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KI A B IOLÓGUS? 
Irta: Entz Géza. 

A nagyközönség körében valamely tudományról alkotott fogalom 
tartalma rendszerint — hogy úgy mondjam — elmaradott a tudomány 
előrehaladásához mérten. Hazánkban például az élőlényekkel foglalkozó 
természetvizsgálókról — Linné korának örökségeképen — még ma is az a 
felfogás, hogy ők a természeti tárgyak leírói és rendszerezői. Úgy tudjuk, 
hogy vannak közöttük állatokkal foglalkozók, magukat zoológusoknak 
nevezők és növényekkel foglalkozó botanikusok. Kolozsvár környékén gyer-
mekkoromban a nép nyű- és fű-professzoroknak nevezte őket. Jó 80 esztendő-
vel ezelőtt a Goeverneur nevezetű hollandi tanító megalkotta a lepkegyüjtő-
nek, mint egy ilyen szakembernek, kifigurázott képét rajzban és írásban. 
A hollandi humornak ez a tipikus képviselője, Prikebeen, szenvedélyes 
gyüjtő, kit lepkéken kívül semmi más a világon nem érdekel. Egész életét 
annak szenteli, hogy minél több fajú és minél változatosabb legyen az a 
gyüjtemény, melyben annyit gyönyörködik. Mindenüvé elutazik, ahol 
reméli, hogy szép pillangókra bukkanhat, s kalapja karimáját is teletüzdeli 
a gyüjtött áldozatokkal. 

Hogy a zoológusról — a szakkörökön kívül — kevés kivétellel, a közel-
multban ilyen volt, sőt talán ma is ehhez hasonló a felfogás, azt az alábbi 
esetek igen valószínővé teszik. 1885-ben történt, hogy egy jónevű magyar 
entomológust urambátyám négyszemközt megfeddett azért, hogy «nem 
restelli bajszos ember létére bogarakat gyüjteni!» A kilencszázas évek elején 
haszontalanságnak minősítette egy alföldi birtokos vejének, a Nemzeti 
Múzeum kitűnő zoológusának munkásságát. Tihany kutatóit ma is hal-
biológusoknak, csiborpatkolóknak csúfolják. A botanikusról alkotott kép 
az, amit Heine karikirozott a Harz—Reise-ben : a gyönyörű vidéken utazó 
növénygyüjtő leugrik a postakocsiról, leszakítja az útszéli virágot és meg-
állapítja róla, hogy ennyi és ennyi porzószála van, tehát a Linné-rendszerbe 
ide vagy oda osztandó be. Ezzel működése ki is merül. 

Mi szakemberek ma is nagyrabecsüljük a meghatározó és osztályozó 
munkát. Tudjuk, hogy nélkülözhetetlen, sok ismeretet és tudást igényel s 
feláldozását minden más iránti érdeklődésnek. Szerintünk azonban a biológus 
munkájának ez csak első lépése, mintegy katalógus készítés, melynek ered-
ményeként megmondhatjuk, hogy mi az, amire a természetben rábukkan-
tunk. A meghatározás egymaga ma sem a szisztematikával, sem morphológiá-
val, sem physiológiával vagy a biológiának bármely más ágával foglalkozó 
természetvizsgálónak, mint biológusnak érdeklődését nem elégíti ki. A ma 
biológusát az élőlények mint élők érdeklik, bár természetes, hogy élőt a holt 
rész alaktani ismerete nélkül kutatni lehetetlen. A biológusnak célja, ideálja 
az, hogy megismerje mi az élet, miben nyilvánul az meg, és milyen különböző 
megjelenési formái vannak. 

Ez a tudomány — legalább mi úgy látjuk — aránylag újabb, mert 
csak mióta alaktanilag és élettanilag mélyenjáróan tudjuk elemezni az élő-
lényeknek nemcsak testét, de a testrészeknek, szerveknek működését is, 
teszünk kísérletet arra, hogy az élőlények összehangolt működésével foglal-
kozzunk. Gondolkodásunk kiinduló pontja az, hogy a bonyolult élettüne-
mények összességének megismerése csak akkor lehet célravezető, ha azt kellő 
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elemzés, analyzis előzte meg. Úgy tetszik, hogy amíg nem elemeztük az élet-
tüneményeket feltüntető lényeknek lehetőleg sok, majdnem azt mondhatnám, 
minden tulajdonságát, sajátságát, nem lehetséges az élettel sem foglalkoz-
nunk. Ezt a felfogást vallotta a maga korában Aristoteles is, aki valóban 
elsőként foglalkozott az élettel úgy, mint biológus. Bár Aristoteles úgyszól-
ván minden tudományos segédeszköz nélkül nem elemezhetett úgy, mint ma 
mi, mégis ő végezte a legmélyebben járó biológiai synthesist, amit valaha 
tudós megkísértett; több mint 2000 éve olyan, mondhatnók, művészi képet 
nyujtott az állatok biológiájáról, amelyhez hasonlót modern adatok alapján 
csak most kísértünk meg összefoglalni. 

Majdnem a legújabb időkig a biológusok azt a nézetet vallották, hogy 
a biológiai tényeknek csakis úgy lehet nyitjára jutni, ha a legszorgosabb, 
mondhatnók, a végletekig menő elemzéssel megismerjük az elemeket s 
azokat ismét összerakjuk. Ma az elemzés elvének hangoztatása mellett, 
Aristotelest követve, hangsúlyozzuk az élőlények egységességét, teljességét, 
egész voltát és kiemeljük, hogy az egész élőlény több mint részei, az élet 
több, mint részjelenségeinek összege. Mindenki tudja, hogy az építőanyag 
tömege és a kész épület között mi akülönbség; a nyers anyaghalmazhoz 
kell még valami, az, ami az alkotóelemekből az épületet létesíti. Igy van ez 
az élőlényeken is. Ezt az élőlényeket felépítő egységesítő valamit még 100 
esztendővel ezelőtt is életerőnek nevezték, amely fölött a materialista kor-
szak — chemiai és fizikai vizsgálatok eredményeire hivatkozva — nem 
győzött eleget évelődni. Ma a biológiában pl. az öröklés rejtélyeibe oly mélyen 
behatoltunk, hogy az öröklött sajátságok hordozóinak, a géneknek a sejtmag 
chromosomáiban meg tudjuk helyét jelölni, s mint mondani szokás, a chromo-
somák térképét meg tudjuk szerkeszteni. Az örökléstani egységeket nagy-
ságukban és működésükben is olyan jól ismerjük ma, mint az élőlények 
testét fölépítő alaktani, illetőleg élettani egységeket, a sejteket és részeiket. 
A génekről feltételezzük, hogy enzyma, fermentum természetűek és, ez utóbbi-
akról pedig azt mondjuk, hogy szerves katalisatorok. A katalisatorok műkö-
dését fizikai törvények szabják meg. Ha ez így van, úgy az enzymák műkö-
dését is fizikai törvények szabályozzák. Ezt következtethetné az életbúvár. 
A kémikusok azonban, akik az enzymák sajátságait tanulmányozzák, kije-
lentik, hogy az enzymák működésének összhangolása egy előttünk ismeretlen 
tényező által, az «életerő» által történik. Ezt tudva, számos biológus ma is azt 
vallja, hogy azt az ismeretlen komplexum-tömeget, amelyet egykor élet-
erőnek, vis vitalisnak neveztek el, ma sem lehet kiküszöbölni a gondol-
kodásból. 

Említők, hogy a biológus az életnek megismerésére törekszik. Célját 
nemcsak a tények és jelenségek egyszerű leírásával, hanem kísérletezéssel 
is iparkodnak megközelíteni. E kísérletezésben a biológiának minden ága 
résztvesz. Ma nemcsak az életfolyamatok megismerése céljából kísérletezik 
az életbúvár, a physiológus, hanem a kialakulás törvényeit és a rendszertani 
rokonság kusza szálait is kísérletezve próbáljuk szétfejteni, megoldani. A faj 
kérdését pl. a mult század utolsó évtizedeiben tisztán alaktani fogalomnak 
tartottuk, ma az kísérletezés tárgyát tevő biológiai probléma : a faj legfon-
tosabb jellemvonásai öröklékenysége útján nyilvánulnak meg. 

A régebbi természetvizsgálók, amennyiben élőlényekkel foglalkoztak, 
magukat állatbúvároknak, zoológusoknak, vagy a növények kutatóinak, 
botanikusoknak nevezték. Ma azt valljuk, hogy ez az elkülönítés csak kény-



313 

szerűség eredménye, mert az élet megismerése szempontjából az állatok és 
növények között sokkal csekélyebb a különbség, semhogy ez jogos, elvileg 
keresztülvihető elkülönítés alapja lehetne. A biológus ma csak azért zoológus 
vagy botanikus, mert egy embernek úgyszólván lehetetlen azt a rengeteg 
adatot, amely e két hatalmas életmegnyilvánulás formáiban és azok műkö-
désében jelentkezik, átpillantani és egységes képbe összefoglalni. Igaz ugyan, 
hogy a részletekben zoológusnak, botanikusnak egyaránt sok önálló kérdése 
is van, de magáról az életről alkotott felfogásban csak akkor juthatunk előre, 
ha felismerjük a közös vonásokat, azokat a megegyező sajátságokat, amelyek 
minden élőlény életműködésében egyaránt megnyilvánulnak. 

Az előrebocsátottak után magától értetődik, hogy a biológus fogalma 
csak eszmény, ideál, amely felé az élőlényekkel foglalkozó természetvizsgáló 
törekszik, de amelyet éppen a jelenségek és tények óriási sokasága követ-
keztében egymagában egyesíteni nem tud. Ezért bomlik föl részletekre a 
biológia. Minden biológiai problémát külön tudományág mivel, amelyeket 
névvel megjelölni könnyű, de annál nehezebb a tőlük nyujtott ismereteket 
egységes képben egyesíteni. 

Éppen ezért, mert a biológus fogalma maga ilyen eszményi, ideális, 
újabb időben a természetvizsgálók arra törekszenek, hogy olyan intézmé-
nyeket létesítsenek, amelyekben az élőlényekkel a legkülönbözőbb irányból 
foglalkozó kutatók összejöhessenek, eszméiket kicserélhessék és ezáltal — 
ha egymagukban nem, de intézetükkel közelíthessék meg a biológus munkáját. 

Ilyen kísérlet az is, amely a magyar intézőköröket akkor vezette, 
amikor a tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézetet megalapították. Ez az 
intézet se foglalkozik csupán zoológia vagy botanikai, pl. szisztematikai 
kérdésekkel, de nem foglalkozik tisztán alaktani vagy tisztán élettani vizs-
gálatokkal se, hanem hangsúlyozza, hogy az élőlények sajátságai közé alak-
taniak, élettaniak egyenlő mértékben hozzátartoznak. Az intézeti vezetők ez 
okból kutatókként oly búvárokat igyekeznek összegyüjteni Tihanyban, 
kiknek tudása együttvéve képviseli azt, amit biológiának nevezünk. 

Tehát Tihany is, mint biológiai kutatóintézet, az élet megismerésére 
törekszik, de a tihanyi búvárok mindegyike saját ismeretének, tudásának 
megfelelően az életnek azt a sajátos oldalát vizsgálja, amely őt a legjobban 
érdekli. Mindenki tudja, hogy vizsgálatai, tanulmányai csak részletek, ame-
lyeknek egységes képbe való egyesítésére ma is mindnyájan éppen úgy törek-
szünk, mint ahogyan több mint 2000 évvel ezelőtt azt Aristoteles megtenni 
megkísértette. 


