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A LÁTHATATLAN VILÁGRÓL.*)
Entz Gézától,
„A természettudományok haladását gátló legnagyobb akadályok
egyike abban keresendő, hogy a régiek egészen az értelem fejlesz
tésével levén elfoglalva, az érzékekkel való ismeretszerzést elhanya
golták s inkább szerették a dolgok lényegót kitalálni, mint meglátni.
Már pedig miután a lélek mit sem ismer, mit a test szervei nem
közvetítenek, az érzékek működése ép oly szükséges a természet
teljes megismerésének elérésére, mint az észé. . . . Ezen hiányt
pótlandók
tudósok az érzékek működésének tökólyesitésón fá
radoznak, különösen a látásén, mely valamint mindannyi között a
legnemesebb, úgy a legszükségesebb is; s feltaláltak kétféle látó
szert : a teleskopot oly tárgyaknak melyek távolságok miatt láthatlanok, közelítésére s a mikroskopot a kiesiségök miatt ki nem ve
hetőknek nagyítására; s ezen két eszközzel kevés óv alatt többet
fedeztek fel, mint a mennyit a régiek minden okoskodásokkal sem
voltak képesek több évszáz lefolyása alatt. Ezen eszközökkel az egész
természet újnak tűnik fel; a toleskop megtanított az égen új moz
gásokat, új csillagokat s új meteorokat látnunk; a mikroskop pedig
fölfedezett a földön egy egészen új apró világot, mindenütt apró
teremtmények végtelen sokaságát engedte észrevennünk, melyek nem
kevésbbé csodálatosak, mint mindazok, melyek ez ideig ismeretesek
voltak."1)
Ezen lelkes szavakkal fogtak 1666-ban a „Journal des Scavans" szerkesztői azon mai nap igényteleneknek látszó vizsgálatok
ismertetéséhez, melyeket az angol Hooke E ó b e r t azon eszközzel
végzett, melyet méltán nevez H u m b o l t S á n d o r a természetbúvár
*) Részben felhasználtam a fcir. magy. term. tud. társulat megbízásából irt
kéziratban levő munkámat.
V M. J o b l o t , Observations d'histoire naturelle, faites avec le microscop.
Paris, 1754. p. 1—2.
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hatodik érzékének, s mely hivatva lön a biológiai tudományokat re
formálni.
Bár teljes tudatával birunk ismereteink jelenlegi állásokon való
tökélytel en voltának; mert hiszen ismereteink gyarapodása, mint
P r o e t o r mondja, mindig karöltve jár az ismeretlen felőli tudatunk
aránylagos gyarapodásával: mégis, ha számba veszszük a tudomány
azon haladását, melyet azon idő alatt ért el, mely az idézett sza
vak feljegyzése óta folyt le, jogosan állithatjuk, hogy az új búvár
lati eszközökhez kötött remények nem hiúsultak meg. Az astronom
teleskoppal fegyverzett szemmel bejárta, kikutatta, felmérte az ég
mélységeit; kimutatta, hogy a mi világunkon túl a tér szédítő tá
volságában más világok, más naprendszerek léteznek; megtanított
arra, hogy magában a naprendszerben s a csodálatos tejútban, mely
nek egyik alkotó része a mi napunk is, a szerkezet oly különfólesóge, a részletek oly sokfélesége ismerhető fel, melyről a csillagos
ég régi vizsgálóinak még csak fogalma se lehetett.1) A biolog vi
szont nagyító lencsékkel élesített érzékével behatolt az élet titkaiba;
kimutatta, hogy az állat és növény teste szabad szemmel nem lát
ható élő egységeknek, úgynevezett sejteknek millióiból van összetóve, melyek mintegy állammá egyesülve képezik az állat és növény
testét, s hogy, mint az egész állat vagy növény, úgy az egésznek
ezen legkisebb egységei is bizonyos szervezettel bírnak, táplálkoz
nék, növekednek, szaporodnak, éreznek, sőt mozognak is, szóval ezek
magok is óletalakok, csakhogy másfélék, mint azok, melyekhez hoz
zászoktunk ; kifürkészte továbbá, hogy azon különböző szervezetű s
különböző élettani munkát végező, mondhatnók különböző fajokhoz
tartozó sejtek, melyek az állat és növény testét képezik, miképen
fejlődtek egyetlen sejtből, szabad szemmel legtöbb esetben alig lát
ható életegysógből, mely az állat és növény testét eredetileg képezte.
S ha az astronom a végtelen térben új világokat, új naprendszere
ket mutat ki, a biolog viszont kimutatja, hogy közvetlen közelünk
ben, a legkisebb térben, melyhez víz és levegő fór, élet sarjadzik,
szabad szemmel láthatlan, élő, mozgó, nyüsgő törpe lények tündérvilága, melyre nézve a kerékvágásban, vagy a marha lábnyomában
') V. ö. P r o e t o r , Más világok, mint a mienk. Term. tud. könyvkiadó
vállalat. VIII. Budapest, 1875.
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összegyűlt néhány kanálnyi esővíz óceán, egy csipetnyi mohatelep ős
erdő, s melynek annyira változatos alakú és szervezetű polgárai pa
rányiságokkal nem kevósbbó hangosan hirdetik a természet nagysá
gát, mint a világtestek óriási tömegűkkel I
Kicsiny állatoknak gyenge nagyitás alatt csupán kíváncsi
ságból való megtekintése kedvelt időtöltést szolgáltatott már a XVII
száz társasköreinek s mint mai nap például azon kis joujou-k, me
lyek egy-egy tájképnek, szobornak, a Phylloxerának stb. mikro-photographiáját tartalmazzák, úgy azon időben is közkézen forogtak ha
sonló kis játékszerek, melyeknek nagyító lencséje alatt egy kikészí
tett bolha rejlett; annyira el voltak ezen játékszerek terjedve, hogy
magokra a nagyító lencsékre is átvitetett a „Vitrum pulicarium",
azaz „bolha-kukucskáló" elnevezés.
Apró állatocskáknak kandiságból, játszi időtöltésből való na
gyítása bizonyos népszerűségnek örvendett tehát már akkor, midőn
G r e w é s Hook.ea növényeknek, M a l p i g h i ós L e e u w e n h o e k
pedig mind a növényeknek, mind az állatoknak szöveteit kezdték a
mikroskop alatt tudományos bíráskodás tárgyává tenni; sőt mint a
„Journal des Scavans" szerkesztőinek szavaiból kitetszik, szabad
szemmel láthatlan apró lényekről is volt egyes tudósoknak sejtelme
azon időben, midőn egy.gazdag delfti magánzó, ki hosszú életét
egészen mikroskopiai vizsgálatoknak szentelte, névszerint van Leeu
w e n h o e k Antal 1675-ben a londoni királyi társasággal közié,
hogy az esővíz néhány napi állás után töménytelen parányi állatocskákkal népesül be, melyek oly kicsinyek, hogy szabad szemmel
egészen láthatlanok. Később pocsolyákban, különböző ázalókokban,
azaz oly vízben, melyben különböző állati és növényi részek áznak,
infusiókban, az emberi fogak között, a bókák belében stb. szintén
tömérdek mennyiségben találta az állatocskákat (Animaleula), me
lyeket felismerhetőleg le is rajzolt.
A megszokottaktól bármely irányban eltérő arányok mindig
nagy benyomást gyakorolnak az emberre s L e e u w e n h o e k felfe
dezésének már csak ezért is rendkívüli hatást kellett keltenie. Mi
dőn L e e u w e n h o e k pl. azt állítja, hogy a legtisztább száj fogai
között különböző fajú élő állatocskák (azaz Bacteriumok ós Vibriók)
hemzsegnek, melyek közül a legnagyobbak a Lupusnak nevezett hal
(Labrax Lupus Ouv.) módjára fürgén úszkálnak, a kisebbek pedig,
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mint a csűrök, tengelyök körűi pergenek, majdmeg-megállanak, majdismét neki lódulnak, a legkisebbek végre, melyek már csak egy pa
rányi pontnak látszanak, mint a tánezoló szunyograj, össze-vissza
hemzsegnek, s hogy saját szájában, bár fogait igen tisztán tartja,
több állatooska él, mint ember Németalföldnek mindkét egyesült
tartományában; hogy a néhány napig tartott esővízben kétféle állatocskák jelentek meg, melyek közül a nagyszámú lábakkal ellátott
nagyobbakból (nyilván Stylonyehiák vagy Oxytriehák) 80,000 együtt
véve alig ért el egy homokszemnyi nagyságot, a kisebbek pedig
(nyilván Cycliclium Glauooma) alig voltak huszadrósznyiekl) képzel
hető, hogy ezen s ezekhez hasonló csodálatos észleletek mily álta
lános sensatiót okozhattak ez előtt több mint 200 évvel; mily kapva-kaptak rajtok a tiszta inductió helyett speculáló irányt követő
akkori tudósok; valamint az is természetes, hogy skeptikusok sem
hiányozhattak, kik a nagyitóval tett felfedezéseket merő koholmány
nak, hiába való játéknak tartották, vagy, mint többek között Vol
t a i r e is, nevetségesekké igyekeztek tenni.
M a r t i n F r o b e n i u s L e d e r m ü l l e r , ki a múlt száz kö
zepe táján „Mikroskopiai kedély- ós szemgyönyörködtetósek" czim
alatt egy sokat olvasott kétkötetes munkát adott ki, több helyen
vesz magának alkalmat a mikroskoppal tett felfedezésekben kételke
dőket a maga mulatságos modorában rendre utasítani; igy például
több ázalékállatkának felkeresésére utasitást adván ezen szavakkal
fordul a gúnyolódókhoz: „Sötét csúfolódók! Csak ne nevessenek ezen
utasítás felett! Én még mindig azt hiszem, hogy az, a ki a teremtő
dicsőségére egy új teremtményt fedez föl s ebben az emberéhez ha
sonló csodálatos szerkezetet s egyúttal az örök mindenségnek rnegfoghatlan s véghetetlen mindenhatóságát ós bölcseségót mély hódo
lattal csodálja, sokkal hasznosabb munkába fogott, mint az, ki sok
álmatlan éjszaka s lúdtoll elrágása után azon páratlan fontosságú
kérdésre adott feleletet: mily kelméből viselte Mathuzsálem háló
sipkáját!"2)
A láthatlan állatocskák, vagy mint az épen idézett Leder
m ü l l e r kezdeményezésére általában neveztettek, az ázalékállatkák
') Arcana Naturae detecta ab Antonio van Leeuwenhoek. Delphis BataYarum. 1695.
2
) Mikroskopische Gemüths- und Augenergötzung I. Bd. 1761. p. 175.
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(Infusionsthiere, Infusoria, miután egy részök ázalékokban, vagy öntelékekben tenyészik) már a múlt százban számos búvárt foglalkoz
tattak s alakjaiknak ismerete annyira haladt, hogy M ü 11 e r O t t ó
F r i g y e s már 1773-ban rendszerbe is foglalhatá. Mindezen vizsgá
latok szervezőtöknek kielégítő ismeretére nem vezettek ugyan s a
tudomány azon állásán természetesen nem is vezethettek, de annál
dúsabb anyagot szolgáltattak a természettudósok s természetbölcse
lők speeulatióira: a rothadó állati és növényi részeket tartalmazó
ázalékokban ép úgy, mint tiszta esővízben bámulatos számmal való
gyors megjelenésűk, egyes állatocskáknak, melyeket mai nap persze
nem számítunk többé az ázalókállatkák közé, főbb vonásaiban könynyen felismerhető magas szervezete, mind oly körülmények, melyek
azon időben, midőn az induetiónak útja kevéssé volt még megtörve,
melyben első sejtelme ébredt annak, hogy a magasabb szervezetek
szövetei apró élő egységekből, sejtekből vannak összetóve, melyben
Swammer.dam, később E é a u m u r s mások vizsgálatai a rova
rok átalakulásáról oly bámulatos képet tártak fel s melyben a fej
lődés-, élet- és kórtan még iránytű nélkül ingadozott, — mindezek
oly körülmények, melyek részben egészen bizarr és kalandos, rész
ben a valónak sejtelmét magokban rejtő szellemdús feltevések töm
kelegébe vezettek.
A nyavalyák okait puhatoló kórtan csakhamar nagy lelkese
déssel vonta speeulatiói körébe a parányi állatokat s az ezek által
történő fertőzés hypothesise ép oly általánosan elterjedt közvetlenül
a láthatatlan világ felfedezése után, mint mai nap a Mioroseooeusak,
Bacteriumok s egyéb Schizomycetek által történő fertőzés tana. A
humoralpathologia, mely a betegségek okait a nedvek megromlásá
ban kereste, szintúgy feltalálta a parányi lényekben a nedvek meg
rontásának okozóit, mint a Paraoelsus-féle tan, mely szerint a be
tegségek oly módon fejlődnek ki a szervezetek belsejében, mint ezek
magok, azaz magvakból, petékből. Egy anonym angol már 1676-ban
ajánlatba hozta, hogy járványos betegségek dühöngése alkalmával,
mint a sáskák, trombita, dobszóval és ágyúdörgéssel riasztassanak
el a levegőben lebegő betegségeket szító állatocskák. L a n e i s i
1717-ben az Olaszhonban pusztító malária okát a mocsárok apró
állatocskáiban keresi. Hoffmann F r i g y e s 1720-ban arról tesz
említést, hogy Berlinben járványos betegségek idejében nagymeny-
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nyisógü parányi férgeket talált az ivóvízben, V a l l i s n i e r i , Griffon
ós L e b e g n e a múlt száz első tizedeiben dühöngött pestisnek oko
zóiul szintén mikroskopikus állatocskákat tartottak; egy 1726-ban
Parisban megjelent könyvben pedig le vannak irva ós rajzolva azon
parányi állatoeskák, melyek ájulást, hasrágást, könysipolyt stb.
okoznak.1)
L i n n é hasonlóképen nagy jelentőséget tulajdonított a parányi
állatocskáknak, mint betegségeket okozó tényezőknek s Systema Naturaejának tizenkettedik kiadásában kiemeli, hogy a Chaos infusoríumon kivül (az azon időbeli ismeretekre pompásan találó Chaos név
alatt foglalta t. i. Linné össze mindazon parányi lényeket, me
lyek az ázalékokban tenyésznek), még valószínűleg vannak élő lé
nyek, melyek csupán hatásaik után ismeretesek: ilyenek nevezetesen
azok, melyek a kiütéses betegségeknek s a forró lázaknak ragály
anyagát, valamint azok, melyek a rothadási és erjedési folyamatokat
okozzák.*) Valóban meglepő, mily közel állott a mély belátása L i nn é n e k a ragályos betegségek, az erjedés ós rothadás okozóiról for
mált véleménye az újnak vélt mai felfogáshoz, mely e szerint ko
rántsem a legújabb idő vívmánya, mint rendesen állítják, hanem
csak újra feléledt s a mai buvárlati módszerek felhasználásával szi
lárd alapra fektettetett, miután E h r e n b e r g tekintélye egy ideig
elnyomta s tanulságos példáját képezi azon sajátságos hullámzásnak,
mely bizonyos tanoknak felmerülése elenyószóse s újból való felme
rülése által képeztetik s elég gyakori a tudományok fejlődésének
történetében.
A múlt százbeli természetbölcselők szintén gyorsan felkarolták
a láthatlan világ fejfedeztetósét s ügyesen használták fel az élet tit
kainak magyarázására.
A régi görög bölcselőnek, az abderai Demokritosnak atomtana
a hires C a r t e s i u s ( D e s c a r t e s ) által 1630-ban újra felóíesztetett s széltében foglalkoztatta a XVII. ós XVIII. száz gondolkodóit.
Ezen tan szerint a szervezetek kisebb-nagyobb gömbökből, ős ró') V. ö. E h r e n b e r g , Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen. Berlin 1838. p. VIII.
2
) V. ö. Des Ritters C a r l von L i n n é königl. Schwed. Leibarztes eto.
vollstándiges Natursystem, nach áer zwölften lateinischen Ausgabe von P h i l i p p
L u d w i g S t a t i u s M ű l l e r . VI. Tli. II. Bd. Nürnberg, 1775. p. 928.
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részecskékből, atomokból vannak összetéve, melyek szakadatlan moz
gásban, örvényzesben vannak; maga az élő szervezet lélek nélküli
gép, melyet az atomok örvényei mozgatnak. Vajon nem állott-e
igen közel annak feltevése, hogy L e e u w e n h o e k az élő atomokat
fedezte fel, hogy az ázalékokban gyorsan termődő parányi lények
nem egyebek, mint azon élő atomok, melyek a halál után széteső
szerves testből kiszabadulva életöket önállóan tovább folytatják ? Ezen
feltevés helyességének valószínűsége mindenesetre igen nagy volt, a
speeulatiók tere igen szép eredményekre való kilátással kecsegtetett,
melynek alig lehetett ellentállani s így fejlődtek ki egész mesterileg kidolgozott elméletek, melyek közül bizonyára legérdekesebb s
conceptiójában valóban nagyszerű a genialis Buffonó, melynek
egyes tételei napjainkban ismét feléledtek, s mely a mai sejtel
méletnek, — ha szabad e kifejezést használnom, — magában rejti
mintegy jóslatát.
Buffon szerint1) a szervezetek, a növények ós állatok, apró
élő részecskékből, szerves moleculákból (molécules organiques, parties organiques, parties vivantes) vannak összetéve, melyek se nem
növények, se nem állatok, hanem valamely közepett állók: azaz,
mint mai nap mondanók, a növények és állatok szerves egységek
társaságából, államából állanak, melyek életének összesége képezi a
növény vagy állat életét. Ezen szerves egységek igen sokféle módon
csoportosulhatnak s a csoportosulások különbözősége szerint képződ
nek a különböző növények ós állatok; a csoportosulások módjától
függ továbbá az egyes szervek élettani működése is. Az a mit a
szervezet halálának nevezünk, voltaképen nem egyéb, mint azon
folyamat, melynél a szervezetet alkotó élő moleculák, melyek fölött
a halálnak nincs hatalma, csoportulásaikat elhagyják, minek követ
keztében az összólet megszűnik ugyan, a halhatatlan moleculák el
lenben egyenkint önállóan folytatják életöket s ezek azon állatocskák, melyeket L e e u w e n h o e k felfedezett; vagy pedig új csopor
tosulásokba egyesülve más és más összetett szervezetek képződésére
vezetnek. Az állatok s növények táplálkozása oly módon történik,
hogy az előbbiek közvetlenül, vagy közvetve a növényekből, az utób*) Histoire des Animaux. Paris. 1748. V. ö. Oeuvrcs completes de Buffon.
Paris. 1853. Tom. I. 2 partié. Különösen Chap. III. IV. valamint Récapitulation,
p. 655—659.

8
Orv.-term.-tuő. Brtesifcő. III.

34 —
biak pedig a talajból élő molóeulákat vesznek fel, melyek a máimeglevők közé iktatódnak s a szervezet ennek következtében egyre
növekedik; az élő moléculákkal vesznek ugyan fel a szervezetek
életteleneket is (moléeules brutes), ezek azonban a kiválasztó szer
vek által ismét kiküszöböltetnek.
De hagyjuk ezen fennkölt szellemű, de phantasticus felfogást,
mely az észleleten alapuló valónak a sejtettel s képzeittel való szel
lemdús kiegészítés ingatag alapján épült; hagyjuk a tiszteletreméltó
régi természettudósok nézeteit, melyek még mindig a találgatás stá
diumán voltak s lássuk, a mennyiben egy vázlatos képből kivehető
hová vezetett L e e u w e n h o e k ,; állató cskái"~nak további tanulmá
nyozása,
Azon érdekes szervezeteknek, melyeknek ismertetését a jelen
előadásom tárgyául választottam, minden esetre sajátságos varázst
kölcsönöz azon körülmény, hogy szabad szemmel nem láthatók. A
kicsiség azonban se nem egyedüli, se nem általános jellemök. Mert
egy részt vannak sokkal magasabb szervezetű állatok, pl. bizonyos
rákocskák, atkák, a csinos kerék állatkák, örvényférgek, vagy pl. a
jó boreczetben milliónként hemzsegő eezetkigyócskák, melyek nagy
ság tekintetében az ázalékállatkákkal sikeresen versenyezhetnek; más
részt pedig a pygmaeusok országában óriások sem hiányzanak; igy
pl. bizonyos kihalt tengeri gyöklábuaknak, a Númmuliteknek mész
héjai lencse-, sőt tallérnyi nagyságot is elérhetnek; ide tartoznak
azon Szt. László pénze elnevezés alatt ismeretes harmadik korbeli
kövületek, melyek a Nádas patak kavicsai közül zsákszámra gyűjt
hetők össze, s melyeknek sokasága bizonyára mindenkinek feltűnt,
ki kirándulást tett a kies fekvésű Góczy-vár romjaihoz, Oláh-Fenes,
Szt. László és Magyar-Léta községek között, hol az országút kavicsozására használják, s hol az út mellett fekvő kavics-bányákban
hatalmas rétegei azon helyeken láthatók, hol az évozrek előtt hul
lámzott eocén tenger lerakta. A szintén harmadik korbeli úgyneve
zett fövény Poraminiferák, melyeknek bonyolódott összefüggósü re
keszekre osztott hója apró fövónyszemcsékből van összetéve, egész
ökölnyi nagyságot értek el. Sőt az oczeánok mélyében jelenleg élő
rokonaik közül is vannak olyanok, melyeknek átmérője több milli
métert, sőt centimétert is elér; a jelenleg élő gyöklábúak óriásá
nak, a kihalt Num miditekkel rokon Cyeloclypeusnak mészhója pedig,
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mely Borneo mellett a Malayi tenger fenekéről halásztatótt, 6 — 7
centiméternyi átmérőjű. Ezen óriási alakok azonban, csak kivételeket
képeznek; az ide tartozó szervezetek legtöbbje szabad szemmel nem
különböztethető meg, vagy legfeljebb, kedvező világítás alatt
szemlélve parányi pontocskának látszik, sőt a legkisebbek leg
erősebb nagyításainknál is épen csak ily parányi, pontokként
rémlenek, úgy hogy méltán ébredhet azon sejtelem, hogy va
lamint a végtelen világtérben a teleskóppal kivehetőkön túl kerin
genek még világok: úgy a rendelkezésünkre álló legerősebb nagyitá
sok határain túl is még lappanghat élet.
A mi ismereteink az élőlények szervezetéről, azon fejlődósme
net következtében, melyet a biológia követett s melyet az orvosi
tudományokkal való szoros összefüggésénél fogva követnie kellett,
oly módon indultak meg, hogy legelőször az embernek s a hozzá
közel álló magasabb állatoknak szervezeti viszonyai tanulmányoztattak. Miután pedigmind ezen búvárlatok, mind pedig'azpk, melyek, — mi
után M a 1 p i g h i már ezelőtt 200 évvel hangsúlyozta, hogy a magasabb
szervezetek boncztani viszonyainak megértéséhez az alsóbbak nyújt
ják a felvilágosítást, — a gerinczeseken kivül más állatokra, nevezetesen
az oly bámulatos szervezetű rovarokra is kiterjesztettek, így neve
zetesen azon valóban nagyszerű búvárlati eredmények, melyeket
a XVII. száz közepe táján S w a m r a e r d a m közölt a rovarokról ós
csigákról; S w a m m e r d a m azon bámulatunkat s szánakozásunkat
egyaránt megérdemlő rendkívüli férfiú, ki mint B a e r K á r o l y
E r n ő mondja, a tudománynak esett áldozatul, mert felette korán s
felette buzgón hatolt előre oly ösvényen, melyet a nagy tömeg azon
időben még esztelennek, fonáknak tartott; miután, mondom, mind
ezen búvárlatok azon eredményre vezettek, hogy a nagy s a kicsiny,
az ember s a szúnyog, bár szervezőtök minőségére s szerveik elren
dezésére nézve lényegesen különböznek is egymástól, de mégis meg
egyeznek, egymással abban, hogy mint valamely complieált munka
végzésére értelemmel s gondosan szerkesztett gépezet, bonyolódott
összetótelüek s hogy megfelelő szervek s szervrendszerek, pl bél
csatorna, légzőszervek, edény- ideg- és izomrendszer, külórzékek stb.
a kicsiny állatoknál szintúgy megvannak, mint a nagyoknál: cso
dálkozhatunk-e mindezekután azon, hogy az úgynevezett ázalókállatkáknak, — mely elnevezés alatt eleinte mindazon, igen különböző szer-
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vezeti! lények ehaoticus keverékét értették, melyek szabad szemmel
nem láthatók, — hosszú ideig a többi állatokéval megegyező bonyoló
dott szervezetet tulajdonították s ezeknél is feltették, keresték, sőt
megtalálni is vélték mindazon szerveket s szervrendszereket, melyek
a magasabb állatokat jellemzik? A mai álláspontra támaszkodva
persze mosolyra indít, ha J o b 1 o t múlt százbelí munkáját forgatva,
látjuk, hogy „halacskái"~nak, miként ő nevezte az ázalókállatkákat,
az emberéhez hasonló szemet s szemöldököt rajzol s egyik phantastikus „halacska"-ja pláne en face felfelé tekintő marczona férfi arezot visel, haragosan ránczba szedett homlokkal, sasorra], beretvált
állal s akár egy huszár-káplárnak is becsületére váló kacskaringós
bajuszszal!') S talán még hajlandók lennénk B i c h h o r n J á n o s t
is, a jámbor danzigi lelkipásztort, ki oly szeretetreméltó naivsággal
adja elő a parányi lények körül tett felfedezéseit, avval vádolni,
hogy mint G a r a i által megénekelt druszája, a hegy leve által kel
tett lelkesedésében szándékosan vetette el a sujkot, midőn például
egy ázalókállatkáról, mely valószínűleg az Euglena viridisnek felel
meg, ezeket mondja: „Egyike ez a legcsodálatosabb állatoknak, olyan
mint az átlátszó nyálka s mégis valóságos szerves test, mely egészen
szabad akarattal képes mozogni, táplálékát felkeresni, megrágni, le
nyelni ; szerfelett tiszta és átlátszó, feje aocurate olyan, mint egy
ökörfej, tisztességes ökörszájjal, orránál, s ott hol fülének kellett
volna lenni, egy nyilasa volt, mely sokkal világosabb, mint a többi
részek; a legcsodálatosabb azonban az volt, midőn táplálékát le
nyelte, s ezt lehetetlen leírni avagy szavakba foglalni; úgy látszott,
mintha mindkét állkapcsát, mint az ökör összeszorította s kérődzött
volna".2) Ezen s ezekhez hasonló állitások, bármiiy kézzelfoghatónak
lássék is mai nap az, hogy hibás megfigyelésen s csalódáson ala
pulnak, hitelre találtak, mert teljesen beleillettek azon kor eszme
világába, melyben feljegyeztettek.
Azon feltevés különben, hogy az élő lények az embertől a
Monasig egyaránt magas és bonyolódott szervezettel birnak, hoszszasan, mondhatnám napjainkig fenntartotta magát s egy időben
úgy látszott, mintha végleges diadalra emelkedett volna : akkor t.
0 J o b l o t id. m. PL 10. 23.
J J o h a n C o n r a d E i c h h o r n , Beitrage zur
Meinsten "Wasserthiere. Berlin und Stettin 1781. p. 55.
2
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i. midőn a legalsóbb lények ismerete körül elévüllietlen érdemeket
szerzett E h r e n b erg K e r e s z t é i y G o t t f r i e d hosszas és fá
radságos búvárlataitiak gazdag eredményeit művészi kiállítású, mo
numentális munkájában1) közzé tette. E h r e n b e r g szerint az ázalókállatkák azon legkisebbjeinél is, melyekből 10, 50, 100 millió
férne el oly területen, melyet pl. egy jókora dió foglal el, mindazon
szervek és szervrendszerek megvannak, melyek a magasabb állato
kat jellemezik; van pl. bélesatornájok, melyen mint a szőlőfürtön
a bogyók, úgy lógnak a nagyszámú gyomrok (innét. a sokgyomrú
állatoeska, Poligastrica, Magenthierchen elnevezés), van edény-, ideg-,
izomrendszerök, agyvelejök ós külórzóki szerveik sat.. szóval ezen fel
fogás szerint az ázalókállatkák szervezete csak annyiban különböz
nék a magasabb állatokétól, mint pl. a finom zsebórának szerkezete
a nagy toronyóráétól, — az ázalókállatkák a magas és bonyolódott
szervezetű magasabb állatoknak mintegy gyémántkiadásai.
E h r e n b e r g tana, melyet helyes ószleletekre épitett téves
következtetések s nevezetesen azon vógzetteljes és sarkalatos hiba,
hogy az ázalókállatkák bizonyos magas szervezetű apró állatooskákkal, nevezetesen a kerókállatkákkal (Eotatoria) egy kategóriába tartoz
nak, a tévedések egész hibyrinthusába bouyolitott, melyből E h r e n b e r g
élte fogytáig nem találta meg a kivezető Ariadne-fonalat, általános
lelkesedéssel fogadtatott. Tantermek, tan- és kézikönyvek tudomá
nyos és ismeretterjesztő folyóiratok elragadtatással visszliangoztatták
E h r e n b e r g tanát, miként erről például egy e társaság bizonyára
csak kevés tagjának közvetlen emlékezetében élő folyóiratnak, a
B e r d e Á r o n ós T a k á c s J á n o s szerkesztése alatt megjelent
„Természetbarát" 1846-diki évfolyamának azon négy ezikkóből, me
lyekben G á s p á r J á n o s , Ehrenberg előadásainak közlésével ismer
teti az ünnepelt búvár vizsgálatainak eredményeit?), mindenki meg
győződhetik.
Az általános lelkesedés közepett alig talált elfogulatlan meg
hallgatásra azon E h r e n b e r g ével homlokegyenest ellenkező tan,
') Die Infusionstliierchen als volkommene Organismen. Leipzig 1838, me
lyet 1830-tól kezdve a berlini Akadémiával közölt több értekezés előzött meg.
2
) A láthatlan munkáló létmüves (organicus) élet, vagy az Azacsvilág (Infusorienwelt). Természetbarát. Kolozsvárit, 1846. I. évfolyam 5., 6., 7 és 9. sz.
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melyet D u j a r d i n F é l i x kezdett hirdetni, 1 ) D u j a r d i n , azon
„fontoskodó fiatal ember", kit E h r e j i b e r g , mint afféle jött-ment
tolakodót, félvállról osztogatott leezkéztetóssel igyekezett elnémítani.
A jövő azonban bebizonyította, hogy D u j a r d i n - n e k igaza volt s
hogy az általa hirdetett s más búvárok által lényegesen tökélyesitett tan forduló pontot képez a legalsóbb szervezetek ismeretének
történetében.
Már a múlt százban ismeretesek voltak bizonyos apró ten
geri állatocskák, illetőleg ezeknek csinos mészhójai, melyeket B r e y n
1782-ben, minthogy nagyszámú rekeszekből, kamrákból vannak öszszetóve, Polythalamiáknak, azaz sokrekeszü éknek nevezett. Ezen
csigák és bizonyos élő s kihalt Kephalopodákéra emlékeztető parányi
héjacskákat lakó lények szervezetéről a régibb búvárok ugyan mit
sem tudtak, de azért, a héjak alakja által megvesztegetve, feltették,
hogy nem lehettek egyebek, mint igen parányi csigák. D ' O r b i g n y
volt az első, ki 1826-ban leirta magokat a szóban forgó parányi
héjak lakóit s azokat parányiságok daczára is a Kephalopodák jel
lemző magas szervezetével biró csigaféle lágytestüeknek (Mollusca)
állította, melyeket, apró likacsok által szitaszerüleg áttört héjaik
után, Foraminiferáknak, azaz likacsos héjú lágytestüeknek nevezett.
Kilencz évvel d'O r b i g n y n e k nem mindennapi phantásiáról tanúskodó leírása után D u j a r d i n t a francziaországi partokon
előforduló Foraminiferákon tett pontos vizsgálatai azon eredményre
vezették, hogy az élő Foraminiferák lágy teste legkevésbé sem bir
azon magas szervezettel, melyet d ' O r b i g n y tulajdonított nekik;
ellenkezőleg úgy áll a dolog, hogy a haránt válaszfalak által egyes
rekeszekre osztott likacsos héj külön szervekkel egyáltalában nem
biró, szemcsés, nyálkás élőállományból áll, mely a héj likacsain át
linóm, elágazó, itt-ott összefolyó sugárszerü nyúlványokat, úgyneve
zett állábakat (pseudopodia) bocsáthat ki, melyek visszahúzódá
sokkor nyomtalanul beleolvadnak a nyálkás alapállományba. — Hogy
az ily egyszerű, állandó szervek nélküli élő nyálkából álló lényeket
nem lehet a magas szervezetű lágytestüek közé, vagy bármely más
állatcsoportba beiktatni, nem szorul hosszas bizonyitgatásra s 1) ul

) V. ö. Annales de Sciences naturelles 1835. és köv. években megjelent
több értekezésén kiviil fő munkáját: Histoire naturelle des Infusoires. Paris. 1841,
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j á r d i n egy külön állatcsoport képviselőinek tekintette, melyeket
kitolható s visszahúzható gyökérszerüleg elágazó nyúlványaik, vagy
állábaik után Bhizopodáknak, azaz gyökérlábuaknaK nevezett.
D u j a r d i n t az ázalékállatkákra kiterjesztett folytatólagos
vizsgálatai azon fontos eredményre vezették, hogy valamint a Bhi
zopodáknak, úgy az összes ázalékállatkáknak teste egyszerű, szer
vek nélküli, élő ősállományból áll, melyet s a r c o d e névvel jelölt;
ezen kissebb-nagyobb szemeséket tartalmazó, de alapjában egynemű,
nyálkás, félfolyékony, rugalmas élő állomány idegek nélkül ingerlé
keny, izmok nélkül összehúzékony.
Tagadhatlan, s a későbbi búvárlatok be is bizonyították, hogy
D u j a r d i n messze túl lőtt a czélon, midőn sarkodé elméletét az
ázalékállatkáknál sokkal magasabb állatokra, például a Hydrákra
és bélférgekre is kiterjesztette; más részt azonban a további búvár
latok azt is határozottan bebizonyították, hogy az ázalókállatkák
elnevezése alatt összefoglalt apró lények nagy részénél tényleg sar
kodé képezi a test alapállományát: azaz hogy az élet nem oly lé
nyekkel veszi kezdetét, melyek a magasabb lények bonyolódott szer
vezetével biró miniatűré állatocskák, hanem olyanokkal, melyeknek
legegyszerűbbjei elkülönült szerveket nélkülöző ősállományból, sarko
déból állanak s melyeknél ha az egyes élettani munkák végzésére
vannak is külön életmüvek, szervek, ezek magának a képlékeny élő
osállománynak, a sarkodónak részei s mint mindjárt látni fogjuk,
egészen más alaktani értékkel bírnak, mint a magasabb állatok és
növények szervei.
Azon tudományos vivrnányok közül, melyeket a mikroskop
használatának köszönünk bizonyára a legfontosabbak egyike a sejt
elmeiét, melynek alapja épen azon időbon vettetett meg, midőn
E h r e n b e r g tana oly általános lelkesedéssel fogadtatott, a midőn
D u j a r d i n sarkodé-elméletével ez ellen síkra szállott.
A sejtelmélet, mint ezt már fentebb érintettem, azt tanítja,
hogy az állatok és növények teste milliókra menő, szabad szemmel
láthatatlan élő egységekből, u.n. sejtekből van felépítve, melyek mint
egy egységes állammá egyesülve képezik az állat és növény testét
s mindezen sejtek, melyek a kifejlődött állati és növényi testben
egymástól többé-kevésbé különböznek, egyetlen őssejtnek, a petesejt
nek utódai.
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A sejt körül az utolsó negyven óv alatt tett tanulmányok to
vábbá azon eredményre vezettek, hogy az, a mi az állati ós növé
nyi sejtben él, az, a mi az életnek tulajdonképi hordozója, kisebbnagyobb szemeséket tartalmazó, de alapjában egynemű, nyálkás, félfolyékony, rugalmas, idegek nélkül izgékony, izmok nélkül • öszszehúzékony állomány, mely mindenben megegyezik avval, a
mit D u j a r d i n sarkodénak nevezett s mely mai nap a Mohi
H u g ó által (1846.) először a növényi sejt élőállományának
megnevezésére használt kifejezéssel, p r o t o p 1 a s m á n a k" ne
veztetik.
A különböző irányból kiindult vizsgálatok, mint a lencse által
különböző irányból összegyűjtött sugarak, egy pontban találkoztak,
melyen Sic h o l d n a k ki lehetett mondani azon fontos tételt, mely
nek végleges diadalra emelkedése azonban még harminoz évig folyt
háborúba került, hogy t. i. a legalsóbb lények, persze jóval szű
kebbre foglalva az ázalékállatkák, vagy mint Siebold kezdemé
nyezésére neveztettek, a P r o t o z o á k körét, mint a korábbi búvá
rok idejében, hogy mondom, a legalsóbb élőlények e g y s e j t ű e k :
azaz alaktani órtéköket tekintve egyetlen oly élő egységnek felelnek
meg, melynek milliói vannak egy bámulatosan szervezett állammá
egyesülve a nagyobb állatok és növények testében s melyek az élet
kezdetén egyenkint képezték az állat és növény testét. — Valamint
az emberi társadalom oly módon vette kezdetét, hogy egyének, csa
ládok, törzsek egyesültek polgárosodott államban együtt élő nemze
tekké : úgy az állatok- ós növényeknél is egyetlen élő egységből
kiinduló s az előbbihez hasonló fejlődésmenet vezet az egész állat
ós növény testét képező sejtállam kifejlődéséhez; s valamint a pol
gárosodott államokban együtt élő embereken kivűl, sőt magán az
államon belül is élnek törvényt, fegyelmet nem ismerő, gyülevész
csoportok, melyeknek egy részét csak a pillanatnyi érdek kapcsolja
ideig-óráig össze, s melyeknek mindegyike jóformán önmaga gon
doskodik életszükségleteinek megszerzéséről: úgy a szervezetek kö
zött is vannak olyanok, melyek államba való egyesülés nélkül, mint
egyes sejtek, mint H a e c k e l mondja, r e m e t e sejtek, ólofogytiglan
külön élnek, — ilyenek a legalsóbb lények.
Hogy ezen igazság felismerésének, melyet mint a fentebb elő
adottakból látható, már Buffan is gyanított, nagy fontossága van,
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ez könnyen belátható : miután tudván azt, hogy a legalsóbb lények
a magasabb szervezetek legkisebb élő egységeivel, sejtjeivel egyenlő
értékűek, az egysejtüeknek tanulmányozása sok és fontos felvilágo
sítást fog szolgáltatni az államba egyesült sejtek titokteljes életének
s evvel együtt az egész sejtállam életének megismerésére s helyes
felfogására, szóval az élet rejtélyeinek megoldására.
Ha meggondoljuk, mily bonyolódott azon államszervezet, mely
az állat és növény testét életben tartja s hogy az állat és növény
testén megkülönböztethetők oly részek, melyek azon munkához ké
pest, melynek végzésére hivatvák, szabad szemmel is kivehető kü
lönböző szerkezet által tűnnek ki: már a priori is feltehetjük, sőt
fel kell tennünk, hogy azon legkisebb élő egységek, melyek az ál
lat és növény testének mintegy épületköveit képezik s melyek kö
zött az élettani munka meg van osztva, szintén különböznek egy
mástól s különböznek azon első sejttől, melytől származnak s mely
rendesen tömöttebb összeállású gömböcskót, u. m. sejtmagot rejtő
protoplasma tömegeeskóből áll. Hogy ez tényleg így is van, erről
az állatok ós növények szervezetének mikroskopiai vizsgálata útján
meggyőződóst szerezhetünk s azon eredményre jutunk, hogy a
sejtnek épen emiitett egyszerű szervezete azon különböző munká
hoz képest, melynek végzésére szolgál, az államba egyesült sejteknél
is lényegesen megváltozhatik, annyira, hogy a fejlődésmenetben véghezrnenő változások figyelembevétele nélkül alig volnának többé
képesek a megváltozott élő egységben a sejtet felismerni.
Szem előtt tartva azt, hogy a sejtben már eredetileg benn
van, lappang azon erő, azon képesség, hogy eredeti egyszerű szer
vezetét azon élettani munkához képest, melyet végzend, bonyolódottabbal válthatja fel; tekintetbe véve továbbá azt, hogy a legalsóbb
lényeknél egyetlen sejtnek kell végezni azon gyakran bonyolódott
életműködéseket, melyek a ma gasabb állatoknál ós növényeknél
számtalan sejt között vannak felosztva: bizonyára nem fog meglepni,
ha azt találjuk, hogy az egysejtű lények között igen bonyolódott
szervezetüek is vannak, olyanok, melyek külön szervekkel szintúgy
el vannak látva, mint valamely magasszervezetü. állat, csakhogy
mindezen szervek nincsenek külön sejtekből összetéve, hanem ma-
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gának az egyetlen sejtnek részei. A legalsóbb lényeknél éri el a
sejt legnagyobb önállóságát s legmagasabb szervezetét.
A legalsóbb szervezetek valóban egy egészen más világot kép
viselnek, mint a melyhez hozzászoktunk, egy élő világot, melynek
tagjai se nem mind oly magas szervezetnek, mint E h r e n b e r g
hitte, se nem mind oly egyszerűek, mint D u j a r d i n állította, ha
nem a szervezet minőségére nézve ép úgy különböznek egymástól,
mint a nagyszámú sejtekből összetett állatok ós növények : a moha
s a pálma között, a féreg s az ember között alig van nagyobb
szervezeti különbség, mint a Monera között, mely minden szervnélküli protoplasma-, sarkodetömegecskéből áll s a csillószőrös ázalékállatka pl. egy Stentor között, melynél az egyetlen sejt keretén
belül való szervezeti elkülönülések valóban bámulatra ragadnak.
Igen hosszura nyújtaná előadásomat, ha az egysejtű lények
szervezetének tüzetes tárgyalásába bocsátkoznám. Legyen elég e
helyen csupán egy-két szervezőtökre vonatkozó viszonyt röviden
érintenem.
A legalsóbb lények némely képviselői egészen csupasz protoplasmából állanak, mely minden irányban nyúlványokat tolhat ki;
mások ellenbon finom hártyával határoltak, mely valóságos pánczéllá
keményedhetik. Némelyek, úgy mint a csigák, szénsavas mészből,
kovasavból vagy a rovarok pánczélában előforduló anyaggal meg
egyező, chitinből álló házakat, héjakat, tokokat választanak ki, me
lyek a lágy protoplasma sejtet védik s melyek alakjoknak s finomabb
szerkezetöknek csinosságát tekintve a legdíszesebb csigahéjakat
messze túlhaladják. Másoknál, mint a pompás Eudiolariáknál, sza
bályoson elhelyezett lyukak által áttört, csipkeszerü s igen külön
böző, de mindig díszes alakú kovasav pánczél veszi körül a lágy,
burok nélküli protoplasma-testet, vagy pedig egy középpontból sza
bályos távolságokban kisugárzó kovasavtűk képeznek egy sajátságos,
tengelyekből összetett vázat, melyet inkább kristálynak volnánk
hajlandók tartani, mint egy élőlény vázának.
Némelyeknél a mozgásra és helyváltoztatásra állandó, külön
szervek nincsenek, hanem az egész testből, vagy annak egyik részé
ből nyújthatók ki ujjalaku, vagy finom sugárszerü nyúlványok, állá
bak ; vagy pedig, mint nevezetesen az un. Amoebáknál, karoly vagy
fjsipkeszerü emelkedések jelennek meg a csupasz test felületén,
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melybe azután az egész test mintegy beleömlik, úgy hogy az alzaton, mintegy folyva haladnak, mintha vizcsoppet látnánk az abla
kon lefelé siklani. Másoknál ismét, nevezetesen az ostoros ázalékállatoknál (Flagellata) a test egyik pontjából, többnyire mellső vé
géből egy, vagy több hosszú fonál, úgynevezett ostor indul ki, me
lyek örvényzésökkel a testet nagy gyorsasággal hajtják előre; vagy
pedig, a osillószőrös ázalékállatoknál (Ciliata), számos apró, finom,
vagy serteszerii nyúlvány, ún. csillószőr borítja a test egész felületét,
vagy esak bizonyos tájait, melyek mint megannyi kis evezőlapátok
vagy lábacskák működnek.
Azon egysejtű lények, melyek az állatok módja szerint szilárd
tápszerekből élnek, táplálékokat ismét igen különböző módon veszik
fel. A csupasz Amoebák egyszerűen mintegy ráöntik a zsákmányra
alakjokat folytonosan változtató, félfolyékony festőket, melynek min
den pontján ideiglenes szájnyílás hasadhat. Azon gyökórlábuak el
lenben, melyek finom, likacsok által áttört héjakat laknak, mint a
Foraminiferák, vagy a kovapánczélu Badiolariák messze kinyújtott,
finom gyökérszerü nyúlványaikkal folyjak körül a veszedelmes állá
bak erdejébe tévedt zsákmányt s azt itt, a héjban rejlő testen kívül
emésztik meg. A kovadarabkákból összerakott csupor-, vagy köcsög
alakú héjakat lakó Difflugiák ismét néhány ujjalakú nyúlványt nyúj
tanak ki s azokkal mintegy megmarkolják táplálékokat. — Meny
nyire eltér mindezektől a osillószőrös ázalékállatkák táplálékfelvótele!
Ezeknek rendesen állandó szájnyílása van s ezt gyakran félkörben
vagy csigajáratban elhelyezett erős esillószörök szegélyezik, melyek
a vízben sebős örvényt habarnak, mely, mint a rettegett Oharybdis a
belé került gályát a tenger mélyére, úgy sodorja a tehetetlen zsák
mányt az azalekallatkának örökké éhes szájába, ez pedig ismét igen
különböző szerkezetű garaton át juttatja azt a testnek pépszerű bel
sejébe, melyben megemésztetik.
íme, ezen néhány példából is eléggé látható, mily nagy különb
ségek vannak szervezet tekintetében az egysejtű lények között!
Ismételve említettem már, hogy az ázalékállatkák collectiv el
nevezése alatt a régibb búvárok mindazon egy- ós soksejtű szerve-.
zoteket foglalták össze, melyek szabad szemmel nem láthatók s épen
ezen körülmény vezetett a szorosabb értelemben vett ázalékállatkák
szervezetének téves felfogására. Mi mai nap csak azokat tartjuk egy
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csoportba tartozóknak, melyek a magasabb állatok és növényeknek
legkisebbjeitől is igen lényegesen különböznek az által, hogy testök
egészben véve egyetlen sejtnek felel meg. Mig azonban a fogalmak
ily módon tisztázódtak, más irányban ismét, legalább látszólag, bo
nyodalmat idéztek elő az ujabb vizsgálatok az által; hogy azon ered
ményre vezettek, miszerint a legalsóbb lények körén belül az állat
és növény között szoros határt vonni nem lehet. Ez azonban esak
látszólagos bonyodalom, voltaképen pedig esak megerősitése azon
fontos igazságnak, hogy a szervezetek legalsó lépcsőjén álló élőlé
nyek között az állat és növény bélyegei, mint a szivárvány szinei,
észrevétlenül mosódnak el egymásba; megerősitése azon igazságnak,
melyre a nagy A r i s t o t e l e s már ezelőtt több mint kétezer évvel
utalt, midőn ezeket mondotta: „A természet azonban oly észrevét
lenül emelkedik a léleknólküli tárgyaktól az élőlényekhez, hogy a
szakadatlan sorozatban lehetetlen meghatározni, hol van a két cso
port közti határ s hogy hová tartoznak a közepett álló tárgyak. —
A növényekről az állatokhoz vezető átmenet pedig szint ily szaka
datlan : vannak ugyanis tárgyak a tengerben, melyekről kétes, va
jon állatok-e inkább, vagy növények." — Ezen igazság felismerése
indított több illetékes búvárt arra, hogy az állatokra és növényekre
erőszak nélkül fel nem osztható egysejtű lényeket az állat- és nö
vényországot összekapcsoló külön országba, mint H a e c k e l nevezi, a
P r o t i s t á k , véglények országába foglalja.
Mindazok után, a miket szivesek voltak végig hallgatni, bizo
nyára egyet fognak velem abban érteni, hogy a véglények tudomá
nyos tekintetben a legérdekesebb szervezetek közé tartoznak s talán
csak azon kérdést fogják nekem felvetni: vajon van-e ezen aprócseprő, láthatlan teremtményeknek, melyekről a tudósok sem tudják
eldönteni, hogy az állat- vagy növónyországba tartoznak-e, valami
szerepe a természet háztartásában?
Engedjék meg, hogy a felvetett kérdésre adott határozott igent,
— nehogy mameluksággal vádoltassam, — igyekezzem röviden in
dokolni.
Igen, ezen parányi lények.a legnagyobb hatásokat idézik elő
a természetben. Igaz ugyan, hogy a véglények egyenkint igen ki
csinyek, de azért egyszerű kettéoszlás, két külön egyénre való válás
által aránylag igen rövid idő alatt sokkal nagyobb anyagtömegre
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szaporodhatnak, mint az állatvilág óriásai. Tegyünk egy kis össze
hasonlítást. A legnagyobb tömeget képező szárazföldi emlős állat,
az elefánt 30 évi növekedés után egyetlen utódot hoz létre, mely
csak ismét 30 óv alatt éri el ugyanazon nagyságot, ugyanazon tö
meget mint anyja; ezen idő alatt egyetlen ázalékállatkának utódai,
föltéve, hogy szaporodások akadálytalanul történhetett volna, oly
óriási tömegre szaporodott volna, mely nagyobb teret foglalna el,
mint egész földünk. — A ki nem hiszi, számitsa ki, hogy egy, pl.
0-1 milliméter nagyságú ázalékállatka, mely csak minden két óra
alatt egyszer oszlik, akadályozatlan szaporodás mellett 60 év alatt
mennyi utódot hozna létre s ezek együtt véve mily tömeget képez
nének ! — A sakkjáték feltalálója annyi buzaszemet kórt a kalifától
jutalmul, a hány kijön akkor, ha a sakktábla 64 mezejére egyen
elkezdve minden következőre az előbbi mezőre tett buzaszemek két
szeres száma tétetik, az elsőre tehát 1, a másodikra 2, a harma
dikra 4 s igy tovább í a kalifa egész birodalmában nem volt annyi
buzaszem, a mennyit jókedvében a sakjátékosnak ígért. Ily progressióban szaporodik akadályozatlan oszlás mellett a véglények
száma s növekedik a parányi test utódaival óriási tömeggé.
Ily szaporaság mellett, mely a természetben ezer meg ezer
akadály által korlátoltatik, mert különben a földön rövid idő alatt
minden elpusztulna, —könnyen belátható, hogy a véglények hatása
nagy a természetben.
Azon anyag, mely a végtelen szaporaságu véglények testét ké
pezi, nem marad felhasználatlanul; számos magasabb állat kizárólag
véglényekből él s ha ezek kipusztulnának nyomorultan éhen veszne
azokkal együtt, melyek ismét ezeknek testét falják fel.
Mint fentebb kiemeltem, már a mólyen gondolkodó L i n n é
kimondotta, hogy a rothadási ós erjedési folyamatokat a láthatat
lan véglények szítják és bonyolítják le. S a legújabb tudományos
búvárlatok, nevezetes P a s t e u r híres vizsgálatai csakugyan azon
eredményre vezettek, hogy ezen folyamatot nem egyszerű vegyi fo
lyamatok, hanem láthatatlan parányi lények, különösen az u. n.
Schizomyeetek által okoztatnak. A véglények nélkül az állatok s
növények hullái csak hosszú idő alatt lassan korhadnának el, porta
nának szét: a véglények gyorsan szétbontják a holt szerves anyagot
s azt ismét az élet körébe vonják. A véglények nélkül nem lenne
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erjedés; igaz, hogy a tej nem savanyodnék, a vaj se avasodnak, s
a drága befőtt se romlanek meg a kasztén tetején, de a gömbölyűre
kelt lágy ozipót, túrót, sajtot, valamint a töltött káposztát is nél
külöznünk kellene, sőt még a gondűző szőllőlé készítését se talál
hatta volna fel Nőé apánk.
Mig a véglények egyrészt a szervezetek hulláinak gyors szét
bontása által a természet háztartásának rendkívüli fontos s pótolhatlan tényezői s más szervezetek létezését biztosítják: más részt
öldöklő angyalokként járják be a földet, melyeknek lábnyomait ha
lál, pusztulás, gyász és nyomor jeleli. Mert a mit már L i n n é s
kortársai állitottak, hogy a ragályos betegségeket láthatlan lények
okozzák, azt a betegségnek okait fürkésző kórtan napjainkban igaz
nak találta: a cholera és typhus, a himlő, seharlaeh, diphteritis, a
malária és sárgaláz stb. s a házi állatainkat pusztító marhavész
mind Schizomycetek áltai okoztatnak, melyeknek a levegőben lebegő
parányi csirái képezik a gyilkos fertőző anyagot.
íme, csak rövid időre emelkedett fel a függöny s meglestük
azon nagyszerű drámai szerepnek egyes jeleneteit, melyet a látha
tatlan lények a természetben, — mely az életbe oltja a halált s a
romokra ópit uj életet, — játszanak!
A véglények romjaiból a természet uj szárazföldeket emel. Az
óceánokban milliárdanként hemzsegő Foraminiferáknak üres mész
héjai, a Eadioalariáknak s Diatomeáknak pompás kovapánczélai a
tenger mélyére sülyednek s bevonják azt finom iszapréteggel, mely
óvezrek alatt egyre nő, vastagodik s az óriási vízoszlop nyomása
alatt s szónsavas mészből álló cement által mintegy összeenyvezve
sziklává keményedik; egyre nő, egyre vastagodik a parányi héjak
ból épült szikla, mig végre a föld belsejének emelő ereje által feltolatik, hogy hegyeket, országokat képezzen, s hogy a parányi világromjaiból épült szárazföldön uj élet csírázzék, A tripel ós csiszoló
pala Diatomeák és Eadiolariák kovavázaiból áll; a Pallriver mellett
Oregonban, Észak-Amerikában fekvő hatalmas Diatomea-róteg 500
lábnyi vastagságú; egész Berlin Diatomea-pánczélok által képezett
talajon épült, melynek rétege helyenkint 100 lábnyi vastagságú, s
mely felületén uj rétegek lerakodása által egyre növekedik. A kréta,
mely tudvalevőleg hegyeket képez, sziklává keményedett EoraminL
fera-vázakból áll. Az Európán s Ázsián a Himalayáig végig vonuló
s a Közóptenger mindkét partján emelkedő hatalmas mószhegyek
egész óriási lánczolata mind Poraminiferák hójából képződött A föld
legnagyobb épületei, a Pyramisok Nummulitmószkőből épültek; Paris
városának házaira, palotáira, templomaira, diadaliveire számlálatlan
óvezrek előtt élt Éoraminiferák szolgáltatták az anyagot!
Ki nem ért velem egyet abban, hogy igaza van L i n n é n e k :
„Natura in minimis maxima!" A természet legnagyobb a legkisebben !

