul ki, hogy a 
természetben egy kozmikus értelem uralkodik, még pedig 
hasonló módon, mint ahogyan célszerű működéssel és »gép- 
lélekkel« bír a gép a mérnök értelme következtében.

Es ezen sántító hasonlattal (mely a természetet ismét 
oly képességekkel ruházza fel, aminőkkel nem bír) ahhoz 
az ősrégi deista következtetéshez jut, amely a világ szá
mára egy gépszerkesztőt vesz fel. De közvetlenül ellent
mond ennek a korlátlan értelemnek az, hogy a szervek cél
szerű működése rendkívül korlátolt, amit éppen a botanika 
terén a »Leben dér Pflanze« című munkámban számtalan 
példán kimutattam. De ezt nem kell bővebben tárgyalnunk, 
mert a meglelkesítési tanról szóló fejezetben teljes világos
sággal láthattuk, hogy Kanttól egész Reinkéig minden 
»természeti célokkal« (»Naturzweck«) dolgozó teleológiát, 
mely a természetet megszemélyesíti, egyszer és mindenkorra 
megcáfolja a természeti történéseknek három nagy ellesett 
igazsága : a célszerűségnek meghatározott keletkezése (kon- 
dicionalitás), a célszerűség korlátolt volta és a fejlődésnek 
szükségszerű állandó visszaesésekre hajlandó megszakított- 
sága (discontinuitás) !

Ez a három fontos ismeret fogja a X X . század természet
kutatását és szellemi fejlődését meghatározni, de a theisták- 
nak nem lesz ebben semmi részük, ök maguk ítélték magukat 
arra a sorsra, hogy a parton maradjanak, míg a tudomány 
hajója ellentétes áramlatokkal nehezen küzdve bár, mégis 
kifeszített vitorlákkal új partok felé halad, melyekről a régi 
földet sohasem fogja ismét meglátni.



VÉGSZÓ.
(A fejlődéstan főtételei.)

Midőn egy megfelelő búcsúszó fölött gondolkodom, 
hogy elbúcsúzzam azoktól, kik a tudomány nehéz utain 
végigkövettek engem, az jut eszembe, hogy az ilyen köny
veket, mint ez, nem élvezetből irják és olvassák, hanem 
szükségletből.

Ezt a könyvet az a szükségletem szülte, hogy végső 
meggyőződéseimmel leszámoljak, miután egy évtizeden 
keresztül a fejlődési gondolatnak az előmozdítását tettem 
fel feladatomul, és éppen azért azt hiszem, hogy ha valaki 
kezébe veszi e könyvet és azt tanulmányozza és gondol
kodik felette, az csak olyan valaki lehet, akinek valódi 
szükséglete az, hogy származásáról és azon törvényekről, 
valamit megtudjon, melyek őfölötte és az egész élővilág 
felett uralkodnak.

Es ennek a kívánságnak nem szép szavakra és érzelmi 
hatásokra van szüksége, hanem világosságra.

És ezzel megtaláltam a búcsúszót : világossággal vég
ződjék e munka. És ezért azt gondolom, hogy nem lesz 
fölösleges, ha néhány főtételben kifejezem a lényegét annak, 
amit az újabb természetkutatás az élet fejlődésének mozgató 
erőiről megtudott, amivel nemzedékünk kultúrájához és 
világnézetéhez hozzájárulhat. Ezen főtételek a következők :

I. A  darwinizmus analízise azt mutatta, hogy a leg
lényegesebb benne annak a felismerése, hogy az élőlényeket 
nem teremtették, hanem azok keletkeztek. (A z élet fejlődési 
törvénye; bővebben a 175. oldalon.)



297

2. A  fejlődési törvényt az újabb kutatás igazolta és ezzel 
bebizonyította (bizonyítás a 175— 190. oldalon) azt a tételt, 
hogy a világ nincs önkénynek alávetve, hanem belső törvé
nyei és a természeti erők irányítják.

3. Az élet alaptörvényei az egész természetre alkal
mazhatók (1. 184. old.). Az embernek a természettel való 
egységét bizonyítja (monizmus) : I. a plazma megegyezése 
(bizonyítékok a 18 3—184. oldalon); 2. a szervezet szerke
zetének és működésének az állatokéval való megegye
zése ; 3. az őskor maradványai (bizonyítékok a 177— 192. 
oldalon).

4. A  Darwin-Haeckel-iéle tant, mely ezen fejlődés 
mikéntjére vonatkozik, a biogenetikai alaptörvényt kivéve 
(1. 182. old.) tökéletesebbel helyettesítette a haladó tudo
mány.

5. A  kiválasztás elmélete (szelekció), mely a célszerűnek 
a keletkezését a véletlennel akarja megmagyarázni, tart
hatatlan ;

a) mert a természetben feltételezett verseny nem léte
zik és a ^létért való küzdelem* sok tekintetben kiegyenlít- 
tetik a ^kölcsönös segítség* által (Kropotkin) (bizonyítékok 
a 197— 199. oldalon);

b) mert a fluktuáción alapszik, mely önmagát meg
semmisíti és így sohasem vezethet a fajok megváltozásához. 
(Quetelet-Johannsen.) (Bizonyítékok a 275. oldalon) ;

c) mert a fluktuáció kiválasztó értéke sohasem nyújt 
biztos előnyt a »létért való küzdelemben* (206. old.) ;

d) mert az életfolyamatoknak megmagyarázandó cél
szerűségét már mint meglevőt feltételezi (207— 208. old.), mert 
hiszen az alkalmazkodásoknál már meg kell lenniök (állí
tólag véletlenül keletkeztek), hogy a kiválasztás közöttük 
rostálhasson ;

e) mert a föld kora (10— 40 millió év), valamint az 
egyének száma, amelyek között a kiválasztás történik, nem 
elegendő ahhoz, hogy a számtalan célszerűségnek a létrejöttét 
szerencsés véletlenek által magyarázzuk (bizonyítékok a 
201. oldalon).

Ezért a szelekció egy olyan elv, amely nem képes alkotni, 
hanem a legjobb esetben csak rostálni (1. 210. old.).
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Ezen az állásponton van újabban számos tudós, többek 
között: Eimer Th., Goebel K ., Haacke W ., Kassowitz W ., 
Pauly A., De Vries H., Weismann A ., Wolff G.

6. A szelekció-tanra és a materializmusra támaszkodó 
mechanisztikus életmagyarázat (mechanizmus) tagadja a test és 
lélek közötti összefüggést (pszichofizikai parallelizmus) (1. 212. 
old.) és ezzel logikailag a deizmushoz jut, amelynek ez a termé
szettudományi alakja. (Bizonyítás 19 3—194, 2 13—214. old.).

7. A fiziológiai jelenségek újabb vizsgálata ezzel szem
ben azt mutatta, hogy az alkalmazkodás oka a szükséglet 
(Lamarck, Pflüger, Pauly, bizonyítás 219. oldalon), ami 
különben az »önszabályozás (Roux, Pfeffer, Warming) fogal
mában is bennfoglaltatik (1. 229. old.). Az alkalmazko
dást előidéző folyamat célszerűségi (teleológiai) elv szerint 
történik, és ezért az alkalmazkodó szervezetnek vagy egy
ségének, a sejtnek ítélőerővel kell bírnia (243. old.), amely 
a külső érzékietekre a szükségnek megfelelően szabályozza 
a működését (243. old.). Ez a meglelkesítési tannak leg
fontosabb tanítása (Lamarckizmus), mely Lamarcktól szár
mazik és melyet Delpino, Cope, Pauly, Francé fejtettek 
k i ; ez a sejtnek és ezzel az alsórendű állatoknak és növé
nyeknek ítélőképességet tulajdonít.

Ezt a tant követik ma kisebb változatokban : Boweri Th., 
0 . Bunnemann, Bunge G., Cope E., Dacqué E., Delpino F., 
Driesch H., Fechner G., Francé R., Höck F., Kohnstamm 0 ., 
Lamarck J ., Ludwig F., Müller H., v. Nágeli C., Pauly A., 
Schröder Chr., Schultze F., Vignoli T., Wagner A., Wille B. 
(ez az úgynevezett lamarckista iskola).

8. Ezen ítélőerőnek az okát a természeti erőkön belül 
kell keresni (244. old.) ; meghatározzák :

a) konkrét kényszer általi meghatározottsága,
b) a rendelkezésére álló eszközök tulajdonságainak meg

felelő korlátozottsága,
c) hatásának előzetes tapasztalatoktól való függése 

(244. old.),
d) a szervezet történeti feltételeitől való függése (246. 

old.).
9. Az organikus teleológia tehát korlátolt teleológia 

(ezért vannak célszerűtlenségek [dysteleológiák], 242. old.),
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melyek kizárólag a reagáló életegység (sejt, szerv, szervezet) 
saját céljaira törekednek. Ezért ez autoteleológiának nevez
hető (bizonyítás 232. old.).

10. Kant teleológiája ezek szerint tehát meg van döntve 
(bizonyítás 257. old.), mert a természetkutatás nem ismer 
természeti célokat. Kantnak a teleológiából kiinduló követ
keztetései is ezzel megdőlnek.

11 . A teleológiának az okát tehát nem szabad a termé
szetfelettiben (metafizikában) keresnünk, hanem csakis 
a lélekben. A modern lamarckizmus az alkalmazkodásnak 
és az alkalmazkodás által létrejött fejlődésnek az okát a 
plazma pszichikai képességeiben látja, melyeket energetikai
lag fog fel.

A  plazma pszichikai tevékenysége kétféle lehet : inger- 
felhasználás (teloklizis) és kifejező tevékenység (expresz- 
szivitás, 249. old.), mely mint lelkiállapotok kísérője külön
leges alakokat és színeket képes teremteni. Ez a természet
ben előforduló művészi alakoknak a lamarckisztikus magya
rázata (Kohnstamm), hasonlóképpen a mimikryé [Pauly—  
Francé), a virág színeinek és a növényi mozgásjelenségek 
egy részéé (Francé) (263— 264. old.).

13. Az élőlényeknek a megfelelő szervei (247. old.) 
azonban a teleológiai törvényszerűségnek kozmikus érvé
nyességére mutatnak (Pauly), hasonlóképpen a kristály 
regenerációjának az »önszabályozása« is. (Bizonyítás a 248. 
oldalon). (Przibram.)

14. A  lamarckizmus (meglelkesítési tan) a cselekvésben 
(mint munka) látja a fejlődés okát (268. old.), a fejlődésben 
azonban csak konkrét ingerek által előidézett kényszereknek 
a sorát látja (282. old.).

15. A lamarckizmuson alapuló filozófiai gondolatme
netnek tehát a pszicho-fizikai parallelizmus helyett egy 
okozati összefüggést kell a test és lélek között keresni, 
vagyis ezeknek az egységét. (Pszichikai monizmus pszicho
fizikai kauzalitással) (236. old.). (Hartmann.) Ez a deizmus 
helyett a panpszichizmushoz vezet és ezzel a pantheizmushoz 
(266. old.).

16. A mutáció-elmélet még nem magyarázza a fejlődést, 
csak a ritka, hirtelen faj megváltozásokat (mutációk) állapítja
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meg, mint a fejlődés egy különös jelenségét. (286. old., 
De Vries.).

17. A  hirtelen faj megváltozásoknak a törvényei a kö
vetkezők :

a) elemi fajok (279. old.) és retrogresszív varietások 
(280. old.) hirtelen átmenet nélkül keletkeznek ;

b) mindjárt állandóak (277. old.),
c) nem szűnnek meg kereszteződés által (282. old.);
d) a mutáció periodikus jelenség. A  mutációs periódu

sokat állandó periódusok váltják fel.
18. A  mutáció oka ismeretlen (De Vries). A  keletkezett 

tulajdonságok csak fiziológikusak (284. old.).
19. A  mutációk tanulmányozása megmutatta, hogy a 

fejlődés folytonos haladásból és visszafejlődésből áll (De 
Vries, 282. old.). Ez tehát igazolja a meglelkesítési tannak 
azt a feltevését, hogy a világ fejlődése nem egy előre meg
állapított terv véghezvitele volt.

20. A  mutációk lehetővé teszik, hogy az embernek az 
egysejtűből való kifejlődése a föld korának ideje alatt tör
ténjék. (285. old.)

21. A  lamarckizmus azonos a vitaiizmus egy részével. 
Nevezetesen ide sorolható Bunge, Driesch, Kassowitz és 
Schneidernek a felfogása (295. old. ; pszichikai vitaiizmus).

22. Az organikus teleológiának meghatározottsága és 
korlátoltsága (v. ö. 8. főtétellel), valamint a fejlődés meg
szakított útja (diskontinuitás) lehetetlenné teszik, hogy a 
lamarckizmus a theizmusnak »belső fejlődési okait* elfogadja. 
(Nágeli, Wasmann, Dennert, Reinke; 295. old.)

Ez a fejlődéstannak mai állása.
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T oum efort 279 
Tök 64
T ölcsérv irág  102 
Töm eg-szuggesztió  193 
T örvény  267 
T rias 176 
T rilob iták  176 
Tropizm us 75 
T scherm ak 1 , 283 
T u d ato sság  és ak ara t 267 
T ud atta lan ság  és reflex 267 
T udom ány 62, 190 
T udom ányos bo tanika 12
—  kézm űvesség 62 
Tulotom a 177 
T úlszaporodás 196 
T ü d ő fű  145

U exkül 212 
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