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cső,

az ú. n.

velőcső

szolgáltatja az egész központi idegrendszer

alapját." (66. l.)
Gorka Sd ndor (I. m. 587-594. l.) az állatok

.
fejlődésében

szintén a jellemző vonásokat kutatva, emHti a barázdálódás
mindenkori eredményét, amí a szederalakú csira (morula); ebből
alakú} majd a belsejében üres csíra, amit hólyagalakú csirának
(blastula) hívnak; ebből lesz később a kétrétegű bélcsira (~astrulal .
• I.
A bélcsira ürege az ósbél s ennek külső rétege a küls ő

•

csiralevél (ectoderma), a belső pedig a belső csiralevél (entoderma). Később egy közbülsó csiralevél is kialakúl az eddigi
kettő között s ez a mesoderma.
A külsó csiralevélból fejlődik" a bőrhám, mirigyek, idegrendszer és érzőhám ; a közbülsóból keletkeznek az izmok, kötő.
szövetek, kiválasztó- és ivarszervek; a belsóból alakulnak' ki a
bél lényegesebb részei, a középből a mirigyekkel stb.
Gorka megjegyzi,. hogy az áIIatok fejlődésében nem .gyszerű kialakulásról (praeformatio) van szó, ami azt jelentené,
hogy akár a pete, akár a hímesirasejtben kicsiben benne van
a kifejlendő állat s annak egyszerűen ki ken alakulnia, hanem
a Wolff Gáspár Frigyes által javasolt és állított epigenesisrót
van szó. Eszerint "csírasejt másképpen van szervezve, mint a
belőle fejlődő állati szervezet; eleinte egynemű, belőle lassan,
fokozatosan, először egyszerű alakban, később folyto'!.osan bonyolódottabb alakban fejlődnek ki a jell.mző szervek és testrészek." (592. I.)
Egyszóval az áIIatvilág életében határozott fejlődés állapítható meg s ennek a sokat és sokszor értelmezett szónak és
fogalomnak a hangoztatásával végezzük az állatvilágról szándékolt mondanivalónkat és fordulunk az ember kérdése felé •
.

Embertan (vagy anthropológia).
;.. anthropológia az emberről és az emberiségről szóló tan,
iH. tudomány. Mindaz, amit az emerről tudnunk kell s amit mai
ismereteink alapján elmondhalunk, beletartozik az "embertanbaU
és eszerint ez a tudomány, amidőn egyfelől sajátosan az emberiségre vonatkozik, másfelől igen általános téren mozog.
Az ember az élólények nagy közösségének a tagja s igy
az élet egész világával vonatkozásban áll. Mikor az életet az
anyag belső természetével: az elektrómágneses energiával összeköttetésben lévőnek fogtuk fel s az Organizmus életéről beszéltünk, az életnek olyan új fogalmazást adtunk, amelyet csakis
az alom· ismerel tehetett lehetóvé.
Igy az életnek az a régi felfogása, amelyik az egyes élő-
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lények egyedi.állapotában való lehelóségek leltételeit kutaIta s
om elte ki, elégtelennek bizonyult s tágabb kitekintések merültek
lel és létesültek.
Ebben a nagy orgánikus életben, a Vitdgszervessig (Orgánizmus) állandó folyamatában az ember és élete úgy tűnik lel,
mint a tökéletes rendszer megfelelő szerves tagjának, hivatásos
tényező jének valósága ... s avalóraválása.
Igy nemcsak az ember·világ, állat.világ, növény· világ s a
kristályok világa tartozik az élet világába, hanem az egész
Univerzum nem egyéb, mint az élet megjelenése, nyilvánulása,
fejlódése és tökéletesűlése. Az életet rejtő búzaszemhez, mint
a tápláló kenyér élő·anyagához, hozzátartozik a kalász, a szár,
a levél, a gyökér, a falaj, a levegő, a föld távolabbi vonatko·
zásban, az esőcsepp, a napsugár, az égitestek világa s az egész
kozmosz, a világegyetem a maga nagy szerves egységében: az
Orgánizmus.
Az emberhez is mindez szorosan, rendszeresen, szervesen
hozzátartozik s így az ember kozmikus összefUggésében a maga
Itelyén tanulmányozandó. Már a régebbi természettudomány
megállapitotta a helyét az élőlények szerves egységében s ha
nem tudott a tudomány tökéletesebhet adni, annak az az oka,
hogy nem ismerte az alomon keresztűl az élet egészét s így
nem tudta pontosa!! kijelöl ni a szerves világban teljesen meg·
lelelő helyét.
Azt azonban ,m ár ez a tudomány elérte, hogy az embert
visszahelyezte természetes helyére a világfejlődé. során s így
visszaállította e tekintetben is a lehetősége határain belől a
valóságnak megfelelő világösszefüggést.
Mivel mindent, amit az emberről el akarunk mondani, az
anthropológia körében óhajt juk megoldaDi, előadásuDk meDetében tartsunk rendet s így először szóljunk az emberi sejtról
Régi megállapítás, hogy minden sejt 8ejtből származik
(omnis cellula e cellula) s már 'Schwaman Tivadar (181O-82J
tudta, hogy az összes élőlények sejtekből állanak. A sejtélet
összefüggő egészet alkot s így a növényi·, ál1ati- és emberisejtek egyfelől megegyeznek egymással, másfelől pedig különb·
séget mutatDak fel. Az egyetemes világban ez természelszerflen
van így s ennek megfelelően törvényszerűen is.
Az atom~ismeret alapján fe1épülő természettudomány rá
~og világítani a növénytan. állattan és embertan egymással meg..
egyező és egymástól különböző adataíra a sejtet í11etően is.
Jelenleg elegendő, ha utalunk a már elmondottakra s az ott
látott sajátos adatokra, Felemlithetjük még, hogya gombáknál
nem ismerünk sejtmagot, sem a kromatofórák nem jelentkez"

"
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nek. A növenyek sejt jében nem látszik vezé rlesl (ce ntroszóma
s viszont az álIati - sejleknél a klórofill·teslecskék hiányoznak.
A kromoszómdk a sejtek szaporodásánál s így osztódásá·
nál mind a növényi·, mind az állatvilágban nagyon lén yeges·
nek látszanak s úgy látszik, hogy - egyebek melletl - főleg
e zek a felelősek az átörökité sért. Az osztódó anyasejtben is
éppen oly an fontosak, mint a upárosodás ll útján s így a z emb ernél való szaporodás nál. A z ósoszlódásnál éppen úgy meg
van a kromoszómák száma, mint a pete· és hfmcsirasejt egye -

s ülése alkalmával.
A. Műv. Kvtárában (Az ember. 155. l.) Pekdr Mihdly közöl egy képet a sperma-fonalak (ondósejt, hím esirasejt] képző 
-déséről s megállapítja, hogya sperma-apase;/ben egy emberre
iellemző 24. kromoszóma van (amennyi őssejt jében lehetetl),'
amelyből osztódás útján lesz 24-24; de ezekből azonnali tov ábbi osztódással már csak 12-12 unokase jt·kromoszóma jöhet létre s ma a himcsírasejt·
ben ez a 12 kromoszóma van jelen. A pe/e.sejtben is lényegileg így megy végbe a folyamat: az érés alkalmával osztódás áll b e s

o,.

"O

akkor az egyik leánysejtben c se nevész lesz a
Ú"
24 kromoszóma i a z erre
következő osztódásn ál
a
másik fele, vagy is 12 ismét
00
c sene vé sz lesz s csak 12
12
12
12
12
IQarad meg erőtelj es nek.
Az így kia lakult 12 kromoszóma a pete és
12 a bímcsira sejtben egyesül ve a lko tj a a
24-et. amit az ős an yasej t is e redetile g elő
áll ított. Bármint áll jon a kérd és az e redeti
kro moszómák és a nemiség közöt t és bármi
II
12
12
okozza . hogy a sp erma és a pete kia lak ult j
bármi legyen a viszonya a z anyagban l evő ato m
j elzésű protonjának és - j ~lzésű elektro njának a hímcsirasejt és a nói
pete létrej öttébez. ann yi b~onyos. hogy ma a pe te és az ondóc
a z anya és az apa egyenló arán yban járul hozzá az új nemzedék
jövendó örökségéhe z.
_
Dr. Veress Elemér (Az életla n. Bp., 19 19. 524. 1.) az é rés
tolyamatá t úgy írja le, bogy a pete magja a mag vacskával
együtt "orsó" lesz. mely a pete szélére (anim alis pó lus) vándo rol s ott a szíket kiboltosítja. Innen e gy kis szíkkel az orsó
fele az irdnytestecske alakjában elhagy ja a petét. Hasonló módon
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Garhedian : I. m. 73. I. 24 pár = 48 kro moszó máró l beszél.
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a második írá ny testecske is elhagyja a petét s a magorsónak"
így még bennmaradt része maggá alakú t át s a pele közepére

súlyed. Ez a megérett mag, amely ilyen formán elveszítette a
két kiválás és osztódás alkalmával a többi kromoszómát, benne
csak 12 maradt meg.
A sejtosztódás útján egy állandó megj/ala/oddssa/ állunk
szemben s mi, akik hajlandók vagyunk szemünket a jövő felé
fo rdítani - Heisenberg sza vára hallgatva - aki szerint a jöv ő állapotát a jelen alapján csak 112 részben ismerhetjük meg, mert az lIt:
részben a multhoz van fűzve: nézzünk pár pillanatig a múltba, amidőn i~ szülóínken, €lódeinken keresztül azt - így szemléltet jük :
•
O •
O •
O •
0 - déd szii lök
Ebbóllátható, hogy
lj
mindannyiunk életét.
\
milliónyi sejtosztódá s
iparkodott .megfiatalío
O = nagyszUlők
tani. Azonban ne mcsalr m egjiala I íla n i.
hanem mindinkább és.
o = szii l ők
inkább emberibbé is
tenni s ezt az emberit
nemcsak az egyedi •.
• = mai é / ősze mély (fi li)
hanem az egyetemes
Ezt a kép et továbbrajzolva, azt
az eredmé nyt kapjuk, h ogy
közösségi oldalon is.
ó seink száma így alakul:
híve n és pontosa n szolgálni. Az emI.
2
2.
,
beri sejt az emberség és az emberiség.
3.
8
ezi d ősze rint ismert alapeleme (I. és v.
4.
16
ö. az alomhoz való viszanyátJ ) s hogy
5.
32
6.
64
e körön belől sajátos alapjelleme van,
7.
128
mutatja az, hogy umínden mag csak a
8.
256
9.
512
saját, vagy a vele közelrokon pr o t o~
...
...
.
..
. . .' . .
plazmában boldogul; idegen proto20.
524.288
plazma (egysze r űe n) feloldja." (L m •
25. 16.777 2 16
161. l.l'
Az emberi~se jt rövid ismertetése után tér jünk az embryo ~
•
·es a laetus állapot ismertetésére.
Az embrió· á llapot a fogamzds és a születés közé a 2· ik

V V V
•
•
\ / \/
•

•

••••••

•••

•••

0.0

] Lényegileg ugyanazt látjuk az állat- és emberfajok vérének egymással szemben való viselkedésél1él is .
t Embryum, embriu m, embryo, vagye mbrio.

62
hó végéig terjedő időre esik és megfigyelés tárgya volt mind az

állat- mind az embervilágban.

,

'Miútán a fogamzás megtörtént, , vagyis ~ p~te ~s a hí~~
csírasejt egyesült és így a 24 kromoszoma alkotJa, Immar megmt

a továbbfejlődő éle/csird/ : az új életmagban . megmdu~ a sz~~v~.
élet . kibontakozása s kialakulása. Ez a tenyleges eletfellode.
állapotában levő megtermékenyítetl petesejt 'l'egindul az új élet
tényleges birtokában a ki!ejlődés hoss~ú útján. Atmeg.v ': bl~stula,
a glastrula állapotán s Igy kIalakul ~enne eg_y k.ul~o- es ~gy
belső-csiralevél s majd egy harmadIk IS a ketto kozott. a kozbülsó, vagy mesoderma.

'

.

Ezek a csira levelek egyfelől visszautalnak a régmúltba, a .
növényéle/be, másfelől megvetik alapját és ágyát a jövőnek. E
három csiralevélből fejlődik ki az ember egész szerkezete (szervezete) a hámsejttől befelé az idegrendszeren keresztül a falak
belső faláig.
A kis fejlődő életet csak a 2·ik hónap végéig hívják embriónak I mert ettől kezdve a foe/us, vagyis magzat nevet kapta.
Ez alatt a két hónap alatt lassan odajut, hogya H a e C k e l
által határozott formába öntött biogenetikai alap/örvény (életfejlődés alaptörvénye) rajta megligyelhető.
Hogy az anya testében a méhhez hozzátapadó petesejt s
, enne" bensejében indult új élet egyfelől a petesejt, másfelől az
anyaszervezet összemunkálása folytán hogyan táplálja és fejleszti az embriót, s ennek során hogyan lépnek fel a kialakulás
sorrendjében az embrió szervei I hogy ezek a szervek milyen
lassú' és fokozatos átalakulásokon mennek keresztül, azzal jelenleg nem foglalkozunk. Az azonban figyelmet érdemel, hogy
az emlitett éle/fejlődési alap/örvény értelmében az ember embriója
átmegy az állatvilág kifejlődésének minden jellegzetes stádiumán.
Mivel ezen· minden állati embrió is átmegy, fel egészen jelen
fokáig I az dl/ati és emberi embriók között (sokszor) nem látszik
különbség.
_Alaposabb utánagondolás alapján a fejlődés logikája azt
su_gna, h?gy az egyszer kialakult ember szaporító sejtje s így
mmden Jellegzetes stádium fokán áIJó lény sejtje már a szaporodás megkezdődésekor bír magában bizonyos sajátos és jelleg~etes külön!>séggel a megelőzőhöz képest. Igy érthető volna az
JS, hogy a JelJegzetes stádiumok kialakultak és állandósultak.
Ez a különbség azonhan előttünk még ísmeretlen kezdetleges
megfigyelő eszközeink miatt s csak akkor lesz szembetűnő,
• Ha az évmilliárdos multra gondolunk, a 2 havi mt"gismétlést rohamosan gyorsnak is mondhatjuk.
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amikor a fejlődő egyed túlhalad az előző fokokon és ""eljut a
saját maga magaslatáig : itt emberi magaslat.

Az ember embriója ke<detben egysejtű, majd többsejtű lesz
5 a . tö~lósök és a férgek. szerve.~etére emlékeztet. fiA fejlődés
tovabbJ szakán az emben emhrlo a halak, békák, gyíkok madarak és emlős állatok emhrióihoz oly feltúnóen hasonlít, 'hogy
a megkülönböztetés olykot' egyenesen leheletlen." (I. m. Műv. Kvt.
66. l.) Kopoltyuja, úszóhártyája van s szive fokozatosan fejlődik
ki az egyes állatfejlődési stádium ok szivének a mintájára.
Mindez hogyan és miért? Úgy látszik, hogy "az emberen
fejlődése alkalmával azért jelentkeznek o
a szerveződés alsóbb
bélyegei, mert örökségképpen ősei hagyták rá és mert az ember
lö,z~fdia ugyan onnan fakad, ahonnan az egész állatvilágé." (u. o.
68. I.)'
B Ö I s c h e útai arra, hogy az állatvilág fejlődésében s így
természetesen az emberiség fejlődésében is nemcsak olyan tör-vényszerűség lesz nyilvánvalóvá, s ,valósul meg, amely az
áJlatkörére vonatkozik, hanem olyan is, amelyik pid. a szervet·
len világ kristályosodási elvében (tényében) jelentkezik (193194. I.). Ezzel a kérdést tulajdonKéppen a földi létezés egész
körére terjeszti ki.
"Annak a körülménynek, hogy az emberi test az "éiólI
anyag kémiai evoluciójának terméke, fontos következménye,
hogy az emberi szervezet beletartozik az élő anyag evolució·
jába és hogy az egész egyetemes élő természetnek abba bele·
illő mozaikja. Az egész élő természettel' közös mult ja determiJlálja mai életét, megadva neki fennmaradásának nélkülözhetet·
len feltételeit. De ugyanaz a közös mult határozza meg további
evolucióját is." (Beznák, Orvosi élettan. I. k. 67. I.)
Pár adat az embrio, iH. a foetusra vonatkozóan:
Az I-ső hónap (holdhónap) végén az embrio 7-8'" hosszú,
A 2·jk
fl
11
"ff
fl
22-25 "
"
A 3.. i k "
"
"fl
It
7 clm h" 35 gr. súlyú • .
C
A 10·jk
fl
"
"II'
11 45-47 jm h" 2450 gr. II
(Veress Elemér, I. m. 555. I.)
G <\ r k a az embert az áJlatvilágba így állitotta be' AlI~t·
világ. Allatkör, Gerincesek (vertebrata). Osztály: Emlősok
(mammalia). Alosztály, Méhlepényes·emlősök (placentalia). Re~d:
fóemlősök (primates). Család, Legelsők (primarii). 1. alcsalad.
°

°

V. Ö. Bölsche: Az élet fejl6déstörténete, ford. Dr. ~ülöp .Zsigmond,
1912 Révai kiad. Világkönyvtár. Bp. v. ö. lampert; A szarmazastan, ford.
Dr. Fülöp Zsigmond. Bp. 159. J.
1
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Egyenes tesllartásuak (erecti). Nem: Ember (Homo) . Fajok :
Értelmes ember (homo sapiens L.). Neandervölgyi ósember (homo
primigenius, Schwalbe). 2. alcsalád: Ember-szabásuak (anlhropomorpha) • . a. simafarúak (dasypoga). ]. Nem: Troglodyla E.
Geoffr. Fajok: Gorilla, Csimpánz. 2. Nem: Plthecus E. G eoHr.
Faj: Orángután. b. Gumósfarúak : (Tylopoga). 3. Ne m: Hylobates számos lajjal- (I, m. 84. I.)
Az emberi fejlődés menetét kutatva, meg kell találnu nk
az ember IDrzsfdjdt. '
Az ember törzs-fája. Gerinctelen állatok - " gerinchúros
állatok - . őshalak - . őskétéltű ek - . ősemlósö k - . ősfőe mlősök
f - I> H. sa piens.
- .. . őse mber .
..
.
H. prímigenius.
Az óshalaktól kezdve oldalelágazások is történtek, d e azokat
itt figyelmen kivül hagyjuk. (Gorka.)
Megérkeztünk tehát nagy vonásokban az ősember-h ez .
. Helyszűke miatt és ismétlések elkérülése végett is utalunk
&z ósrigészet körében elmondotta k ra.
A linnei Homo sapiens (bölcs ember) bölcsen fe jezi ki az
ember lényegét, az emberi-embert (nem emberfeletti-ember) ,
avagy az eszményi embert és emberi eszményképet. A H. S.
nemcsak az az ember, akiben előszőr megvalósutt az a
ami
az embert emberré teile, hanem attól kezd ve a haladás irányában minden ember s végül az eszmény i, a töké letes ember is.
(v. ö. Mt. ev. 548)
A H. S. elő tt a H. primigenius az t a lényt nevezi meg,
aki elindult legel ős zör az e mbe r felé j ill. az emberhez veze tő

.

l - ,.

+,

úton s ezt a Neandervölgyi emberben látja és ha tároz za meg
az ősrégés zet. E ke ltő kö zött átmenete t lát nak a combe-capel1ei
csontvá zban, e zt H. inte rmedius névve l ill e tt ék.
A jávai Pithecdnthropus erectus még ma joffij de o lya n, hogy
~~ jom-ernber n,evet kapott e gyenes járása révén j eze n a ma
elo na gy·majmok túlhaladtak a maj omságba n s elej tetté k az
e-mberséget.
A heidelbergi (maueri) állk apocs tul ajdonosa szintén olyan nak látsz ik, mint amelynek nem volt foly tatása, s így mi nt

meg nem feleló, é letképtelen (kisérlet] kih alt. A saját maga

s zempontjából sikertelen ki sérlet volt j de az egészet tekintve ,
olya ~ té ~yező voll, a m ~] yek k özreműk ödésével szokott a fej lő
des es kIalakulás -lé tesül ni .
I

V. ö . az aceli/éida kérdésév el. (Modern k':miaf kutatá sok )

•

•

6S

A törzs helyes beállitása nagyon lényeges; de emelIeIt az
ásatások által előkerülő 6sadatok sem hanyagolhatók el. Ter~
mészetesen a geológiai korok pontos ismerete; a helyes mérő
eszközök megfelelő alkalmazása figyelmen kivül nem maradhat
ha az embert a ~aga ,t~rI?~szetes ~elyére ~karjuk helyezni ~
ténylegesen megeIt feJlodesI meneteben a tórténelem s az élet
folyamán.
Ma elmond hat juk Bartucz Lajossal : uA fizikai és· pszichi"
kai antropológiai kutatások eredményeinek együttes figyelembevétele alapján . ~ . az egész élő és kihalt emberiség testi és lelki
egysége tagadhatatlan ... A legújabb emberörökléstani kutatások szintén azt bizonyítják, hogy az emberiség génállományában egész sereg olyan öröklődő tulajdonság van képviselve,
amelyek a rasszokon túl, az egész emberiségben közösek, az
összes ál1atoktól különböznek s az emberi alakkör őd egysé..
gére vallanak." (Fajkérd. - fajkut. 277. stb. 1.)
!tHa összevetjük az t millió év előtt élt jávai ősember
koponyáját a 100.000 év előtti jégkorszak és a 10.000 év előtti
kőkorszak emberének koponyájával és hozzávesszük még a
mai primitív ausztrál· néger és európai kulturember koponyáját is, akkor kitűnik, hogy az emberi agy az utolsó évszázezred
alatt csak lényeglelenül nagynbbodott meg, de az adott kereteken
belűl egyre nagyobb rész esik a homlokagyra." (Kahn, i. m.
Il. k. 253. 1.)
Miután így betekinteni próbáltunk az ember szervei életébe történelme folyamán s a metagenezis és az egyedjei/ódis
pontos meghatározása révén a fejlődés menetéból is értettünk
meg egyet· mást, ami által nyilvánvalóvá vált, hogy az ember
szervezete folyamatos változásnak van kitéve; nincsen tehát benne
állandóság, az a közelebbi feladatunk, hogy próbáljunk rámutatni az ú. n. szervezeti valtozásokra a faj történetében.
Az eddigiekben a kialakulás és a fejlődés szempontja irány itotta megfigyeléseink et és gondolatmenetünkel s most egészen röviden azokra az elsalnyuldsi és elcsenevészesedés; tűne
tekre ford it suk a figy.elmünket, amelyek nélkül előrehaladás '
természe tszerűen nem jöhetett létre.
'
Emlékezzünk meg először a visszaülésekról. 1 Az embernek
a 11. és 12. bordája a pusztulás útján van s néha 13- 14 borda
is jelentkezik, ami visszaütés az állatokra, amelyeknek több
bordájuk van és volt, mint az embernek. Az egyenes·jdrds
okozta a bordák megkevesbedését.
.
L. 'V.
állatokban).
1

Ö.

Robinson: Wild traits in tame aminals. (Vad nyomok lZelid
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Az ember néha nem két, hanem több emlővel rendelkezik
s ez visszaütés az állati ama korra, ahol több emlő volt a
természetes. És így van a többgyermek~születésselt általában
az ú. n. ikrek esetével is.
Néha a férfi emlóiben is van tej s ez visszütés arra az
időre, amikor a férfiak is szoptattak.
. Lássuk most az elsatnyúldsok eseteit I Az állatok teste
szőrös, míg az emberi test szórzete csökevényes amahhoz ké~

pest. Az embrió, ill. magzat ezt igazolja, amely élete 6-ik
hónapjában egészen szőrös a tenyér, talp és ajak kivételével.
Az emlós , állatokon tapasztalható szórörvény az 5-6 hónapos

foetuson (magzat) is itt-ott jelentkezik.
Az dl/atok szemén megvan a pislogó hártya, mig az ember szemén a harmadik szemhéjn&k csak a csökevénye látható i
a gorí1la kivételével, az emberszabású majmok szemében e
helyen kis porcogócska található, ' ami a négerek szemén is
_
megvan.
Az állatok füleiket mozgatják; de az ember mozgatóizmai elcsenevészedtek. Az emlősök széles nyakizma az ember.nél vissza van fejlődve: arcjdtékra használhatja csupán. A
pírámis alakú hasizom s a farkmozgató izom is el van satnyulva.
A 2 hónapos embriónak még hosszú farka van; de ez aztán
visszafejlődik.

Az emberi fogazat is el van csenevészedve s a bölcseség..
fog is ilyen satnyult fog. A vastagbél kezdetén levő féregnyújtvány. amely megegyezik az emberszabású majmok éval, ma
egészen haszontalan s visszafejlődés jele. Ilyen idejét múlta
dolog a vakbél, ami a féreg-nyújtvánnyal együtt a régi vegetárius életmódra útaI vissza.
Az emberi szaglószerv is a satnyulás útján van - a Jacobsen· féle szervvel együtt. Tán még szemünk is!
Ezek tehát mind arról tanuskodnak, hogy az ember tovahaladó életében és kialakulásában vannak ugyan visszaütések
(atavizmus) i de különösen meg nem felelő használat miatt sok
szerv. lassanként elsatnyul, csenevész lesz és el is tűnik. Sic
transit gloria mundi. Ezt úgy is kifejezésre juttathat juk, hogya
haladá.snál némi dolgoknak az ftelmúlására" is szükség van. Az
élők világa dinamikus, mozgó, változó világ s a változás adja
az élet rithmusát. "Mégis mozog a föld." (V. ö. Wiedersheim =
Der Bau des Menschen als Zeugníss für seine Vergangenheit.
Tübingen 1902. Miss LiBan EíchJer: Az emberiség szokásai.
G. C. WiBiamson: Furcsa maradványok j Skeat: A múlt ajtóink
elött_ 1913. Thomson : The gospel ol evolution 82.1.)
E nagyobb vonalú kitekintések után ismerjük meg az
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emberi testtel kapcsolatban a szivet a vérrel együtt, az ideg-rendszert s a hormonokat.
A szív. Az emberi szem, fűl, orr, nyelv, újjak, a látás
hallás, szaglás, ízlelés és tapintás szervei. A ha} oldalában
van egy hatodik érzéJtszerv : a helyi, érzék szerve. Enélkül a
hal nem tudna tájékozódni az óceánok vizében. 1
Ezek a szervek a szervezetet a külsö világban irányítják
és szolgálják j az emberi test belső szervei a test belső élet~t

i;

bonyolít ják le s ezek közül hadd -lássuk első helyen a szivet,
A szív az élet motora, mozgatója, folyamatban-tartója
tovavivője. Elsősorban azért érdekelJ mert ezen a legszembe:
tűnő bben látszik az emberi fejlődés 5 stádiuma az ál1atfejló-déssel kapcsolatban. Az embrió szíve elöször: ha/sziv, 2-szor
.békaszlv, 3-szor CSÚSZÓ mdszó·sziv, 4-szer maddrsziv és 5~ször
. lesz kész emberszív, (emlősök szíve,)
Érdekes, hogya hala k fokán a szív keresi a meglévő
<kopoltyú-ívek kel a találkozásI, A szív 5 stádiuma a 2 hónapi
..mbrió-áIIapotban alakul ki.
Az embrió és a magzat vérellátásáról annyit tudnunk keII,
hogy az embrió .,első vére re i arra valók, hogya szíkhólyagban
még bennlevő táplálóanyagot fölvéve, az embryum testébe
szállítsák", (Dr, Veress EI.: i, m. 549. 1,)
Ez a szíkes vérkeringés (Circulatio omphalo-mesenterical,
amely mindjárt a fejlődés elején kezdődik s már a második
hétben egy másik kerül melléje, illetőleg váltja fel: placen/dris
-vérkeringés_ (Méhlepényes vérker,)
A vérkeringés a terhesség 2·ik hónapjában teljesen berendezkedik s először a test felső fele több, az alsó kevesebb
<ir/erids vért kap, ami a felső-testen meg is látszik. Az alsó
t, i, inkább vlnds vérben részesül, A terhesség 2-ik felében a
vérkeringés a [üdók s az alsótest javára valamennyire megvá1to~
zik j a vérkeringés különben - a magzat ígényeire való tekintettel - .nagyon különhöző a feinőIt emher vérkeringéséMI. Az
anya vérkeringése kezdetben nincsen összeköttetésben a magza~
téval; de a keltő határán . valóságos mirigyes kiválasztódások
történnek.
,
A vérről is van pár felemliteni valónk.
Felnőtt embernek 5-61iter vére van s ez az egész testnek
/dpldló-folyadéka. Állandó keringésével minden szervezetnek s
szervnek odaszállítja a tápláló-anyagot és az oxigént j a bomlástermékeket pedig kiöbliti.
,
A 6. érzék képzete felidézi lell!ünkben a három (geometriai!) dime~.z'j6
t~galm~t Jhosszúság, szélesség. vastagság} s figyelmeztet arra, hogy tBbb
-dImenZió IS lehetséges: négy, öt. sőt több is.
.
l

~.
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Állandó alakelemei : a vörös vértestekl. a szintelen vérsejtek
s a vérlemezkék. A folyadékot az alakelemek mellett a sejtközött;
állomány, a plazma alkotja .
• A vér vörös színét adó hemoglobin és a növény zöldjélt
levő klorofill • .• vegyileg rokon testek. Mély biológiai jelentő
ségű dolgok ezek a szerves testek kétféle országát alapjuk baTh
összekötő analógiák." (Az ember. 206. 1.)
A fehér, v. színtelen · vérsejtek {leukocyták) szemecskés
protoplazmából s egy, vagy több magból állanak. Sok magfehérjét tartalma3nak s emellett kétféle globulin t, ledthint, cholesterint, káliumot s tán foszforsa v hoz kötött zsirt és glykogént.
(Veress: i. m. 89.) Chemotropizmus tapasztalható náluk, odavándorol nak, ahol mikroorgánizmusok támadnak, ezeket amoeba~
fajta mozgással bekebelezik. Kitünő védelmi erőt képviselnek.
A vérlemezkék (thrombocytak) kicsiny, magvat tartalmazó,
valódi sejtek, (1 mm' 200 ezer-600 ezerig). A véralvadásnál
szerepük lehet.
alakelemek alkotják.
A teljes vért a plazma
A vérplazma a lehűtött vérben külön áll az alakelemektől (nem olvadhat meg, mert akkor nem lenne a test táplálója).
s kémiai/ag így jellemezhető: "a vér nem egyéb, mini sós (10J0) ,
fehérje (70/0) oldat, amelyben 'igen kevés cukor, még kevesebb
zsír található és amelyben milliárd jai úsznak a vörös- és fehérvérsejteknek és vérlemezkéknek." (Az ember. ?fl7. 1.) Az alvadótermészet a plazma tulajdonsága.
"A vér az emésztőcsatorna felől táplálékokat vesz föl és.
hordoz szét valamennyi szerv számára j az ingerlékenység fenn~
tartásához és az égésekhez szükséges oxigéniumot is széthord·ja;
a szervezetben helyenként. pl. a májban, egyéb mirigyekben,
az izmokban stb. nagyobb mértékben termelődő meleget is.
egyenletesen elosztja a testben. A vér duzzadtságot, turgort
kölcsönöz ' a szerveknek, ami ezek kifogástalan működéséhez
szintén szükséges. A vér a bomlástermékeket a szervekból kiöbliti és a kiválasztással foglalkozó szervek felé tereli." (Veress :'
i. m. 97. 1.)
A plazmánál hígabb a nyirok s a sejtek ezzel érintkeznek, amikor táplálékot vesznek fel, vagy bomlástermékeket le-

+

A vörös csontvelőben, ahol a vörös vérsejlek készlilnek, még minde.Ikne~, m~gvan a m agja ; ,de mire belejutnak a ker,ingő vérbe, elvesztík. Ezért
111ondjak Igen gy~kran veTtestekne~ és nem vérsejteknek. (Az ember. 203 I..
~•.~vt.) Az embn6ban valódi vörös vérsejtek vannak. A máj és a lép is termel
v...os vértestet. I ems-ben 5 millió van. Ezek szállítják a tüdőből az oxigént
a testbe szerteszét.
.

l
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.. dnak. A nyirok = Iympha. A nyirokban l mm'·ben 8-10
-ezer leukocyta van.
Az ember fejlett vérkeringésében a sziv ezt a vért hajtja,
vi szi körben állandóan megfelelő módon. A vér keringésének
·a felfedezói voltak a XVI. században Szervél Mihdly la kis
vér körre vonatkozóan) s a XVII. sz.-ban (1628) Harvey la nagy
-vé rkörre vonatkozóan).

A vérkeringés pedig közelebbről úgy történik, hogya
bal kamrából vagy gyomorból kiindul a vér (Iriss) - s a tüdő t kivéve kezdve a nagy veróéren s hova-tovább mind
összébb sz úkűlve addig, amíg a hajszálerekbe ér j onnan pe.
dig ugya ncsak hajszálereken elóretörve, mindinkább táguló
gyú jtóereken (véna) visszatér a sZÍv jobb pitvarába. (Ez a

nagy vérkör.)
A kis vérkör pedig abban áll, hogya vér a jobb kamrá-

ból vagy gyomorból kiindul s felmegy a két tüdőbe, ahol li.'
nom hajszálereken bejárja az egész tüdőt s ugyancsak hajszát·
ere ken s a növekvő vénákon át négy nagy vénán visszatér
a bal pitvarba.
Aki az egészet aprólékosan látni akarja, annak a vér út ..
ját végig kell ki sérnie egész szövevényes valóságában s különösen nagy sú ly t kell fektetnie az összes kü{sö- és be{sö-szervekr~
s az azokban törté nő belterjes, alapvető, tápláló, tisztító és
segítő vérmunkára. Igen, mert a szív egyfelől a táplálkozó szer-'
vezet állandó mozgató energidia (v. Ö. atom szerkezetét eddigi
képzeteivel l), másfelől pedig a bárhol talált bomlástermékek
kivezetője. A szénsavas, széndioxtdos (C0 21 vér mind a tüdőbe
kerül s itt oxigén adódik a vérhez, hogy tovább menjen körfo rgásában és a széndioxid pedig a tüdőn át kilehelődik, hogy
szolgálja majd a növények életét. A szív így természetesen
összeköttetésbe kerül a vér által a test minden sejt jével s Ő, a
hatalmas egy folytonos munkávaL szolgálja a milliárdnyi kicsinyeket szüntelenül, ál1andóan, igazán "utolsó dobbanásáig. n
Hogy a szív milyen évmilliomodokon át kialakult mesteri
módon áH és kerül összeköttetésbe a test minden "porcíkájával", minden micellájával, molekulájával s atomjával, arra külön is és ismét felhívjuk a figyelmet. A világegyetem nagy
szervességének egyik rész-szervessége í amiben azonban benne
dobog .é s lüktet a világegyetem élete. értelme, értéke és fo~
tossága. Az ember szívén keresztül új értelmet nyer az Organizmus s e mezőn a fejlődés beláthatatlan és folytonosap bíztató.
Másik, az egész emberi szervezetre szintén kiható nagy ..
-szerű szervl az idegrendszer.
I

Az idegek egész rend szere s ugyanakkor az emberi szervezet szerve.

,

18

A szivnél láttuk, milyen kitartó munkával mekk~ra. erővel,
s minő pontossággal szolgálja a~ eg?sz szervezetet azaltal, hogy
gondoskodik minden sejt t?plála~á r,ol, ~ sz~rve.:etne~ a_bo~l~s.
termékektól való megtiszhtásárol es lelegzesérol a tudo reven,
ahol az oxigén és a széndioxid kicserélódik. Az Idegrendszer is
ilyen általános, egyete.mes vonatkozásuJ "magasabbrendű szerv~ll
az ember szervezetének azzal a .különbséggel, hogy részletei ..
ben sokkal bonyolultabb amannál és több intelligenciát követel
meg helyes és' alapos megértése. Távol vagyunk aitól. hogy
jól ismerjük az idegrends~ert . s már az is na~y dolog, ha általánosságban helyesen tudJuk erteimezOl hIvatasát.
Valószínünek kell tartanunk, hogy az Idegrendszer a testben az életnek, a fejlődő orgánizmusnak a szervező szerve. A
szervezés, vagy irányítás, az alakítás s a működtetés, az össz·
hangba hozás s az összeirányítás mind ugyanazt fejezi ki egy
vagy más formáb,m és értelemben.
A növényeknél nem ismerik l az idegrendszert f mert azok~
nál a se jtanyag felépíteltsége következtében erre nem volt szükség
s az erőkf amik a növény életében megnyilvánulnak f elegen~
d Ők nek bizonyultak az élet megfelelő megélésére.
Az dllat.ildgban már a véglényeknél jelentkezik az idegrend. szer a maga kezdetlegesebb formájában. Itt, úgy látszik, hogy
az egyes idegszálak mind átmen"ek, a testen s érintik a se jt
falait, a farkcsi1lóhoz tartva a legtöbb.
Az idegrendszer az állatok s az ember világában természetesen az állatok fejlettségi fokának megfelelóen alakul ki.
Az egyszerűbbnél és a fejletlenebbnél az idegrenószer is egvszerűbb; viszont a fejlettebbnél ez is sokkal bonyolultabb. Ugyanezt láttuk. - küiönben - a szív esetében is és így a gO:ldo1at nekünti: r:em idegen. Az emberi szÍ\,- is átment az állatr
szivek fejlődési fokai .. s körülbelü]. hasonlólag vagyunk az idegrends~errel is. Az ember iclegrendszerében, amely a legfejlettebb es a legszövevényesebb, megtaláljuk az alsóbbrendű állatok fejletlenebb idegrendszerének a megfelelőjét is. Csak éppen kl kell elemeznünk •
., NflA s~ j~id~grendszer szerkezete II : "Három egymással összefuggo feheqefeleség adja a sejt vázát." .Felületi fehérje" flmi:~l,láit a citoplazma fehérje rostjai kötik össze a harmadik
!eheqevel, a magfehérjével. 1I "A se jtmag fehérje ... a központi
Ideg rendszernek .lelei meg." (Beznák; I. m. II. k. 142. Ll
Az egyseJtuek idegrendszere egyszerü. itA gyűrük sorából
~ Már utaltunk arra, hogy Indiában Sir Jagadi sh Chandra Sose a nö.
vények id~grendszerét tanulmányozta. (Balázs F. i. m,417, J.)
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felépíte!t férgek" .j~e~re!1dszere "m~r nem ingerületvezető ros.
tok hálozata (synclhahs Idegrendszer '), - hanem neuro k " ' ' t-o k"űvel, "ingerületvezető no
epl t
t l'k f e l s az J'd e gfen d szer epl
rostok
tartalmazó idegsej!ek~ (symipsiosís idegrendszer).
a
Neuronok: "erzo~ vagy befutó" - nvégrehajtó kifutó" _
uösszekötó,,, a,~szolciáció~ neuronok. Ju. o. 143. 1.)'
I
A gyurus ferge k Idegrendszerenek fejlődési szakaszai mu . .
Mj~k,_ hogy a fej16.~és folyamán a ga~glionok, vagy dúcok
,klvulrol a test - belsejebe egy helyre, kozponli idegrendszerbe
húzódnak. (u. 'o. 144. l.)
"Abból a körülménybőL hogy összefüggés van a szervezés
növe,kv? ,bo,~yol~lts~g~ és al . központi i?egrendszer különböző
. anatomlal taJekal kazatt folYik, hogy amikor a szervezet bonyolúltsági sorrendjét írjuk le, akkor egyúttal a központi idegrendszer anatómiai felépítésének a sorrendjét is követjük." (u. o.
144, 1.)
Az idegrendszer ilyenformán nem az egyednek, vagy
egyénnek, hanem a fajnak (közösség) a birtoka és tulajdonsága.,
Természetesen azonban az egyénnek is. (V. ö. a metagenesis
és az individuum összefüggéseitl)
Amí a sejt életében (a módosult formákban, a fejlődés
útján is) a ltszerVE:t~erl" vi~ag elemefoől seJtet nasoni"t át s at!l!
a sejtépítő tevékenységet munkába állítja és megszervezi , annak
köszönhetjük az élet tartalma · mellett annak formáját is. Ez
legalább is két irányú tevékenység' egyfelől felépíteni a sejt
útján megjelenő életet az il1andó táplálás által; másfelől ezt
az építő tevékenységet mederbe ,terelni s megfelelően i:t~yítani.
Mindezt a sejt maga végzi el, alaki szempontból. Ebben a munkában bizo nyos fizikai és kémiai törvényszerűségek érvényesül..
nek. Itt még semmiféle más erőt nem akarunk teki~tetbe ye!1 ni ,
csak éppen útqlunk a biológiai törvénY:2 s .'ezzel KapCSOlatDan
az éiet sajátságára.
Vajjon az idegrendszer melyik munkához tartozik? Testet
épít, vagy az építést szervezi meg? Míndakettőhöz. Nemcsak
önmagában áj~ t:s önmagáért dolgozik. hanem beánítj~ a ~aga
életét ft világ nagy életébe s így az jdeg~ends~e~' ar:;na~ ~Z elet..
nek egyik magasabbrendű szerve, amelYIk a vdag e~etetol n~m
elszakadni akar, hanem a világban a termés,z,:tes e)ete~ elert ,
céljának megfelelően 'akarja tovább szerveZni es segdeOl . .,
A feilődés útján, a véglények életében, a kialakulás k~ze
pette nem tudjuk, mit hoz ~ jö~ó. A jóvő, mlndj~ csa~. 1~2 ~esz"
ben van meghatározva a mult altal, a máSIk 12 resz a JOvo titka.
A fejlődés régi logikája alapján Aristotelesssz~1 a~t mond ..
hatnók, hogy van eVUA-EXEta (a célját önmagában hordo) S van

,
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lehetőség és 01yan
lehetősége jelenleg.

nem Iétesülhe.t a

jövőben,

aminek nincsen

.
A régi klasszikus logika épp úgy, mint a fizika több törvénye (v. ö. gravitációs törvény i A = At tertíum non datur}
elégtelennek s így valótlan nak bizonyult. T. i. éppen a sejtélettel és az abban rejlő életfejlődéssel kapcsolatban rájöttek
arra, hogya fejlődés nem abban áll, hogya ma lejlődő tárgyból kialakúl az, ami ma lehetőségileg benne foglalta lik, hanem
ú. n. epigenezis van s ez pId. a mi értelmezésün~ben azt je lenti, hogy a sejt minden píl1anatban előteremti azt, amire neki
éppen szüksége van s ezekben a leremló pillanatokban olyan
tulajdonságokat szűl, amelyekről az előbb még álmodni sem
mertünk volna. Mennél magasabbrendű így az élet, anna l meglepőbb, gazdagabb és előre nem sejtett fejlődési formák és
tény~k valósulnak meg, bontakoznak ki.
,
A tér és idő feletti logikát, azaz a régi logi kát a légü res
térből be ken állítani a feilódés világába, ahol az idő s abban
a kialakulások is tekintetbe vannak véve. Ekkor nem fogjuk
többé azt mondani, hogy csak az fejlődhetik a jövőben, aminek
jelenleg meg van a lehetősége, Ez a lehetőség jelenleg ese tleg
nincs meg, de a kibontakozó, a ki bomló, a csokrosodó fejlődés
meghozhatia.'
Ebből az következik, hogy. a fizikai és kémiai 2 energia,
vagy erő, amennyiben ezekben nincsen csokrosodó. teremtődő ,
emelkedő képesség, a jövőt nem tudja teljes mértékben előre
megbatározni. Ez a jövő jelen esetben az ember (állat), esetleg
többől áll, mint a fiúkai és kémiai összetevő aJapelernek s így
az életet nem lehet a két elemre visszavezetni és maradék
nélkűl ezekből megérteni és megmagyarázni. Igy az élet világa~
nem egy kényszerű, előre látott és eldöntött, üdvöt vagy kárhozatot adó valami, hanem általunk egészen ki nem számítható
és tovább fejlődő valóság, ami állandóan épül és szerveződik a
véglényektől az emberig s tovább is.
"
. Az idegrendszernek ebben az -életben van szerepe s ez a
szerv nemcsak a sejt s az egyén életének a szerve, hanem az
állatvilág egyetemes szerve abból a célból, hogy ez a világ a
maga feladatát tényleg elvégezhesse s ne maradjon ~I .a fejlődés
1

Az életben az a helyes eljárás, hogy ha valamire törekszem, azt

erőseI!

akarjam s előre ne állapitsam meg, hogyha nem siker!il, mit tegyek akkor
a, b, - stb. esetben ... Minden eselben akkor határozzak, ha. célom nem

sikerült. A tiszta helyzetben helyese bb határozatokat hozha lok minden eselben , mintha előre minden eshetőségre készlilni akarok s célomat olyan kitart6an nem követem.
2 V. Ő. eleven erő (enzima).

73
útján és ne laposodjék el, hanem soha meg nem szűnő, állan~
dóan előretörő életet s abban mindig fokozódó és gazdagodó
értékeket alkosson és tegyen közkinccsé.

"Állatokban. •• a nagy agyve/ö Kérge aránylag kevéss.
fejlett, jnnen kevesebb hosszú pálya ered, mint az emberben.
(Veress: r. m. 304. l.)
uA megszületéskor (ember) a felsőbbrendű központok még
nem érték el a fejlettségnek azt a fokát, amely pId. az akart
mozgások végbeviteléhez. ill. az új mozgást kiváltó impulzusok
term eléséhez szükséges. Ez továbbmenó fejlődést kiván." (u. Q.
296. 1.)
'
.
Mivel az állati sejlvilág anyélgában és szövevénye sségéb~n
máské nt képtelen volt megfelelő életet létrehozni, a csokrosodó
kialakulás megalkotta az ideget, .. az egyetemes világ természetes követelménye szerint s kifejlesztette az egész idegrend~
szert. Eszerint a természetes élet törvénye nem jelent egy sík~
ban való tovahaladást, hanem a térben minden jellegzetes idő
pontban bővülést és gazdagodást a mindenkori jelennek megf e l e l ő en a múlt és jöv ő között,
Az idegreriiszer egyfelől középponti (agykéreg, gerincvelő;
"

erZ O ~1

'" d egren dszer ),mas
. l e 1"1
. tk et'
mozga t Ol
o {VegetdtiV
v. autonóm s ez megin

féle , ú. m. szimpdtikus (a szervezetet s a szerveket serkentő) és
paraslimpdtikus
} (a szervezetet, v. szerveket
v, (vdgus ..• bolygóidegrendszer)
fékező).
liA sympathic.us a szervezet munkaídege, a v<;igus a píhenóidege - a sympathicus az ostor, a vagus a gyeplő. (v. ö. Kaho:
l. m. 174. stb, 1.)
A központi idegrendszerben az lIagytörzs sejtjeivel érzé~
keljük . " a világot, Ennél többre azonban ezek az idegdúcok
nem képe sek. A világ megértése, az emlékezés, az érzelem és
a logika már a nagyagy és főként az agykéreg d olga s az
alacsonyabbrendú állatok nem is képesek rá," (Kahn; i, m, Il, k.
203, 1,)
,
Az érzö és mozgató központi idegrendszer az egész szervezetnek a külvilághoz való viszonyát szabályozza; mig az
ú. n. autonóm idegrendszer a szervezet egészének belső életét
foglalja teljes egységbe. Az egész siervezet életében tehát ki·
és befelé az idegrendszerrel vaD teljes egységbe hozva.
Ma az ú. n. autonóm idegrendszer nálunk nyugaton nem
áll a központi idegrendszerben jelentkező központi {tudatos)
akarat befolyása alatt s ezért is kaphatta autonóm (önálló)
nevét. Keleten óriási akaraiösszpontosilás és gyakorlat következtében (pId. a fak irok s a joga-követők) képesek némelyek

•

•
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arra, hogy szervezetük szerveinek

életműködését

befolyásolják. Ez a rendes

útján bizonyára egy maga-

fejlődés

akaratukka\

sabb fokot fog jelenteni az ember számára, amikor e képességet
valóban az élet fejlődésére fogják felha sználni.
Az agyvelőból kiinduló legfontosabb idegpárok ezek: I. Szagló-

ideg (érző), II. látó· ideg (érző ), lll, a szem mozgató-ideg (moz'
gató), IV. a sodró· ideg (mozgató). V. a háromosztású.ideg (é rző
és mozgató), VI. a távolitó-ideg (mozgató), VII. arcideg (mozgató), VIII. halló-ideg (érző), TX. nyelvgarat·ideg (vegyes), X,
bolygó-ideg (vegyes) [a szív érző és gátló· idege ; a ' gége s a
nyelőcső idege], XI. járulékos· ideg (mozgató), XII, nyelv· ideg
(mozgató) , , ,
.
A gerincvelő, nyúltvelő, kisagyvelő is résztvesz az idegrendszer egész szervezetében s mindenik a maga helyén szervesen áll hívatásának szoros, egymáshoz fűződő fokozatos láncolatban, Ú gy van az egész idegrendszer felépülve, hogy az egész
szervezetet teljes egységbe fogja össze s hozzásegíti mindig
minden szervét az egyetemes cél érdekében a legsajátosabb
működéshez, A szerveződés fokozatos és nagyszerű, akárcsak
egy ország jól szervezett igazságszolgáltatása s kormányzása.
Az idegrendszer teszi lehetővé, hogy az emberi szervezet ko·
moly hivatását és bennerejlő nagy értékét képes megvalósitani
az élet egészén belől,
,
Az idegrendszer optimálisan fejlőd ve, a test minden sejtjét
gondoskodása alá fogja , akkor tökéletes az ember, ha minden
sejtje é.s atomja {!~ az idegrendszer szerves vilá~ába szervesen
van oeleágyazódva, A tökéletesség .szempontjából minden hiány
szervezetihiba 1 is lehet; de az idegrendszer egyes szerves
részeiben &legvan a képesség akisegítésre, gyámoJításra. a
helyettesítésre, a vicariálásra.
Az idegrendszer nemcsak magában jól szerveződött tovahaladó regulát c!'. hanem az egész szervezet minden atcmjával 2 '
állaodó összeköttetést iparkodik iennt.rtani, Nemis csak az
emberi, vagy állati !:zervezet szerve, hanem az élet, a kozmosz,
a világegv~m íejlődéséoek egyik legszembetűnőbb tanúságtevője is. Benne van a mindenség lényege a maga módja szerint.
mint minden szerves alkotásban s ezért állandó, elmélyedé
tanulmányozása elengedhetetlen annak részére, aki a fejlőd ő
éTet Tényegét s kialakulási módját meg akarja ismerni.
•

• V. ö. Dr. Bing RóberJ: Az . idegbetegségek tankö nyve. Bp. VII. kiad.

1944., ford. Dr. Schultz Géza.
II

V.

Ö.

.

az idegvilágnak a villanyáramra val ó reagálá sa kérd ésével.

75

Elkezdve a test felületén jelentkező érző idegtől s a
dúcok on kereszt~) fok~)Zatosap b~f~lé haladva, a magasabb
pályákon keresztul add.g, am.g elerunk a nagyagykéregig, ahol
az intelJigencía legmagasabb foka s az emberi hivatás leg.
szentebb tűzhelye honol, egy bámulatos szerveződéssel állunk
szemben. Viszont visszagondolva az embrió kialakulásának
fázisaira s majd a micellák, molekulák és atom ök világába hatolva le, látjuk mindenütt a mind egyszerűbb és egyszerűbb
szervességet, ami a sejtnéJ a protoplazma és a sejtmag összeszervezódésében, az atomnál a proton, neutron, elektron
egymáshoz való viszonyában ,áll előttünk.
Az atomtól elkezdve, a fokozódás és szerveződés állandó s
ennek a csokrosodó fejlődésnek a nagyszerű képe az, ami az emberi léleknek a világ legnagyobbszerű látomását szolgál/at ja .

Nincs a világnak az a megfelelő alkotása, ami nem ennek
a nagyszabású szervességnek a kohójából került volna ki s
ezért minden emb.ri alkotás a természet világában egy belső
szervességnek a külső világba való projiciálása, kivetítése.
Hcg~ az idegrendszeren túl miféle erő és energia mozgatja
a kozmos fejlődését, az nem tárgya jelen kérdésün',mek.
Ajánlatos az elmondottak után is; hogy közelebbről foglalkozzunk a hormonok' világával.
A hormon (hormáó = serkentek) tulajdonképpen a testben
(szervezetben) valamely belső-választásos·mirigynek a terméke
vagy váladéka, amely termék a körforgást végző vérbe kerül s
így eljut abba a szervbe, ahol rá szükség van akár, hogy
serÍ<enise az é~etfolyamatot, akár, hogy fékezze azt, iIle!5~eg
meggátoljon valamit. A neve nem teljesen fedi végzendő feladatainak jelentését.
Ilyen hormont, vagy hormonokat termel a mellékvese s ezt
a hormont 1904-ben Stolz mesterségesen is előálhtotla edrenailIt
néven. (ren ~ vese, ad = melletl s így vesemellelti) Kémiai
jegye, Cg H.3 N0 3 (dioxyphenil-methylamino·aethanol). Ezt
olvassuk róla: ... "nincsen olyan szerv, amelyre e hormon ha..
tást ne gyakorolna. Igy serkenti a nyál-, gyomor- és bélmirigyek működését, a bélmozgásokra gátlói ag hat, a légcsövecskék körkörös izomait ellazítja, a szívműködéstszaporítja,az erek et
összehúzza, ennek következtében a vérnyomást emeli. Az
anyagcserére is kifejti hatását, mert a májban tartalékolt cukrot
a véráramba juttatja i ennek következtében a vércukor meny~
nyisége emelkedik, sőt ha ez bizonyos mértékben túlnagy, ak~
kor a cukor a vizeletben is megjelenik." (T. m. ~2. 1.)
.
V. ő. iangl Harald: A hormon és az ember. Bp. 1937. 179. I. éi
Richter Gedeon vegyé s~eli gyár r. t. 1\01-1941.
I
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EI/iot szerint amikor a szimpátikus idegrendszert izgat juk,

akkor találkozunk ugyanazokkal a tünetekkel, mint aminóket az.
adrenalin előidéz. Ez nagyon fontos, mert amint tudjuk, az
autonóm vagy szimpátikus idegrendszer körébe tartozik agyo ..
mormozgás, bélmozgás, szívműködés és a b~lsó.mirigyek v~'a"
dék-választása s így tehát a hormon az Idegrendszernek IS a
közvetlen szolgála/ában áll. A hormon a legjobb eszköz arra,
hogy általa az idegrendszer egyöntelüvé tegye a jelzett belső
tevékenykedés eket. Rendes körülmények között tehát a mellékvese váladéka, terméke, vagy harmanja az az életszer, amí az
egész szervezet összhangzó, egészséges munkáját van hivatva
előmozdítani az által, hogy végtelen kicsiny mennyiségben minden szükséges helyen megjelenik a vér segítségével s "megkeni a kereket, megolajo zza a csapágyat. II
Ha a hormonkiválasztás nem megf e lelő. karika/árdk jön nek létre s pid. nő testében férfinemű másod lagos tulajdonságok keletkeznek és még az d/alakilásig (nőből férfi) is elmehet
a dolog.
Ez a tény különben é lénken bizonyítja azt, hogya szervezetben még ma is lappangva megvan s kiváltódhatik a másnemúség. Az őssejtben is meg vo lt mindakét neműség lappangva,
mondhatnók: kever/en; mert hiszen a petesejt és a férficsira ..
sejt (hím) öl)álló megjelenése a fejlődés késő bbi stádiumában
ment telj esedésbe.
E hOllIlonnal kapcsolatban még megjegyezhetjük, hogy
Dr. Szentgyörgyi Albert megállapítása szerint a mellékvesek~reg sok C vi/am in! ta rtalmaz. Nagykiterjedésű és kis mennyisegben is nagy hatása a nnál inkább megérthető, ha a vi/dminokkal is összekötetésbe hozhatók a hormonok s itt éppen a
mellékvese hormonja .
.M~sodik helyen a pajzsmirigy hormonjáról szólunk. Ez
a nnyI ]odo/ tart~lma~, hogya többi összes szervek jódhatását
sokszorosan felulmul)a. KendalI 1917- ben ezt a hatóanyagot
kn~tályosan is előállítani próbálta a pajzsmirigyekből, eredményet elnevezte thyroxinnak (65'/0 jód), melynek kémiai szerkezete ez: eu Hu NI,, _
_
Mivel a thyroxin nem teljesen megfelelő, tovább kell
~utatD1f mert a golyva, a pajzsmirigynek minden betegsége s
Igya ,Basedow betegség is élénken sürgeti az emberi set'lító
munkat.
6-

A hormon felismerése figyelmeztette az orvosokat arra
h?gy vannak az emberi testnek szervei, amelyeket csak úg;
~vetk.zm!ny nélkül eltávolítani nem lehet. A vakbél talán jó
mmt csokevény - ha klkerul az emberból i de a pajzsmirigy

17
nem ~~~kevé~y, ~aneI? ~ szervezet ~gyik kémiai gydra I, ahol
pid. Jod váhk kj s vItehk oda, ahol arra szükség van. Ezt megfontolbatjuk ~ man,dulqk k~operá~ása kérdésével kapcsolatban is.

A mellekpajzsanmorrgy IS jelentkezett a tudomány elótt
s kitünl, hogy hormon jának a hő emelésénél és csökkentésénél
nagy szerepe van. (U. o. 51. 1.)
A hasnyálmirigy rendellenes működése esetén jelentkezik

a cukorbetegség.

Míve) itt a hasnyálmirigy szigeteinek a váladéka a hormon,
ezl a hormont insulinnak (insula-sziget) nevezle el Banting és

Best. Ök CoIlip·pal együtt jöttek rá arra, miként lehet az insuHnl disznó-, vagy marha· hasnyálmirigyból kivonni s kivonatukat ingyen bocsátották áz emberiség favára forgalomba. (Nóbeldíjat kaptak I)
Az insulin kémiaí képlete (Abel szerínt) C.,
0" N"
S, amihez három molekula kristályvlz kapcsolódik. (58. I.)
Az insulin ellenlábasa az adrenaHnnak ... a szívverést

H;,

lassítja, a vérnyomást sűlyeszti ... tehát ez is az idegrendszer
céljának f S munkájának szolgálatában áll.

A férti ivarmirigyek s a női petefészek működése is
óriási fontosságú, ha meggondo Ijuk, hogy álültetésükkel, ílletóleg
beiktatásukkal, hormon juk felhasználásával nemcsak beteg esetek gyógyúlásál, hanem a megifiitdsl ís esetleg idővel sikeresen
szolgálhaljuk.
A nemiség mirigyeinek a kiválaszlásával kapcsolatban kell
megemlítenünk a csecsemő mirigyet ' és a tobozmirigyet,
mert mínd a kettő a serdülő gyermek és ifjú-ember kialakulásával kapcsolatban szerepel.
Az előbbit a "mellcsont alatt, a nyak alsó végénél" taláJ,.
juk s thymus néven ismerjük. 15 éves korig 25 gr-ra nő s a

serdülőkortól kezdve visszafejlődik úgy, hogy a 45. éves korban
csak 2'5 gr.· nyi lehet. A vér egyik alkatelemének a képzésében

szerepel, mint Hyen, nyirokszerv a léppel együtt. - A toboz·
mirigyet epíphysis-nek nevezik s ez, 'mint a fejtetőn az ősál1~
pbthan szereplő s azóta "átalakult szemnek a maradványa, felul
az agyvelő közepén van elheIyezkedve. 2 Az ember első éveiben
a 7.-ik életévig szerepel s azután elsorvad.

Ú gy látszik, hogya csecsemómiriggyel együtt valamelyes
összeköttetésben áll az ivarmirigyekkel. Annak, ílIetőleg az?knak
fellépései befolyásolják, bizonyos mértékben szabályozzak. A koznT'o sz is lehet kémiai gyár, ha arra gondolunk, ~ogy. a7. ózonrétegen áte s ő napsugár az emberi szervezetben létesíti a D vltammt.
2 Sl:egymirigynek is mondják. (Beznák: I. m. II. 124, I.)
3 Descartes azt hilte , hogy ez a lélek székhelye .
1
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Gyermek.korban a többi sejtek min,d, szap,aradnak és nő~e~l.de
az ivar· sejtek nem s ezt a tobozmingyes a csecsemoffiulgy

váladéka okozhatja.
FelemIítjük még a placentát (mélilepériy), melyet szintén
be1ső.szekreciós

mirigynek tekinthetünk. Valamigt megemlékezünk a tejelválasztás·ról is, mely szintén rendelkezik hor..
monnal. Érdekels. hogyha "olyan anyagot viszünk a szervezetbe,
amely a pajzsmirigy működését csökkenti, akkor a tejkiválasztás
fokozódik. II

, A vérszegénységgel kapcsolatban jöttek rá, hogy az emésztásnek is van harmanja s valószínű, hogy "a gyomor nyálkahártyája gyártja az anyagot, viszont a md; annak raktáraként
tekinthető." (Tangl 139. I.) A vas és a réz is lehet az anyag
alkotó-eleme. "Kitűnt tehát, hogy a bélbolyhok mozgása nemcsak helybeli ingerekre indl)l meg, hanem hormonális úton is
történik. (u. o. 141. 1.)
Utoljára hagy tuk az agyalapi-mirigy kérdését, amelyet
.hypophysis névvel ille Itek (alatta-nőni)'. Ez az agyalap alsó felén
ván a középen s egyik része Mm-, a másik idegszövel eredelű .
4 rész van rajta: elülső-, középső .. , hátsó·rész s a nyelét körül·
vevő rész, amelynél fogva függ. Egyik főjellemvonása, hogya
test növekedésével közvetlen összefüggésben áll.
E van S 1926-ban ökörmirigyből készíteIt hatóanyago! s
ezt 1930-ban emberen is kipróbálták. Megállapitolták, hogya
~hypophysis hatóanyagai nem közvetlenül, hanem petefészken
keresztül fejtik ki hatásukat a nemi-szervekre." (104.1.) Kitünl,
hogy az agyalapi -mirigy hormon ja nemcsak a pelefészekre,
hanem a pajzsmirigyre is hat s lassanként arra jöttek rá. hogy
a hypophysis "mint a legfelsőbb szabályozó szerv ügyel valamennyi hormonális folyamai egyensúlyára." (108.1.)
"Nemcsak a hideg- és melegvérü állatoknak lehetnek közös
hormonjaik, hanem vannak olyan vegyületek, amelyek a növényé~ dl/alvildg közös hatóanyagai. Igy hormonnal sikerült gyöngy"A
Vlrdgol sokkal gyorsabban virágzásra birni." (106. 1.) természet mind a növény-, mind az. állatvilágban igen közeli
rokonanyagokat használ az életfolyamatok fenntartásához." (u. o.)
A vérnyomds és a mellékpaizsmirigy kérdése is össze van
k~p~solva a hypophysis kérdésével" (ll!. 1.), valamint a ha;
noyese is (114. l,) í a síma izmok összehúzódása általában (szív,
meh); a vese is összeköttetésben van vele, valamint a bróm~
~lusztás is. (123.1.) E hormon azonban nem gyógyszer, csak
Ideig-óráig pótolja az anyagokat, amiket a beteg szervezet nem

tud

előállItani.
A nég V (4) részből

.

ál1ó mirígy más és más részei más és

,más lel.datokat oldanak meg.
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Ugyancsak az elülső lebeny kormányozza ható~anyaga ' v I
a szellemi működés irányításán kivül a szervezet síma jzrr:a~
az anyagcserében a fehérjeforgalmat, a cukorforgaimat és ~
z~.írforgalmatf. ezenfe~~l .. a t~st vérforgalmára is felügyel. A
kozvetett hala sok kozu) kIemelem a nemiszen 'eken keresztül
tör,ténő be,f~1~á50kat, ami~or ezeknek működése megindul, az'
II

egesz egyen/ug megváltozIk. Igya. hypophysis, mondhatnám

mintegy felülről irányít ja a szervezetben végbemenö folyamato:
kat. A szervezet életfonlos működ éseí azonban rendszerint két~

féle úton szabályozódnak, idegek segítségével és hormonálisan .•
Tangl utolsó megállapítása: "Működésére vonatkozólag
talán az a helyes felfogás, hogy a hypophysis egész általánosságban a többi belső·választásos mirigyek fölé helyezett olyan
szer v, amely a belső elválasztásos rendszer középpontja. (126. I.)
Az idegrendszer annál jobban és hatékonyabban végezheti
feladatát, mennél sikeresebb a normonoknak anyaggal való

szabályozó tevék enysége s ez a tev é kenység nem teljesen füg ..~

getlen pid. a vitáminoktól, amint azt már láttuk is a melJékvese kéregben levő C-vitámín esetében.
A vitáminok általában künnről, a természet-világából származnak
,

j

de olyan szorOs viszonyban ,á llanak a hormonok kér-

désével, hogy ezt majd

később

lehetőleg

mélyebben fogjuk

megvilágitani.

Most pedig az e!Dberi táplálkozás kérdésére fordítjuk
figyelmünket.
Az emberi táplálkozás. Akik a táplálkozás egészét
óha jtják m~glsrnernj, fordúljanak a Műv. kvt. Az ember c.

kötetéhez s ott a 219-258 lapokon, Pekár Mihályelőadásában
elolvashatják a nagy általánosságban szükséges tudnivalókal.
Minket itt közelebbről a biofizika és biokémia érdeke\. A
fizika és kémia visszonya az atom-ismeret alapján új szempontokkal bővült s e tudományok szorosabb közelségbe kerU Itek
egynúishoz és igen sok érintkezési ponttal bővültek. Ez így van
a biofizika és biokémia esetében is. A biofizikával kapcso"
latban utalunk pár tárgyra <az ozmózis, a különböző h~balá
sok, az elektromosság, a fényhatások, a színképelemzes~ ,a
felnyomó, felszívó, a sejtfalon átható, a szöveteket öss,zeh,uz?,
kitágiló .•. erők, stb.) s aztán T. R. Parsons (A blOkemla
alapvonalai emberélettani vonatkozásokkal. CambrIdge. ,~ord.
Lovász Tibor, Szeged 1937. k. 80 554 I. Angol ered~~'Je l.
kiadásban 1923-ban - 5. ki ad. 1935-ben jelent meg) ala~Jan az
úja:bb, legfontosabb eredményekről emlékezünk meg igen rov1d n .
E munka így végződik: "Az itt röviden váz,oltak a tu ok

d

mánynak jelenleg még csak izolált területeit alkotják, amelye
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arra a távoHekvő időre várnak, midőn az élettan, a biokémia
és a biofizika az intellektuális törekvéseknek többé már nem
egymástól elkülönült részét képezi, hanem e gyetlen, összefog·
lal ó é/el/udomány egyesített szerkezetévé szintétizálódik." (490. I.)
Amjdőn ezt tudomásul vesszük, önkénytelenül arra gon·
dcilunk, hogy ez más tudományos mezőkön is természetszerűen

előfordulhat

és így némely részletkútató "tudományok" idővel
egységbe szerveződhet nek. Máshol viszont nagyobb tömegek ből
egyes tudományok kialakulhatnak, mert így megy ~ szerveződés.
Szerzőnk tárgyát három főkérdés köré csoportosítja: 1.
Proteinek, vagy fehérjék; 2. Zsfrok; 3. szénhidrátok [ill. kemény ílők és cukrok.)
Ad. t. A fehérjék. "Fehérje nélkül nincs élet" [Tangl
Harald: A táplálkozás. 29. l,) s "jelenleg egyáltalán szó sincs
arról, hogy még a legegyszerűbb fehérjének is a vegyi képletét
tudnók adni". [parsons : i. m. 51. L) Megállapítása szerint: "a
modern" fehérjekémiának az a feladata, hogy meghatározza a
különböző fehérjéket felépítő minden egyes aminosav pontos
molekulaszámát és azt a rendszert. amely szerint ezek kapcso·
lód nak. Azonban tény az, hogy egyetlen egy fehérjére vonatkozólag• sincsenek ennyire pontos ismereteink." [35-36 I.)
"Azok az immunbiológiai reakciók, melyek által va/amely szervezet különbséget lesz - mondjuk - a Iyúk és a kacsa lojás·
albuminja között, érzékenységben és fajlagosságban bármilyen
kémiai lechnikával szemben versenytárs nélkül állanak." (37.1.)
Azaz más az élet és más a kémia. Az élőszervezet éli a
maga lermészeles életét s a tudomány szeretne betekinteni a
benső folyamatokba. A kémia még csak mesterséges, még nem
ismeri a természetben keletkező fehérje képleté t sem. Ma az
aminosavak molekulaszámára kíváncsi, pedig el kell menni az
atomok alapvető ismeretéig valamikor.
Ma nyilvánvalóan na fehérjék az é/ó· anyag jell emző alkotó
elemei. Molekuláik nagyszámú aminosavbó/ épülnek fel, amelyeket peptidkötések kapcsolnak össze egyenes láncokká s lehetséges, hogy gyűrűs vegyülékké." (U. o.)
Azonban nkevéssel azelőtt, hogya fehérje molekulában a
dminosavat l ismerték el a kémiai szerkezet egységéü], olyan
kísérleteket végeztek, melyek kimutatták [azt is). hogy az
aminosav a fehérje·működés élettani egysége is." [61. 1.) Úgyanis
Nélkülözhetetlen aminosavak: argin in , hisztidin . izoleucin , leucin,
Hzin. metionin, treonin , triptofan, valin. Szervezetiinknek 30-nál több nélkül özhetetlen anyagra van szüksége : fehérjék, zsír, szénhidrát, vitaminok s szervetlen anyagok: konyhas6, Iiálciuntld6rid, fluor, foszfor, kálcium, kén mag..
n&illlm, mangan, réz, vas, viz. (Tangl i. m. 18-19. 1.)
,
1
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"az említett fehérjék a tápc satornából szabad aminosavak alak.
jában szivódnak fel." (63. I.)
Az é/ó· anyag. ami táplálékul szolgál, alkoló elemekkénl
fehérjéket tartalmaz. E fehérjék kémiai egysége az aminosav ~
az aminosav élettani egység is ezidősze rint. Eszerint a fehérjék
8JIlinosavakra bomlanak s ezek fordíttatnak a szervezet táplásá ra.
_
A fontosabb fehérjék: lípusos nátiv fehérjék, melegiléskor
koaguláJnak albuminok, globuHnok j a peptikus e mésztés termékei: melaproleidek, proleosék (I), (2), peptonok; összelett fe.
hérjék: muci o, casein, nuc1eoprotel dek, ge latin (melegíté5kor. 3. 1.)
A fontosabb aminosavak: aminoecelsav (glykokoll); alanin;
pheniIalanin, tyrosin, tryptophan, hisztidín származékokkal
együtt.
.
A láplálék fehériéil aminosavak ra kell bontani, mini kémiai egységekre s ezekből mini é/el/ani egységekbö/ kell felépiteni azl a láp lá lék ot, amelyik a szervezet rendellelési helyére kerül.
Ez a fehérj e. le bonlás a sejteken kivill a tápcsatorna üregben
megy végbe. [IV. fejezel) A bomlási lermékek közül a széndi~
oxid s a vízgőz a tüdőn keresztül, a kálcíum é'i a vas a vas ..
tagbélen át hagyia el a lesiet; a löbbi a vizeleten keresztül
távozik. [87. 1.)
Ha a fehéri ék anyagcseréiél meg akariuk ismerni, azl kel!
megvizsgálni, ami a tápcsöbö l aminosavak formájában va ló felszivódás és a vizelet kiürílése között van. (68-9. 1.)
A tápcsőbő l felszivódott aminosavakat fe lkínálja a szerv ezet
a vérr el mindenütt, ahol kell s a felesleg megy a májba.
A májból a tüzelőanyag-aminosav, a nitrogén eltávozik
s ez a folyamai a desamidálás. Az így megmaradó molekula'
szén, hidrogén. oxigén elé'g. A részleges oxidác ió után ekkor
visszamarad a kelosav.
A fehériék és szénhidrátok kereszteződési ponlia a ke losav.' (75. 1.) 'Az elfogyasztott anyag szolgáli'" a fűl és l, kopást
és a szövetek építését.
_ A szöve/ek építésében a zsirok és a szénhidrátok nitrogén
hiányában leheletlenek.
_
A fehérjé k azért is nagyon fontosak, mert ők szolgáltatják
a hormonok és enzimdk nitrogéntartalmú alkotó részeit. (71. I.)
Az épités melle tt barn/ds is megy végbe s errő1 minket a
vize letben levö urea táj ékoztat. Ez exogén és endogén e redetű
j

"a fehérjék aminosavakat adnak. Ezekből szárma zna,k desamidaláskor a
ketosavak és végül is ezek oxidálódnak széndioxidra és vl:;;r9 • . , a szerveze t
szé nh idrátok formájában tartalékolja őket." (92. I.)
6
l
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aminosavakból án. (94. 1.) Az urea eg,yfel ő l a ~.füt ó~ny a g".bó\
származott (exogénJ, de másfelől az e lőtest szove tem ek bom ·
lása, (endogén).
,
A kreatinin a vizelet főalkalré sze s ez teljesen e ndogén
és állandó. (99. I.)'
.
.. ...
Naponta legalább 5 gr. nitrogenre van. szuk~e gun,k. (.11 6. 1.)
A már emlitett tyrosin és a tryptophen leltetlenul szukseges az
állati élethez. (125. 1.)
..
' _
A növényi protoplazma ezeket a v.gy uleleke l elemeikboi
állítja elő természetes úton és így a tyr osin és a tryptophan a
a növénye , ből kerül az állatokba. (127. 1.)
Ad. 2. A zsirok . A zsir = glicerin
zsirsavak. (Tan gl
H. A táplálk. 26. 1.) Érdekes a zs irok felszivódása a tApcsatornából. Itt zsirsav és glicerol lormában vannak jelen leloldódva
s mikor így felszívódn ak, újra egyesülnek és zsírt alk otnak (157.1.)
Az epe fontos szerepet tölt · be e zsírfelsz ívódásban is és az'
emészlésben is.
.
A férgek egyedül képesek a feh érjét zsirrA alakítani,
viszont a takarmányszénhidrátjai is hoznak létre zsírokat. Egy
gr. zsir oxidációja alkalmával 9'5 nagy kalória keletkezik, egy
gr, fehérjéből 5'6 és egy gr. szénhidrátból 4'2 kal ó ria. (1 62. I.)
A zsír tiJzelöanyag ís, de az élö, szervezetnek (a nyag) is
lényeges alkotóeleme. (161. 1.)
Aszövetekből közönségesen kivont egyik zsír a leci/hin.
Először tojássárgából állították elő s innen vette nevét: (k ..óo; =
tojássárga),
A lecithin minden sejtben megtalálható s legújabban
,nagy hi", teU szert, mert a sejtfalakon való átl)atolhatás sajátos
szerve, eszköze, anyaga· ként állították be, Összetétele megegyezik a kobra'mérgével; de olyan alakban és mennyiségben
fordul elő, ho~y a sejtIalat szétnyítja s nem felbomlaszt ja a sejtet.
A lecithin különben foszfortartalmú s a foszfolipidek
körébe tartozik és ilyenformában szállítja a vér is. (169- 170. 1.)
Ad. 3. A szénhidrátok. A sz"nhidrát szénatomból és
vi7.molekulából áll.
'
.. Egyszerűek (cukrok s ezek is egyszerűek = monosaccharidák
és oss7,etetlek=disaccharidák) és össze/el/ek (keményítő cellulose).
Érdekes a keményitö·emésztés a szervezetben.
A. táplálékban jelenlevő keményítőt először a nyál p/yolinenz!mdJa támad,a meg (".vw _ köp ök). Lebontja dextrinekre,
~aJd maloséra .. , "Azonban éppen azoknak a szájában, akik
sietnek az evéssel, alig megy több végbe, mint a keményítő é.

+

A húl.ysav összetett fehérjének, a nukleoproteidek anyagcseréjének a
\légterméke. (132. 1.)
1

•
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a n yál puszta összekeverődése. A nyálemésztés főképpen azalatt
t örté~íkf mí~ a táplá) é~ a gy,om?fwban, időzik". (205. I.) "A
ptyah~ csupan csak ~ fott k~~enYltot tamadja meg, azaz azt,
ame lYIkben a. szemcsek már ossze vannak törve. Nem áll fenn
ez az ese t ellenben a kö vetkező keményítő-bontó enzyrnánál
melyet a tápcsa.tornában találunk, nevezetesen a pankreas.ned~
amylase-jánál, vagy amylopsinjánál. Ez föve tl en keményítöre is

hal és maltosévá alakítja. Azonban a pankreas·nedv és a bél nedv is tartalI!laz még egy további enzyme t, amaltasét, mely
a maItosé t két molekula glykosera hidrolizálja. Ezek szerint az
által unk elfogyasztat! ke m é nyítő emésztésének glykose a végterméke. A bél nedv be n van még lactase is, mely a laclosét
hidrolizáJja g lyko~éra és golaktoséra és még egy további e nzym
is, az inverlase. Ez pedi g a nádcukrot hidrolizá lja - felszabaditván a glykoséját és fructoséját u • • • "Az említett monosaccha ..
ridák alakjában szívódnak fel a véráramba a teljesen meg ..
.. mésztet! szénhidrátok." (206, I.)
A tápláléknak hasznavehetőnek ken lennie I "Vegyük a
nádcukor esetét J Ez hasznavehetetlen a szövetek számára, mert
nem tartalmaznak semmiféle anzymet, mely képes lenne lebontani és hogyha nádcukrot fecskendezünk a véráramba, az eg yszerűen csak áthalad a vérmint az idegen anyagok keringésen, mig a vesék által ki nem választódik - s így elvész. A glykose nem oldódik és nem diffundál jobban, mint a
nádcukor, azonban asszimildlhaló, úgy hogy az a glykose, mely
belép a vérbe, általában el is oxidálódik a szervezetben és
nem jelenik meg a vizeletben. Éppoly fontos ennélfogva, hogy
a disaccharidák molekulái asszimilálható monosaccharidákra bontá ssanak le, mint ahogyan
legbonyolultabb fehérj éket is le
kell bontani az ő ket alkotó aminosavakra " (207. 1.)
Itt is úgylátszik, hogy "semmi kémiai energia sem vész el
.a . . szervezetben, miközben mechanikai energiává és ebból végül
is hővé alakul át; megmarad teljes egészében, épp úgy, mini
a nem élő anyagban való energia - átalakulások folyamán.
Az energia megmaradásának törvénye tehát, nem kevésbbé
érvényes az élő ál1atra, mint a holt földre, amelyen az él,-

a

'.(261. I.)

De lássuk már, mik azok az enzimák l
Az enzym, vagy enzyma (enzim és enzim a : az élesztő ..
ben van), enzim vagyenzima összetétele ismeretlen (312. LJ,
1latása lehetséges: aj szervezeten kivül, bJ az emésztő nedv..
ben, c) az élő-sejl határain belül.
,
1

,

enzümé _ éleszt6ben.

,.
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e"zyme~e~ úgy foghaljuk f~l ,
mint olyan hatóa ny~gokat. melye~ ~Z eloanyag~an mmden..utt
jelen vannak és f~]elosek , ama,. k é~lal változásokert, me lyektol a

.Igy" odajutunk, hogy az

szervezet folylalolagos lele lugg.

(299. 1.)

enzimák katalizátorok, anyagok s kél1! iai reakciókat
gyorsítanak meg, sa játosa]{, a környeze ta változássa l szemben,
érzékenyek (O-40 CO), é lő szervezet?ől szá rm~ zna~ t , ~em é~~
t

Az

nek kémiai értelemben velt molekulak, lebonto-feleplto hatasuak, nélkülözhetetlenek, "csak más e nzimák á ltal katalizált
kémiai folyamatok termékei lehetnek." (Beznak , l. m. 1. k.
41-64. 1.
"A megtermékenyitett petesejt - ezek alapján - nem.
más, 'mint egy olyan enzimacsoport, amelyik, ha környezetében
a megfelelő anyagok megvan na k, szü kségkép~ni kémiai reakliói,
folyamán mindazoka t az enzima-csoportokat építi lel önmagából, amelyek képesek végül további a nyagcse re és speciálizálódás révén az egész szerveze t összes se jljeit fokozatosan lelépiteni." (U. o. 65. I.)
Ezek alapján azt kell mondanunk, hogy az en zima majdnem hormon. "Az enzimákat bőséges váladékban a különbözi}
emésztő· mirigyek választják el. Ezen ingereiket az autonóm idegrendszertő l és a vérben levő hormonok tól kapják. (v. ö. II.
V. 250. 1.)
A vitáminok a növényi se jtben re ndszerint "valamilyelJo
nagy, sejtbiokémiai funkci ót végző molekularendszernek, enz;·
mának vagy koenzimának a lkotó részei; az állati sejtekben is
felszívódásuk után különböző specifikus sej t biokémiai műkö
,dést végző e nzimákba vagy koenzimákba épittetnek be. '. ,'•
• Fontos, hogy az életfol yamatok vegyi szervezése szempontjá•

ból különbséget tegy ünk a vit ám in ok és a testben. a szervezet
által term e lt kül önböző ve~yi szervező-anyaguk, enzimák, hor-

monok stb. között." (Beznák, ll. k. 450. 1.)
Az enzimák mértéktelen ak ti vitással rendelkeznek. [Parsons 300 1.) "PId. oly amylopsin-ké szitményeket á llítottak e lő·
pank;ea~,!,edv b? I, melyekr ól bebizony ult, hogy milliószor ann yi
ke~enYltot .e~esztenek meg! Ez bizonyítja az t, hogy az enzy. .
makna~ anelkul ke ll elvégezniök reakc iójukat," "azaz, hogy
- ammt a v~ gyé~z mondaná - tény leg katal izá torok, és ez a
sze~pont ~ 1~ IS mm~a rr a , ami t ról uk tudunk. I,g y az anyag..
cseret az elo-anyag altaI terme lt olyan hidralizá ló katalizátorok"
k~nt foghaljuk. fel, melyek m e gfelelők éppen befolyásolják ama

kemlal változasokal, melyekból az illetó a nyag folylatólagos
léte függ."
Az enzima önmaga ene rgiá t nem terme l, változatlan ma ...
"
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ra d. ' (301. I.) .. E tekin~etben a kataIidtorok ugyanúgy viselked;nek. mInt az olaj a gepben : gyorslt)ák a működést azonban
nem jn~ítják meg, vagy határozzák meg útját." (305. 'I.)
"Altalában azt talált ák , hogy minden egyes enzym"tál)jira
van egy ·jólmeghatározoU savi- vagy lúgos fok, azaz a hidra-.gén·ionoknak olyan optimális koncentrációja, melynél tevékeny .
sége ma ximá lis." (309. l) Az e nzima hatását csökkentheti vala.
m ely a nyag; pId. a pepsin hatását a gyomorlalnál az antipepsin. A nehéz fém vegyületek mérgei az enzimának • .(311. l.)
Va nnak , akik az e nziOl ákat a} ké miai individuum oknak, mások
b) kis, a i<tiv csoportból álló vegy ületeknek fogják fel. Bizonvos
"hogy nem szükségképpen fehérjék .. ,II (u. o.)
- . I
Az e nzimáka t azon a nyagok utá n nev:ezik el, melyeken
l,atásukat kifejtik. Igya kem ényitő (amylum) enzimá ja amylase
s a zsÍrbo ntó enzima lipase. A pepsin s a trypsin szavak megmaradtak régi form á jukban. (300. 1.)
Parsons négy fehérjebon tó en zimát so rol fel: ' pepsin, tr yp'Sin, trypsinogen, ereps in. A pepsi n agyomornedv enzimájaj
1rypsi nogént tarta lmaz a pankreasz (fehérmáj) s ebbő l könnyen
Jes z trypsin. 3. bélnedvben van az erepsín enzima. Ezek bontják
a fehérjéke t ami nosavakra, amikre a feh érjéknek fel kell bomlaniok, hogy aztán a szervezet a maga módjá n magába vehesse azokat.
.
Látjuk tehát, hogy a különböző fehérjéket aminosavakra
bontja szervezetünk s az enzimák segítsége folytán ezekből
'kezdi felépí teni testünk sokféle építő és alkotó fehérjéjét.
Az enzÍma a mi felfogásunk szerint nem egyéb, mint a
kémiai folyamatokban jelentkező kozmikus állandó, bizonyos,
Jel/éllen, s így a világegyetem életfolyamataiban mindig jelenlevő egyetemes él e terő, elevenerő, amely azonban ne künk tu·
qatosító sze mlél ők nek mindig csak sajátos esetekként tűnik fel.
A lland ó tehát s mindig minden ütt jelen van, csak mi nem va·
gy unk képesek minden ténykedését megfigyelni. Az enzima
működése alomlevékenykedés s igy van egy bepillantásunk a biokémia atomvilágába is.
Vegyesek és általánosak. Szólhatnánk még talán !lz
.elektroliiekról. "A plazma több mint 500 / 0·a víz. N em tiszta v!z,
inkább különböző sók vizes oldata. Ezeknek a sóknak sokfele
feladatuk van, így pid, jól vezetik a villamos áramot s ezáltal
.a villamos enerruák hordozói a plazmában j a sóoldatok, más·
néven elek/roli/-ek molekulái állandó élénk mozgásban vannak
<!. (mint valami felfújt ballon gáz molekulái) nyomást ~ gyako
'l'olnak kifelé - úgynevezett oldalnyomást, ozm6tikus nyomást~
.oz ad duzzadó formát a plazmának.· ' (Dr. Fr. Kahn: Az embert
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test csodái. I. k. 20. 1.) Mint Loeb mondja: ,.:A vérünkb.en
levő kálcium~l és magnézium~só~na.k kos2.~nhetJuk,. hogy v,az:
izmaink nem húzód nak oJy r~tmlkusan ossze, mmt .a SZIV.
(Parsons: i. m. 489. 1.)
..... . .
Az is megemlítendó, hogya feherJek es a szenhIdralok ese·
tében is olyan bonyolult vegyületekkel állunk szemben, hogy It
molekula fogalom nem alkalmazható rájuk. [parsons : l. m. 181. 1.~
A nativ fehérjék molekula súlya egy megközelítőleg 34500·as
alapegység többszöröse. A tojásfehérje molekula súlyát 34500
és a haemoglobiné/ 68000-nek, azaz az egység kétszeresének
találták. (u. o. 431-432. 1.)
A jehériék, zsirok és szénhidrd/ok egymáshoz ' való viszonyára nézve már láttuk. hogy a férgek képesek a fehérjét zsírrá
alakítani s a ketosavak a fehérjék és szénhidrátok keresztező
dési pontját alkotják.
IsmerVE;"! a tápanyagn(\k - akár fehérje, akár zsír, akár
szénhidrát forog szóban - az energia· átalakulásának tényeikénl
jelentkező folyamatai egy részét, megállapíthatjuk. hogy életünk
színtere: a kozmosz úgy van berenclezkedve, hogy a rendelkezésére álló atomoka/ ott és úgyalkalmazza, ahol és ahogyan
szükSége van rá.
A táplálkozás így tu'\ajdonképpen nem egyéb, mint az élő
szervezetnek megfelelő energiával való ellátása azon gondos·
kodás mellett, amit a kozmosz közvetlenül a szervezet rendel·
kezésére bocsát. Az ilyen gondoskodásnak legszembetűnőbb
közvetlen megvalósulása a növényi világban a klorofill tesIecskék táplálék-termelése. Nálunk a haemag/otin ténykedése hasonHtható ezzel össze j de mind a növény-, mind az állat- és embervilágban szükség van a szervezet minden irányú (közvetlen és
közvetett) táplálására s ez azt jelenti, hogy a táplálkozás nemcsa~ ~ gY0l!l0r és belek kérdése. hanem minden kozmikus /tnyked~s es elelerdek meg valósításának a kérdése is. EI nem hanyagolhato., mert pusztu/dsl Jelent, de nem saját magáért értékelen?&
csupa,n! hanem azértl mert az egyetemes világ kifejlődését
szolgaija.

tlSher~a~n H~~ry C: 1anár a Cc1umbiai Egyetem folyamatban levo all,atk,serletelrol számol be. amelyek szerint nem~
csa,k ~ ros~z taplálkozás következtében beálló sok betegség
gyo~y,thato. hanem az ~trend oly mért~kben fejleszthető, ho~v
az ele/folyama/ok egy szep napon magasabbrendű.kké /öki/elesed-
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nek, az ember naliyobbd és erósebbé vdUk és ~r~mme/ veheti
tudomdsu/, hogy a klJzepes életkor /ega/dM 10 évvel ki/o/ddott."
(GaTbed. i. m, 145. 1.)
"Az ember alkata, lelki és szellemi működése i nagy mértékben függvényei annak a kiválogatásnak, amelyet a növényés dl/ali táplálékokban JogIaIt anyagokból a szervezet maga
végez." (u. o. 147. l.)
. A yitáminokról. Beznák úgy látja. hogya vitáminok a
növényi sejtben rendszerint "valamilyen nagy, sejtbiokémiai
funkciót végző molekularendszernek, enzimának, vagy koenzi.
mának alkotórészei." (lJ. k. 450. I.) Azonban különbséget ken
tennünk a természethe n term eJt vitaminok "és a testben a
szervezet által termelt különböző vegyi szervezóanyagok, eDzi..
mák. hormonok stb. között." (u. o.)
Ta n g I Ha ra l d (A hormon és az ember. Bp. 1937.) szerint: nVitdminoknak nevezzük azokat az anyagokat, melyek
nem törnegükkel, nem kalóriaértékükkel, hanem pusztán jelen.
létükkel szabályoznak bizonyos életlolyamatokat. (151. I.)
Vannak zsirban oldódók I A. D. E és vizben oldódók:

B. C ...
Vegyük sorra I
.
l. "A" vilámin. Hopkins 1906-1912. között kisérIetezeIt
kél falka fiatal patkánnyal s ezek tápláJásávalkapcsolatban
különböző tápszerek szerepeltek. "Ezek közül a tej zsírjában
jelenlevő. növekedést előmozdító anyagot ismerték fel előszőr
és elnevezték zsirban oldódó A vilaminnak. vagy m~gszokottabban.
egyszerűen A vitaminnak." (parsons I T. m. 337-8.1.)
.,A" vitamint legbővebben a halak májolajában (v. Ö'
csukamájQlaj). különösen a Jélszeg~szók májolajában találtak.
ahol a "D" vitámin is előfordul. Altalában a májban található
s nemcsak a növést segíti eló, hanem a szervezetet megerősíti
a baktérium elleni küzdelemben. Ha hiányzik az "A" vitámin,
a Xerophtalmia (szem· kötőhártya megbetegedése) lép Jel.
A növényi anyagok A vitámin hat6képessége párhúzamos
azok pigmentáció jával. Ama növényi festékek, melyek mint az
A vitámin, zsírban oldódnak, olyan összetett szénhidrogének,
melyek egyik példája a carotin ~O C,o H, •• a sárgarépa alkat•
Tesze.
Bár az A vitámin nem azonos a carotinnal, mégis ha állat
eszi meg, átalakul A vitámínná és a májban elraktároz6dik.
"Egyes esetekben a vitáminok nem is hatékony alakjuk..
ban, hanem ezek e!öanyagaikint kerülnek a szervezetbe, és ~tt
alakulnak át a megfelelő vitáminná. Ilyen pId. az A vltámm.
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amelynek elóanyaga, a carotin, csak a májba ~ esik szét két
egye nlő rés zre, vagyis két A vitáminra. (Tangl: 1. m. 151----:'152.1.)

2•• 8" vitdmin. Funk 19 11·ben fedezte lel az anyagot,
ami a beri·berit meggyógyította s ezt az anyago t (akkor "C"-nek
hívták) nevezték -először B vitámínnak. (Pars~n.s , r. m .. 336.1.)
A patkány növekedésé vel kapcsolatban Jott.e k ra, h~g,>:,
nemcsak A vitáminra van szükség, hanem egy vizbe n oldodo
anyagra is, s mivel az ne m azonos a beri- beri ellenszerével,
újra ke llett nevezniök a B vitámínokal: az első t, a beri-beri
hatóa nyagát B, és a növést elősegítőt B2 névvel íllették. Valószí nű, hogy ez a B2 azonos azza1 az anyaggal, ami jó a pellagra
(pelle agra = dúr vabőr) emberi betegség e llen. (PP = pellagra
preventiv és G (Gold berger vitamin) neve ís va n. Goldberger
1926·ban Amerikában mege tte az emberi ürüléket s a beteg
vérét magába oltotta, hogyavitámin hatását· magán is bizonyíthassa.)
A B, IDO CO-nál hev ítve, elpusztúl; míg a B2 nem. B. és
B. nevet kapták az éleszióbe n l evő s a ga lambok etetéséhez
szükséges tényezők; B.,-nek nevezték azt
anyag:oC ami szintén az élesztőben van s a patkányok fejlődés éhez szükséges a
B, és H2' n kivül is. Még B. -ot is felveltek a pellagra gYógyitásával kapcsolatban.
A B vitámin szerk ezete eléggé ismeretlen,
3, .C" v i I d min. A skorbut elleni vitámin halását leg·
először fedezték fel, de azért csak C-nek ne vezték eJ. A betű·
rend el később ~llapírottá k meg. A C vitámin egységes nek bizonyult. CIlromban, narancsban, zöld főzelékekben , ká posztában,
salálában, lormában st b, fo rdul elő .
, A C, vitá'~lÍn. azonos egy C. H. O. k é pl etű savval, amít a
mellekvesek kergeben is megtalált Dr. Szentgyörgyi A lbert
llI:1a,gy. Orv. Arch. 1927,). A paprika (magyar paprika) a legbosegesebb forrása, aminek feld eritéséért Dr. Szentgyörgyi Albert
Nóbel-díjat is kapott.
" 4. "D" v i t á min. A halaknál a má jban az A vitámínnal
egyutt for~ul ~I ő . Angolkó;t (rachitis, osteomalacia ) gyógyítnak
a ~su~amaJolaJJal,_ amely JO D vitárnin forrá s. A napfény is
s~ukse~es ahhoz, hogy D vitámin jöhessen lé tre amint rnegrgyeltek a rachitis gyógyítása a lkalmáva l. E viiámin-előlutárt
utatva, rájöttek arra, hogy ez az ergosieral (in) amil előbb a
yati na ~Iőzsdíjéből n~ertek. Képlete, C2• H'3 oH. Ebből mege e ő modon D vltámlnt lehet e lkül öniteni.
Amint láttuk, az ózon-rélegen átt·ör t napsugár hoz2a létre
s CaIciterot-nak IS neveZik.
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5. "E" v i t d min. Zsírban oldódik s számos állal' '
növényi táplálékban jelen van. uL'2gnagyobb koncentrációbia es
m~gvakb61 s m~s növényi szövetekb~l nyert olajokban
~Io.

(Parsons,

l.

m. 350. I.) Ma mar

nemc ~ak

a

ford:l
patkányok

Jonnek ezzel kapcs~latban tekmtetbe (a termekenységre vonat-

kozóan), hanem az IS tudva van, hogy ettől függ, hogya méheknél a mé~lárvából királynő lesz-e, hím-e, vagy dolgozó. Lehet
'
hogy az agyalapi mirigyen keresztül fejti ki hatását.
6.• P· v i I a·m i n. Dr. Szentgyörgyi Albert izolálta a paprikából és a citrom ból és összeköttetésben áll - hatását illetően _
az erek permeabilitásának a kérdésével. (Lovász Tibor jegyzéke
Parsons, I. m. 350. lapján.)
Van-e kapcsolatuk a vitáminoknak a hormonokkal ?
Az A és B, vitámin elősegíti az agyalalli-mirigy elülső
lebenyében termelődő növekedést s az ott képződő hormon
hatását támogatja ezáltal és lehet, hogy az E vilámin is hatását
egészen az agyalapi-mirigyen keresztül fejti ki, ami hasonló az
elülső lebenyból származó prolan hatásához. (Tangl, 153. l,)
A D és E vítámin szerkezetileg hasonló az ivarmirigyek
egyes hormonjaihoz s így esetleg a test át tudja egyiket a
másik ká alakítani.
Lehetnek a vitáminok s a ' hormonok ellentétesek is. Igy
a pajzsmirigy hormonja, a thyroxin és az A vitámin. Ugyanis
a thyroxin adagolásakor jelentkező súlyveszteséget carotinnal
lehet egyensúlyozni.
Hogy' van, hogy a növények s a növényi.világha tartozó
baktériumok tudnak vitámint előállítani s az állatok és az ember
nem? Vagy ezek is tudtak valamikor? (pl. carotin és A vitámin) s idővel leszoktak róla, mert a növényekben készen
találták?
.
A C vilámin még hormon a madarak, patkányok, birkák,
borjak esetében, míg a tengeri · malac, majom és ember számára
. már vitamin. A vitáminok általában hiánypót1ók s mint a hormonok, nagyon kicsiny mennyiségben nagyon hatásosak.
Beznák a vildmint az enzima alkotórészének tartja; de lényege snek moridja a különbséget, hogy amig a vitámin a termeszetben terem, addig a hormon s az enzima a szervezet , ~lta~
termelt szervező-anyag. Azt mondhatjuk, hogy a csukama)ola)
vitáminja is állati szervezetben található.
.
A vitámin egy határozott anyag, ha kicsi ~~nnyiségben
is fordul elő s a hormon is hasonlóan határozott !llIrIgyvá]adék;
az enzimában mi a biókémiai kozmikus feltétlent, bizonyost.
ill. állandót láttuk már.
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Van ,hasonlóság közöttük s befolyásolhatta lényegüket az
élők világának fejlődése;l de semmiesetre sem azonosak egyik
a másikkal. Ha megakarjuk ismerni őket. akkor el kell mélyednünk az élet fejlődésének a kérdésébe.
.
Következő kérdésünk tehát az ember fejlódése.
E nagyfontosságú kérdéssel kapcsolatban röviden foglaljuk
össze, amit eddig a fejlődésről .mondottunk. El ső megállapításunk az volt, hogya problémánk ez: flaz egyetemes ví1ágmindenség szerves élete, az Univerzum az atom szemléletében,"
(2. I.) Az volt a meggyőződésünk, hogya ma szerves proble·
májával kapcsolatb.n egyszersmind a vllág[ej/ódésnek a kérdését
is megQld,juk. (u. o.) Ehhezcsaknem "mindent Ísmerflünk kellene;
mert az egész nélkÜl a részt megismerni nem "lehet. (4. l.) Az
ismerés módja csak az lehet, hogy mi az egész szerves része ~
ként szemlélődünk.(5.1.) A tudományoknak a lehető legmélyebbre
kell hatolniok s a való ismeret részeseivé ken válniok. Az atomi.merel adja a jelenleg legjobban megfelelő alapot. (6-8. 1.) Az
anyag homogeneitásának a megismerésével megszabadultunk sok
ferde vélekedéstől és általában az eddigi abszlrahdló törekvésektól, amikór is a világösszefüggésére nem voltunk kelló tekin·
tettel. (Newton törvénye •.• az időfölöttiség gondolata.] Kitűnt,
hogy a tér és az idő reális valóság s akár a logi.k a, akár a
fizika akarja a dimenziókat elalkudni s ezektól, mint akadályok·
tól me~szabadulni, . ki szakít ja magát a világösszefüggésból ,
absztraMI. (30. 1.) Az anyag elektromágneses energia s ennek
nagy szervessegéből áll a mindenség.
Az ebben jelentkező rádióaktivitás betekintést eng.ed a
kozmosz belső tléletműhelyébe" s a biológia a viTus/ól az em~
bf'fig feltárja az élet mineműségé t és összefüggő egészét, amely
el nem szakítható a világegyetemtől.
A nap súgárzásában és ,a kristály keletkezésében, a "n öveny táplálkozásába n s az ember vérkeringésében egyformán
az egész szerves élet jelenik meg mindenütt a maga sajátos~
ságában.
•
,
Az a~om, molekula, micella, sejt, szövet; szervezet, a végIeny ~ az ldegre~dszer mind ugyanannak a szerves életnek az
aIkotoel~m,e s mmdezek együtt beletorkollanak a világegyetem
sZ,er~essege1;e. Nem 1ehet külön, . egyeqűl, magában álló fejlő
desrol beszelni. Nincs több fejlődés, csak egy s ez a \'Ílágegye~
tem, fejlődés,e. Minden fejlődés s Így "az emberi is. csak ennek
egyIk alkoto szerve. Minden fejlődés a másikhoz is tartozik és
i

! v.

pl. az elemek ama t.ulajd,ons~gával. hogyarádióaktivitás IHián
m~g,valtoznak az elemek s ez a valto1.as reszese lehet a létező világ fejlő
desenek.
Ö.

,
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hogy a kozmosz egységében minden egyért s az egy
mindenért van, él és tevékenykedik.
Ezeknek szemelótt való tartásával nézzük meg az ember
fejlódésének a kérdését, megjegyezve azt, hogy nemcsak a tér"
belíség s így a szerves berendezkedés, hanem az időbeliség s
igy az e9dígi fokozatos kialakulás és felépűlés is szemléletünk
alkotó . tényezője a tényleges, megélt valóság alapján.
Gondoljunk röviden a kristáJy·atomoknak, a kristályosodás
folyamán való elheJyezkedésére, a kémiai vegyület keletkezésére a növényi klorofill-testecskék áthasonHtó munkájára, ami
nemcsak élett ény, hanem fejlődési aktus is. Emlékezzünk vissza
a haemoglobin szerepére á. vérben s jussanak eszünkbe a csiralevél, a blastula, a gasztrula, coelomula f chordula, neurula
fejlődési stádiumok. Figyeljünk az enzimák, hormonok ~s vitaminok kérdéseire s egyszerre úgy áll előttünk' a felrajzolódott
kép, m int a világ egységes képe, Aki e képet szellemileg, lelkileg megéli, aZ , az ember. a nagy fejlődésnek szintén része.
Ez a kép mindig, minden kor!>an an'nyira lesz m~gfeleló s az
adottsággal összevágó. amennyire az ember kora szfnv.onalán
áll, Minden jelenben lehet abszolut s így az éppen megfelelő,
'amelyik az összes közűt a legmegfelelőbb természetesen,
A fejlödés, amint már láttu k (68, I) új jelentésben áll előt
tünk s nem úgy, mint AristoteJesnél s követőin él napjainkig el
láttuk. Mi a fejlődést nem az Aristoteles által 'meghatározott
praeformációhan s így nem az entelecheia ol, an felfogásában
értelmeztük, ahol és amikor a jelen adottságban "aló cél(szerőség) potenciálisJétéből aktuális valósággá alakú I ki a maga
teljességében, hanem közben módosító, új elemek is iktatódnak
be a fejlődő életbe s a ma~uk helyén alkalomszerű csokrozódások is állanak elő, amit Wolf! G. Fr.-e1 nevezhetünk epigenezisnek is.
Az ember fejJódése minket nemcsak a fogamzáslól kezdve
érdekel, hanem érdekel a . kozmosz egyelemében, a növény
életében s az állatvilág fejlődÉ'sében is. Itt csak utalunk arra,
hogy az embrió· korban az ember előző növényi- és ál1ati~
életének a fontosabb és a raj szemponljából jellegzetes állomásait ré-szletesen átéli. amí valósággá teszí a mi feJfogá sunkban
jelentkező emberfej/ődést,

,
A szervezet tanulmányozása ' mellett az ósember tanúságtétele is a fejlődés mellett szól s így a föld gyomra és az élet
lüktetó mélysége egyaránt arról beszél, hogy az ember életében
fontos szerVE'zeti s ezzel járó mds átalakulások mennek végbe.
Ezek azoIiban "nemcsak végbemennek, hanem - helyhez és
időhöz rögzíthetóen - a vitáminok. hormonok és enzimák út-,
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ján az · élet s a lét szervezódésél és így előrehaladó fejlődését

is szolgálják.
_.
.
E szemléleti magaslaton, milyen fensegesse lett egyszerre
az ember élele! A betegség és a nyomor búskomor és szörnyű

világából e1íutO"ttunk az egés~séges és a m~gas~tos ,él~,t optimista
virányaira. Kitun,t, hogy a sejt,,, <,l ,?z;rves, elet evmtl1~,ardos mu1t~

jával sokkal tökeleJesebben mukodlk, mmt azt a "bolcs·ember u
mínden bölcseségével eddíg csak 'el is tudta képzelni. Milyen
nagy mester, sőt művész az o,ganizmu~t állandóan megélő és
folytonosan alakító, fejlesztő tényleges elet. Az az élet, melyet
eddig "cs.ak fizikainak és kérníaínak''t -

tehát bizonyos szem-

pontból - alsóbbrendűnek állítottak be azok, akik értékmérői
ket eg? régi világból meritették s lenézték a "természet-világát",
a ,,/élek" é!) a "szellem" magaslatairó1.
A fejlődé ssel kapcsolatban térjünk víssza a szaporodás
kérdésére s vizsgáljuk meg az dtöröklés. jel entését és jelentőségét.
_ Atöröklés_ A szaporodds több esetben volt meggondolá·
~u nk tárgya s jgy a növények és az dl/alok vilagában ís talál·
_koztunk vele. Utalunk pid. az 55 stb. lapokra,. amíket nem
szeretnénk ismételgetni helyszűke miatt.
Arra határozottan emlékszünk, hogy az egész őssejt, vagy .
anyasejt fcntos az élet minden , ténykedésénél. Sérülés esetén
azt látjuk, hogy a sejtmag vitális jelentőségű a sejtélet fennmaradása érdekében. Az a lény. amelyík egysejtű s mindig az
volt, állandó megújulása következtében "örökéletű."l
A sej/magban vannak a kromoszómdk s főként ezekhez
van -kötve ~ legjobb tudásunk szerínt - az ú. n. átöröklés.
Jelenleg a többsejtű é l őlények re gondolunk s azt látjuk,
hogy ezeknek életében kialakult ~ általunk ellen nem őrizhető
í.dőb:n é~ módoq - a szaporodásnak az a for.mája, amely ivaros
e~. parosulás eredménye. A himcsirasejt és a pete a szaporodás
kozvetlen SZE' rve, illet ve eszköze. . .Hogy a mai állapo.! nem teljesen kialakult egyfelől a
h/mseg, másfelől a nóiség salaktalanságát illetően, mutatja az,
h?gy . helyte}en hormon-működé s esetén a nóból férfi lehet. A
ferh es a no fokozata a köztük álló ská1án szintén azt mutatja,
hog~ nem két ellentét áll egymással szemben, ,h anem mind-.
ket~o tartalmaz valamit a hímségböl is és a nóiségből is.2 Ez
a ten.y vissz~felé útai arra az állapotra, amikor az anyasejtben
koll~I~-[ormaban lappangott a - később határozottabban kialakult
nemiseg.
,ítján
.

~1~/~nő~:~úf~~f.'ában ,.örökéletií", mert osztódás s álblában szaporodás
oa v. ö. Weininger: Nel
- II em. Bp. 1913 c. múvével'
n é s Je
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Mint mindig, ma is áll a tétel, hogy a teljes élethez az
egés~ létre van szükség és így nem csupán egyes szerveken
dől el a fejlődő élet kérdése. hanem az egész emberi szerve#
zeten. Nemcsak a hfmcsirasejten és a petén, hanem az egész
szervezeten.
A növényeknél a bibe és a porz6, az állatoknál s az embernél a pete és a sperma (híIl}csirasejt, ondó) örökítette magába

az

őssejt

életfenntartó állagát s értékeit. Ezek együtt hozzák

tehát az új életet. Azonban nemcsak ezek, hanem mellettük s
veJük szerves kapcsolatban a szülők, az élőlények az egész
múlttal s a jelenneI j maguk és a környező világ. Az átöröklés
a pet ében és a spermában tehát nem valamely önmagában
elszígeleIt, különálló tény, hanem az uníverzumnak egyetemes

ténykedése.
Az átöröklés a továbbhaladó élet szempontjából legalább
az a minimális életleiletőség, szilkséglet, kellék vagy feltélel, ami

éppen elegendő a szaporodás által létesült új élet keletkezéséhez. Az élet új formájában azonbao a régi életben (továbbító.
élet) vaJóravált életiartalom is jelentkezik valamelyes értelemben .
Nemcsak teljesen, vagy ' részben kialakult adottságok, ha·
nem bizonyos hajlamok és lehetőségek is mennek át az új életbe·
s !gy az átörökités nemcsak . konzerválás, hanem ú;ílás és így
je,lesztés is.
.
Az átöröklés, vagy átörökítés kérdését, ami tartalmilag
ugyanaz, de formailag egyik esetben az eredmény (öröklés),
másikban a szerv (alkotó-elemek) tevékenykedése van hangsúlyozva
- különböző szempontokból nézhet jük. Igy általában az emberi·
nem (faj] s az egyén; a kezdeményezés és a befejezés, az elő
készités és az eredmény, a gyarapodás és a visszaesés, azaz: a
fe;fődés és a lejdrás szempontjait említhetjük fel. (Nyereségveszteség. )
Az emberinem (faj] s az egyén kérdésével kapcsolatban
•

vissza kell mennünk az ósállapotra, amikor a sejt' kromoszómái
még "kolloíd ll ál1apotban tartalmazták az "ember" jellemző

vonásait, képességeit és értékeit. E sejti állapotban a sejt atom·
jainak
és - tulajdonságai a sejt szerveződésének kezdet·
legességéhez, ill. haladottságához kép,,.t: a mainál sokkal köze··
,lehb állottak az igazán "kezdő ll élet-atomok áHapotához.
.
A mai kezdősejt, ami a petébe fúródott sperma tény~ben
áll előttünk, sokkal fejletteb.b, mint az volt, ami az állatfellodé~
fokozatain keresztűl kellett, hogy jőjjőn - mondhatnók -:- ..
mély ből. Az azonban egészen biztos, hogya himség és a.nólseg

+

+

lényegileg ugyanaz, ami az atom
és - -ságában (pr?too,
elektron, pozitron, neg'atron) alapvetőleg benne van. A pOZItron

,
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-és negátron is összevethetó azzal, amikor a jérfíség és a nö;ség
_ a hormonok rz.ndellenessége folytán - kóros el változásokat
mutat.
.

A sejt kolloid-állapota és a kifejlett egyed (egyénJ kérdése

.arra késztet, hogy ~talju~k ~Z Apáthyló! idé~ett ~me szava~~a:

.a metagenesis tulaJdonkeppen nem egyeb, mint tobb generatIOra
szétosztolt egyed·fejlödés,« (57. LJ
Ebben a meghatározásban szépen jut kifejezésre az az
élel-törekvés, ami a sejt kolloid-állapotától s az osztódás formá~

jától a pete és a hímesirasejt által keletkezett új élet (egyénJ
tényéig áll előttünk.
Hogy szemléletünk ne legyen ' egyoldalú, viszont azt is
állapítsuk meg, hogy "az egyed/ejlódés .•. nem más, mint az
.,gyed életére összevont meta genezis. (u. o.)
Meg kell állapítanunk, hogy igya közösség és az egyén
egymást

átszövő,

szerves élele eleven.- valóságában áll szemlé-

letünk előtt. A közösség (faj, nem) és egyén; tehát nemcsak
egyiknek, vagy a másiknak, hanem a szerveződő közösségnek
.a szerves kérdése az átöröklés khdése. Vagyis, amint láttuk,
-ez egy egyetemes, kozmikus kérdés s egyszersmind a világ
iejlődésének a kérdése is. Nincs más fejlődé., csak világfejlódés
s ennek szerves feilódés· rendszerei.
--Ezen átfogó és egységes szemléletbe kell, hogy . helyezzük
a többek között pId. Lampert Kurt származástanát (ford. Dr.
Fülöp Zsigm. Bp. 8°, 157. 1.) s az abban található megoldási
kisérleteket , Nageli (micella-hipotézise a kémiai atomelméletrel
van felépítve); Rhumbler (epigenézis), Weismann [idioplazma, .
·csiraplazma. A "csiraplazma az egész szervezet kezdeti állo~
,mánya" ... idek, kromoszómák, idánsok. nA csirapJazrna részecskéi - a kialaKuló szervezetet illetően - determinánsok,
s amiket meghatároznak, "a zok az átörökitő részek a szervezetben.
A s~jtdeterminansok a biofórok, melyek mindenike a sejtnek a
t~la}donsá~át képviseli." (u. o. 128. 1.)]; Hertwig Oszkár (bioge~ezls elmelete, mely próbálja a praeformációs és az epigene ...

ttkus felfogást egyesíteni); a lamarckizmus és a darwinizmus nem
·a sejt. elemi"sz~rveivel foglalkozik, hanem a faiok keletkezését
kutat]a....s probaIJa. megoldani j France [neolamarcaizmus meg'"
te~~mtole, • • : lia lelek primitiv formája" ~ a növényi protoplazma
csopp~cske IS célszerűen T€aQ:ál az ingerekre" ... Minden sejt
e~y. kiS .magányaló lelki lény is . " testi lélek és szervesen
It/kl tevekeDyseg. (u. o. 132-3. 1.]]; Warming, Pfeffer, Wellstein,
DiJ!win: pangenák, csirácskák; Welsmann: biofórok, élethordozó.;
Spencer: életta~1 egységek; Her/w;/? Oszkár: bioblastok, életc5irák; de Vr/eS:
pangenák ; Haldenhaim : protomerák. (u. o. 126. I.)
.
l
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Roux (szervek stb. összhangzó alkalmazkodása egymáshoz)

i

Reinke (alaki erő és munka erő vagy energia) i Pauly (orgánikus
butaságok), Cohn heim (eltévedt csirasejtek - életszórnyek),
Döderlein j Driesch (szerves regulációk ... lélek . .. elemi természeti tényezők} i Eimer (organophysis - orthogenesís ... a szervek használása vagy nem használása) j Hylozoizmus (~Z anyag
él és lélekkel bir: görögök s Lamarck j Haeckel is "az atomok
mozgásait érzetek ből és érzésekből magyarázva," u. Q. 138. I.) i

Weismann : a természet nem

működik

céltudatosan s mégis cél-

szerűt

hoz létre. (u. o. 140. I.), Plale; Darwin: single variafions: egyedülálló változások; de Vries: mutációk; Mendel
György: mendelezés. (1: 2: 1).1
R. C. Punnell (Eneyc lop. ol. Religion and Ethics. Vol. VI.
597 sth.) említi Kölreuler nevét, · aki a XVIII. században a
növények nemiségének a kérdését kutatva, kisérlelei alapján
olyan megállapításokat tett, hogya különböző szülők határozott
módon befolyásolták származottaikat. A XIX. század első felében
a species (faj) csak általánosságban volt kérdés tárgya (Knight,
Herbert, Wichura, Gartner) és így a fajkulatds Darwin műve
'megjelenése után indul meg igazában. (The ori gin ol species =
A fajok eredete).
.
Szerinte Darwin korában ez volt az átöröklés jelentése,

.egy benső eró, melynek birlokdban az ulód arra töreksziff, hogy
jobban hasonlilson sZlileihez, minI a faj bdrmely mds egyenéhez. "
A nehéz kérdés a vdridció, változat, ill. az eredeti tulajdonságoktói való el/érés volt. E kérdést Darwin a sejt körében
próbálta megoldani s azt mondta, hogy a csirasejiben minden
sejt gemmulái 2 képviselve voltak s a szervek használása és
nem használása következtében oda gemmulák állandóan mehet- ·
ték és igy jöhetett létre változás, lehetet! atavizmus is.
A környezet s a hagyomány is fontos szerepet tölt be.
(U. o. 605. 1.) Punnet! Aristotelese szerint, • A. természet folyamata küzdelem a tökéletesedés lelé, a tökéletesítő alapelv kifejeződése benne van a ' világmindenségben. .. A tökéletesítő
alapelv mögött van az Elegendő.ok; ámbár, hogy vajjon .•• .
ez adta .. e az eredeti impulzust s azóta kivűl maradt a Termé..
szet ténykedésein, vagy pedig állandóan folyamatos munkában .
•

1

l. A "japán csodavirág színe vörös és feh ér.

ll . A. kereszteződés eredménye rózsaSl:ínű,
lll. Ebhőllesz Ih fehér. th rózsaszínű és 1/, vörös (tj. :!(,:
~ 1; 2 :,I>ú'
A fehérböl mindig fehér, a vörösböl mindig vörös lesz j mig a rozsaszm

'I.

•

újból l: 2: 1 arán)ban mendelezik.
s Kisebbek az élő egységeknél, de nagyobbak a kémiai molekuláknál,
(v. ö pangenesis).

-
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van olyan kérdés, amelyet ArisL anélkül vetett fel, hogy
megtud ta volna oldani." (u. o. 615. 1.)
,
Utal Punnelt Robert Charles: Vestiges ol the natural
hístory of creation (A teremtés természetes történetének nyo~
mai) c. művére, mely angol vjs~~hang nélkűl maradt, pe~ig
nagyszabású munka volt s f~lemh~l Malthus: E s~ay ..on.tl:e pnndple ol population, (Értekezes a nepesedé~ alapkerdeselrol, London 1798) c. nagyhatású munkáját, mint amely a természetes
kivdiogaids (natural selection) egyik lormáját tárgyalta. (u. o.

619. 1.)
" Iml' a lk oI'la, a k"emLQ k"ore'b e II t a l'Ja,
A kérdést, h ogy a JaJ
de nem látja rá a megfeleló leleIeteI.
E nagyszerű gondolatok és törekvések felemlítése után
próbáljuk meg az egész kérdésnek az eddiginél még szervesebb
bed/lítdsdl és megolddsd/I
Induljunk ki abból, hogy az anyag alomjaiban ismeretes
elóttünk. Ez az anyag tölti be a világmindenséget, amely egységes és alkalában teljesen szerves. Ez a sze,f ves kozmosz vagy
univerzum az élet szintere s igy a föld ön levő növény- és állatvilág szervesen beletartozik az egyetemes orgánízmusba.
Az általunk ismert földön levó élet, a növényi is és az
állati is • "hozzátartozik a mindenség állandó életéhez, Az
' egyetemes életnek nem ismerjük a kezdetét s a végét., . ez
örök,élet,' Az egyén csak formailag ld/szik külön élólénynek,
de lényegileg az egyetemes élet sajátos megélóje,
Vigyázzunk, hogy semmit se szakítsunk ki a világegyetemben levő sajátos helyéról s próbáljuk megérteni azt is, hogy
a szervetlen és szerves fogalmának történeti kialakulása- csak
történeti értékkel bír s ez tovább a természet-világában Jenn
nem tartható, (1828. Wöhler óta.) Minden szer ves. A minden
a nagy Orgánizmus. Ez a fundamentum. Ennek megfel elően
kell lisztáznunk egész gondolat- és ismeretvilágunkat.
A nővényvilág táplálékát nemcsak a Jöldből veszi (gyökerek
útján), hanem a levegőhől, a mí~denségből is meríU, ilJ. kapja
s ebben a műveletben a nap sugarai, a levegőn ~ átjutó összes.
más megfelelő tényezőkkel együtt - a maguk és a növ ények
közös módja szerint - megfelelő időben segítik. Imé, tehát
egy kis ibolyának, vagy egy tövisfának szerény /dplálkozdsa nem
az "Isten háta megett l i vaJó zúgművelel, hanem a viJágmínden~
s,égnek szerves ténykedése.
Életünk eddigi alapegysége - tisztelet az atomnak - a sejt.
Ösi sejt, mint az ember sejtje s az ál1at és növény sejtje. Bár
•

A kanti naprend szer ke l etk(' z é ~ ét
a végtelenségig.
l

IIltg
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,

hasonl ó kel etkezések elóz hetlék
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az á11at csak Jehetóségeiben, de úgy ott volt a növény éle.
tében is,)

,

Minden figyelmünket fordítsuk tehát a növényt egysejire
[véglény).
Előbb azonban kis türelmet kérünk.
Vegyük kezünkbe Charles Darwin-nak" The deseent of man~'
(Az ember szárma·zása) c. művél 1882-ben Londonban megjelent 2-ik kiadásában (az első kiad. 1871-ben jelent volt meg) ,s
kérdjük meg. mit jelent a descenl (lefelé való ' származás) és
miérl nincsen ascent használva (felfelé. való haladás).
A descenl szót használó emberí gondolkozás logikája hibás. Még Darwin is átvelte ezt a hibás gondolkozást. Nem volt
képes az evolutio teljes tisztaságát felderíteni s így a lefelé
folyó élelet vizsgálta akkor, mikor különben felfelé irányuló
fejlődésre gondolt. Az ember ·teremtésének fogalma beleelte mo'gát az emberi gondolkozásba s az időbeli elsőséget fenntlevő
és lefelé működő, helyzeti energiának fogták fel állalában. A megleremtetl ember kész ember volt a gondolkozás szerint
s az a kérdés merült lel, hogy a kész ember mil és hogyan
adhat át ulódjának.
Ez a gondolkodásmód meglelel az emberi gondoIkodos
lörlénelében a fejlődés törvényének, de ma már használa Iból
kiküszöbölendő s ehelyett a mai helyes gondolkodásnak kell
érvény re julnia. A helyes pedig nem az. hogy a két összetevő
(szülö, apa, anya slb.) meglevő tulajdonságaiból mil,hagy hálr~,
ill. ad át az utódnak s igy nem beszélhetünk descendiáról, hanem ellenkezőleg: ascendiáról. A descepdia mindig lefelé mutal ; míg az ascendia legalább ís vízszintes és inkább felfelé
mutat.
Ez azért fontos, mert ez a valóság. Ha Darwin ezt irta
volna: The ascent of man, akkor ó js, követői is sok kérdést
jobban meg tudtak volna oldani. T. i. azt mégállapitották, hogy
az egysejlű lél)Y (véglény) a legkezdetlegesebb életforma s élő
valóság; de a fejlődésse l kapcsolalos átörőklésnél nem a kezdetleges, hanem a mindig kész, a képességekke1, lulajdonságokkal
felru házott jött tekinteibe és azl kérdezték, hogy ezekből mit
ad át az utódnak az előd.
Lampert: i. m. 57. I. "Baer erősítette meg Wolff,!ak azt az ad~lá.t,
hogyapetében levél szerií képzöchnények lépnek fől, melyekb?' a .s~er~.ek klfeJ'ődnek; és amint Darwin diadalra segítette a már Lamarck alta! k"epylse lf, do!got, tÍgy sikerült Baernek is minden ellentmondást elhallg~~tatma. 6. II.'\t
megalapítója a nagyfotosságú csira-levél elméletnek, mery szerint a, szer~~k
egyes levélszer(í kezdem ény ekből indulnak fejlődésnek s ezzel az. egesz feJlo déslannak megalapítója let!"".
t
a Thomson i. m.-ben használja té nyl ~g az ascenf ct.
7
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