
II. BEVEZETÉS A' NÖVÉNYEK' ORGANOGRAPHIAJÁBA. 

VÉGSŐ KÖZLÉS. 1 

22. 
A' rügyzés. 

A' növények ' leg lényegesebb tu l a jdona inak e g y i k e 
a z : mi szer int a ' levelek ' zug ja iban rűgyeke t a l k o t n a k . 
M é g pedig ké t o k b ó l : e g y s z e r , mivel az á l l a toka t nem 
i l l e t i , és más f e l ő l , mivel a ' p l án t áknak majd minden 
többi sa já t sága iva l öszvefiigg. Ez u tán tehá t még vissza-
t é r ü n k ezen tu la jdonra . 

Mivel az egész életműszeres természetben ma jd egy 
minőség sem f e j l ő d i k k i rögtön és egyszer re ; tehát igen-
is h ihe tő , hogy az á l l a tokná l is kapha tók nyomai a ' rügy-
a l aku lá snak . Az á l l a tp lán tákná l va lóban ta lá lha tn i is 
ágak k iha j t á sá t . 2 Azon t ö r v é n y , mi szer in t a ' r ü g y e k 

1 L. Tudománytár, ix. 
2 Ámbár eldőnthetlen igazságnak tartjuk, hogy az élet-

műszeres le'nyek' rendes és törvényes idomulása nem szűnik 
meg egyszerre egy csoportban, hanem más csoportokban is 
folytatik, ugy hogy az alsóbbakban lassan-lassan emelkedik 
rendesre és megkülönböztetettre, 's a' felsókben csak változta-
tott alakot vesz fel; csakugyan örömest megvalljuk, hogy ne-
héz a' magasban állő állatoknál a' plánták' rügyezésinek nyo-
mait találni. Tudva tan, hogy több testbonczolók az állat' fe-
jében azon csontokat követelik megtalálni, miket a' derékban, 
(truncus). Ezen esetben a' fó a' derék' rűgye volna. De az al-
jas állatokat mind a' plántákkal, mind a' magasb állatokkal 
még kevésbbé vetették öszve, mintsem határozottan tudhatnák , 
miként vész, vagy változik el halkan a' plánták' rügyezése az 
állatnál. 
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a' levelek' zugaiban találtatnak, mint minden más tör-
vények az életműszeres természetben , nem egészen ál-
talános erejű, hanem csak lassan-lassan illeszthető; a' 
legaljasabb növényeknek például még csak^leveleik sem 
lévén; részint kivételeket szenved, ugy hogy ha a' le-
velek lefosztatnak, más helyeken fakadnak rügyek. Mi-
nő feltételek alatt esik ez meg, más helyre való. — A* 
rügyeknek ágakká kiidomulása sem általános, ha-
nem mint az életműszeres természet' minden más minő-
ségei , csak potentia, vagy mint lehetőség, közönséges. 
Különös beható környületek által a' rügyek ágak helyett 
egyéb életműszerekké változnak ál t , p. virágbimbókká, 
himszálakká és magvakká. Ilahát vannak növények, 
mellyeknek nincsenek ágaik, azért még nem kell mon-
danunk, hogy az általunk felállított általános természet-
törvény csalfa, szintolly kevéssé, mintáz ember' okos-
ságát nem lehet kérdés alá vetni azért, hogy tébolyo-
dottak vannak. Sok plánták, mellyek egészen ágatla-
nok, p. az oscillatoriák 's némely vizfonalak (confervae) 
mind a' mellett i s , izek* hozzájárulása által nőnek, 's 
csak kevés plánták vannak, ( i t t főként a' legegyszerü-
ebbekre, a' frustuliákra, 's némelly más diatomeakra 
gondolunk) mellyek nem olly móddal nőnek, hogy he-
gyökhez még egy izt ragaszszanak. Az állatoknál nincs 
ez az eset. Az ő tagjaik 's izeik, létők' kezdete óta 
meg vannak számlálva. 

23. 
Fejlődés' határai* 

A' növények végetlenűl vagy határzatlanűl fejje-
nek, holott az állatok' fejlődése meghatározott. Ez a' 
minőség az előbbiből következik, de mint minden más 
minőség, csak potentia, mint lehetőség, áll ; sőt olly 
kivételeket szenved, mik szerint nem lehet mondani, 
hogy valahol a' plántaországban teljesen alkalmazható 
lenne. Van mindazáltal néhány növény, melly nagyon 
közelít a' kifejlő tehetség' eme' végetlenségéhez, a' bao-
báb p., mellynek tartósága hihetőleg 500 évet feljűl ha-
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lad; a* cserfa és hársfa 600 — 900 évet érhetnek ; né-
melly czedrusokat a' Libanonon csaknem 2000 évüeknek 
tartanak. Egy tiszafa Angliában még Caesar' idejéből 
eredendő. Egy a' Nerbudda' partján növő indiai-fügefa * 
melly különös termeténél fogva 200 talpnyi kerületet, 
's olly nagy csápot kapott, hogy 700 ember az árnyéká-
ba fér; a' mint gyanítják, az a' fa, melyet Nearchus ez 
előtt 2500 évvel űltete. Az új-hollandi mahagónifa, 
(eucalyptus robusta) , és az eucalyptus glob. 150—180 
láb magasságra nyúlik. Cupressus columnaris (Forst.) 
a' Norfolk-szigeten 24 lábnyi vastag törzsököt és 220 
lábnyi magasságot nyer. A' viaszpálma (ceroxylon an-
dicola) a* délamérikai álpokon 180 lábnyi magasra nő. 
A* kötélfa (calamus rudentum) 500 lábnyi hosszú lesz. 
Sőt egy macrocystis nemű alga a' világtengerben, az 
útazók* tudósítása szerint, 500 — 1500 lábnyi hosszúsá-
got kap. Ezen iszonyú növények nem olly móddal fej-
lenek, mint az állatok' óriási, p. az elefánt, hogy csak 
a' tömeg, nem pedig a' részek száma növekednék, ha-
nem minden éven új tag nő, ebből más éven ismét ú j 
tagok sarjaznak, 's igy tovább határzatlanul. Mert ezen 
ú j részek épen olly ifjak mint az első tag , melly a' nö-
vény* származásakor alakult; 's következőleg ugyanazon 
erejök van a' növényt folytatni, mint amaz első rész-
nek. Minden kétségen kivül egész világ' végéig folytat-
hatik ez a' kifejlési tehetség, ugyanazon egy indivi-
duumnál, ha az ember az ágat levágja 's a' földbe ül-
te t i : ez az ág azonnal új fává lesz és tovább nő, mint-
ha fiatal plánta volna. Vannak Európában nyár - és fú'z-
fajaink, melyekből egyetlen egy individuumot hoztak be, 
mellynek ágait levagdalták, 's igy a' növényt elszaporí-
tották. 1 Hihető, hogyha sohasem is jőnek új individuu-
mok Európába, e$en ágak fiatalabb ágak* eltíltetésivel 
folytathatják amaz individuumot, mind addig mig Eu-
rópa létez, és igy ezen individuum sohasem hal ki. 

1 Így lesz a' dolog a' kerria japonicával is (a' kertekben 
nálunk : chorchorus japonicus), mellynek mindig teljes virágai 
vannak , 's azért sohasem terem magot. 
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Gátolja a' plánták* szűnteleni fejlésit , a' rügyek' 
virágokká változása. Sok növény csak esztendeig él , 
azok t. i. melly éknek minden rűgyei az első éven virág-
gal végződnek. Mások több esztendeig élnek, még pe-
dig annál tovább , minél nagyobb arányban léteznek 
levélriígyei a* virágrűgyek felett. 

Illy határzatlan kifejlés, korlátlan élet-eltartás nem 
adatott az állatoknak. Részeik' száma határozott. Ezek 
együtt származnak és korosodnak, 's azért azon egy 
időben is halnak meg. Az állatok' különböző tartósága 
főként nagyságuk' különbözésin alapúi. 

24. 
A' növények' oszthatósága. 

Az előbbiekből kitetszik, hogy minden plántarész, 
melly rügyet tar t , valami magában teljes lény, haszin-
te öszvefügg is az egészsze!. A' plánták' nagy része te-
hát szétosztathatik rügyek v. ágak által. Mesterségi se-
gélylyel olly viszonyokba lehet tenni a' rügyet , hogy 
anyjávali egybeköttetésre ne legyen szüksége. Mert 
minél fogva a' rügy v. ág a' törzsökkel öszvefügg, csak 
az , hogy táplálatot szivjon általa a' földből. Már ha ez 
egyenesen megeshetik, nincs szükség arra az öszvefüg-
gésre. E ' szerint a' fa annyi új fára osztathatik szét, 
a ' hány rúgye van. 

Semmi ennek megfelelő az állatoknál nem létez. 
Csak egyetlen egy seregnek van azzal annyi hasonlítása, 
hogy gyakran bizonytalanságba jő az ember, a' termé-
szetián czbani igazi helyzete felett. Ez a' habarczok' ser-
ge (polypodes), olly állatoké, mellyek közül némellye-
ket meztelenül találunk, de nagyobb részöket hajlékony, 
plántaszabásu csővekben (állatplánt^k), vagy kőnemü 
tömegekben (klárizsok), mellyek általuk termesztődnek 
olly formán, mint a' csigák' héjai v. a' magasb állatok' 
beljében a' csontok. Marsigli fedezé fel 1703ban, hogy 
az akkor még köveknek tartott kristályokból kicsiny 
czérna alakú rügyek nőnek k i , mellyeknek hegyei vi-
rágszabásu fonalkoszorúra ágaznak. Növényeknek is hi-
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vék azon időtől kezdve a' klárizsokat, mint azelőtt kö-
veknek tartották vala. Peysönttel (1723) megmutatá, 
hogy virágkoszorujokban a' sűgárok valódi mozgással 
birnak 's annálfogva ezen részek állatok. De ez a' vé-
lemény nem fogadtaték el, 1740ben Trembley némelly 
édes vizhen lakó habarniczákon számos jelenséget fede-
ze fel, mellyek tökéletesen hasonlitának a' növényorszá-
gi jelenetekhez. Rügyek által szaporodtak, eldarabol-
tathattak, 's minden rész egy egész habarczczá nőhe-
tett. Egyszersmind azt is észrevevék ra j tok, hogy más 
állatkákat elfogtak 's elnyeltek. Ez által innét bizony-
talanokká lettek , mellyik természeti lánczhoz sorozzák, 
's azon alakokat, mellyek lágy burkoknál fogva inkább 
a' plántákhoz közeledtek, állatplántáknak (zoophyta), a ' 
köveseket ellenben kőplántáknak (lythophyta) nevezék, 
mintegy középtesteknek tartva a' külön sorok közt. 

Itteni megjegyzésünk részint a' habarniczák' oszt-
hatóságát, részint rügy- és ágsarjasztó tehetségöket il-
letendi. 

Trembley egy habarczot (hydra grisea, Gmel.) ketté 
vágot t , 's mindenikét egy egész habarczczá látta válni. 
A' félszáj, és tapogató koszorú mindenik darabon egész 
szájjá, 's egész koszorúvá nőtt. O ezen habarczokat az-
tán több részekre válosztá, sőt kis darabokra vagdalá, 
's mindenik rész egy teljes habarczczá nőtt. Ezen pró-
bák a' pontos Rösel 's a' pontatlan Bory de St. Vimént1 

által megújíttattak 's követtettek, és ez utóbbi ezen ki-
pótlódó tehetséget minden habarcznál maga által ta-
pasztaltnak állítja. Mi megvalljuk, hogy ezen tanúbi-
zonyságokban nem vetjük teljes bizodalmunkat, 's a' 
száj' elvágott tapogatóinak illy kiegészülésit lehetetlen-
nek tartjuk. Ha szinte a' Rösel tekintete mellette szól 
i s , ne feledjük, mi könnyen ámít a' nagyító. 

Hihetőbb azon állítás, hogy a' habarczok rügyek 
által szaporodnak. A' természetnyomozók ugy írják le 
e' minőséget, hogy a' habarczok' törzsöke' külső olda 

1 Dict. classique. Tome XIV. p. 178. 
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Ián rügyek mutatkoznak, mellyek, ha az évszak kedve-
ző 's nem igen hideg, eleinte ágakká nőnek; de csak-
hamar a' mint a' külön ágak' különböző életműtatványai-
ból kisülni látszik, külön individuumokká válnak, és 
ezek ámbár eleinte a' közös törzsöknél fogva mind ösz-
vefiiggnek, végre mégis attól 's egymástól, mint mond-
j á k , elválnak, hogy más helyen megszegződjenek. Ha 
ellenben a' hideg meggátolná az illy kifejlést, a* rü-
gyek fejletlen hullanak le a' törzsökről, hogy, mint a* 
plánták' hagymái, a' meleg' visszatértével új individuu-
mokká alakuljanak.1 Ezen a' plántákkali meglepő ha-
sonlat miatt, nem kölönböztethetné meg az ember őket 
azoktól, ha azon egyetlen szabályhoz nem tartaná ma-
gát , melly kétséges esetekben e' kérdést eldönti, u. m. 
a' rokonságukhoz. A' habarczok' sora a' sugáros álla-
tokéhoz csatolódik ; ezek pedig kétségen kivül állatok; 
tehát a' habarczoknak is azoknak kell lenni. Hason-
lólag a' mimosáknak is vannak az állatokkal közös mi-
nőségeik, p. mozgásuk, á4muk; de mivel soruk kétség-
telen növényekhez csatlódik, amaz elszigetelt tulajdono-
kért még nem tétethetnek ált az állatországba. 

25. 
Évszakoktól függés. 

Kiki megjegyezte klimánkban, hogy a' plántaélet 
évenként 's minden tavaszszal megújul. Melegebb tarto-
mányokban is, hol a' levelek nem rendet tartva hullanak 
le, megvan ez a' változása a'plántaéletnek. Mert minde-
nütt van egy vagy keményebb hidegü, vagy nagyobb hév-
ségü évszak, mely alatt a' plántaélet altaljában felakad, 

1 Ez a' habarczok' szaporodásának legújabb előadása a' 
Dict. Classique' id. h . , melly lS28ban Párizsban a' természet-
história' mostani fővárosában, nyomatott. Melly bizonyosság-
gal hiszi a' szerző, Bory' tárgyát kimerítettnek, kiveheti az 
ember a' következő ott előfordúló kifejezésekből: ,,11 faut con-
venir, que la nature qui leur ( á certaines personnes) revéla 
du premier coup unfait échappé ála persévérance de Trembley, 
a Jiéaumury a Becker, a aous, les traita en enfans gatés." 



hogy aztán nagyobb erőre kapjon; 's az az évszak, melly 
a' magvak' földbeni csírázásának kedvez, a' fákon is új 
ágak' sarjazását elősegíti. Igy a' plánták' szerkezeté-
ben is, növekedesök' évenkénti változását észrevehetni; 
*s ha az élőfák' nagyobb részinél a' mindenkori évi nö-
vekedés'határai öszve nem folynának, szintúgy fel lehet-
ne számítni az évenkénti kihajtásokon az élőfa' korát, 
mint azt a' törzsök fájának központú karikáiból kiol-
vashatni* 

Ezzel tökéletesen egyező valamit az állatoknál nem 
találunk. Nőnek ők is az igaz, és annyiban függnek az 
évszakoktól, a' mennyiben a' táplálatot és szükséges mele-
get nem egyformán kapják; de növekedésök még sem 
foly rendes időszakonként. Az állat gyakran megfogy 
egy esztendőben, vékonyabb lesz, mint elébb vala, 's 
aztán más esztendőben ismét telik. Egy állat, éltében 
több izben lehet vastag és vékony; de nem így a' fa. Ez 
míg é l , vastagodik. 

Van csakugyan valami ennek megfelélni látszó az 
állatoknál. Valamint némelly fák télen megszűnnek élni, 
's tavaszszal új leveleket hajtanak; mások ellenben, még 
ugyanazon nembeliek is , leveleiket télen-ált megtartják: 
szintúgy találtatnak némi állatok, mellyek télen-ált 
álomforma kábulásban feküsznek, mig más állatok nin-
csenek illy változásnak alája vetve. Téli álomba eső állat 
nem sok van; a' melegvérűek közül csak néhány, hideg-
tartománybeli emlős tartozik ide; mert a' fecskék' téli 
álmát még vitatják. Nagyobb ellenben azon hidegvérű 
állatok' száma a' hideg tartományokban, mellyek a' telet 
elaluszszák, 11. m. a' kétéltüké, némelly bogaraké, lágy-
férgeké, és férgeké. De valamint a' plántaéletre az a* 
befolyása van a' hévségnek meleg tartományokban, mi a' 
téli hidegnek hidegekben, ugy ott a' kétéltiieknél a' hő-
ség merevenséget okoz, miht azt Humboldt Délanierika* 
pusztáin tapasztalá. Ezen észrevételeken kivűl, niellyek 
szerint némi analógia van némelly időszaki megmerevü-
lésbe eső állatok 's azon fák között, mellyeknek élte 
időszakonként felakad, még más jelenség is mutatkozik 

TUDÓ MÁN YTÁR. X. 7 
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az állatoknál, m e l l y a ' levelek' időszaki cserélődésének 
felel mejj. Ez a* szőr 's toll' megváltozása a' melegvérű 
állatoknál, 's a' bőr' levetése a' kétéltüknél 's aljasabb 
állatoknál (mutatio , mue). Mint a' plánták' elevenségé-
re szabott időre nézve nagyobb az ellenkezet hideg tar-
tományokban mint melegekben, ugy az állatok is e' viszony-
ban vannak a' vetkezésökkel. Csak hideg tartományok-
ban hányják el az emlősök szőröket bizonyos időben. A* 
madarak akkor vedlenek vagy cserélnek tollat, midőn 
fiaik csaknem megnőttek, valamint a' levelek akkor hul-
lanak el, midőn a' gyümölcs éréshez közelit. A' zoolo-
gusok némelly madaraknál két izbeli évenkénti vedlést 
vesznek fel. De tévedésnek látszik előttünk, e' két ved-
lést meg nem különböztetni egymástól. Az, a' melly ta-
vaszszal 's mindjárt a' párosodás után esik, a' virág' le-
hullásának; a' melly őszszel történik, a' levél' lehullásá-
nak felel meg. (L. az általakulásokról szóló czikkelyt.) 

A' kétéltük között csak a' gyíkok és kígyók hám-
lanak. A' bogaraknál is , a' póknemüeknél 's cserepe-
seknél (crustacea) megvan ez a' bőrcserélés. De az állat-
tudósok nem ügyeltek eléggé ezen hámlás' különbségére, 
valljon t. i» mindjárt párosodás után, vagy attól függet-
lenül esik-e; mi ezen jelenségnek nem egyarányúanaló-
giát adna a' levelek' ama tüneményével. A' bogarakról 
csakugyan tudva van, hogy a' hernyó több izben meg-
hámlik; ezen levélhullással egyező vedlésnek nincs sem-
mi köze a* burok' akkori levetésével, midőn a' hernyó-
báb imagová, tökéletes lepkévé válik, mint a' mi a' vi-
rágok' kifejlésével analóg. 

Mind ezen megjegyzések tárgyunktól nem idege-
nek. Az életműszeres természet öszvefüggő lánczot al-
kot. Ugyanazon törvények uralják minden alakjait, de 
annyi végtelen árnyéklaíokban, hogy az ember azon 
alakzatokat mind kiilön törvényeknek vélné engedelmes-
kedni. A' természetnyomozás, legmagasb czélja, ezen 
látszó különbözésekbe egybeillés' hozása. 

1)8 BEVEZETÉS 
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Keringési rendszer. 
26. 

Az állatoknak középponti keringési rendszerök, szi-
vök, van; a'plántáknak nincs. Spallanzani 's Fontana 
e' különbséget általánosnak 's legfontosabbnak tárták. 
De az aljasb állatok e' tekintetben közelednek lassan-
lassan a' plántákhoz. Már a' bogaraknál nem kapni szi-
vet* Mint Curus nem régiben fölfedezé, részletes kerin-
gés találtatik náluk, mint némelly növényeknél (chara). 
A* legaljasb állatoknál még kevésb nyoma van a' szivnek. 

A' középponti nedvkeringés az állatoknál öszvefiig-
gésben van a' szabad mozgással, Ilogy helyből mozdul-
hassanak, magokkal kelle hordozhatni kifejlésök' alapját. 
Ez a' középponti rendszer nemcsak a' vér' keringésihez 
van kötve, az egész állat' fejlésében meg van az. Az 
idegrendszer' középlete az agyvelőben, a' lélekzésé a' tü-
dőben, a' táplálaté a' gyomorban 's a' tb. van. 

27. 
Táplálék* különbsége. 

Az állatok életműszercs anyagokból élnek; a' plán-
ták életműszeretlenekből. Ez a' különbség Mirbel és 
J• E. Smit/i által allítatott fel, mint főkénti. 

Erre csak futólag azt jegyezzük meg, hogy a* fel-
sőbb állatoknak is életműszeretlen táplálékot p. vizet kell 
magokhoz venni,1 és hogy az alsóbbak e' tekintetben 

1 Az Orinoko - melle'ki Otomákok az év' bizonyos idején 
2—3 hónapig, főként némi kövér földdel élnek, 's egyikök 
mintegy fontnyit eszik meg napjában. A' térítők közti tarto-
mányokban ellenállhatlan vágyuk van az embereknek földet, 
uem csak lúgsóst, hanem kövér vájogot is enni. Magdolna fo-
lyó* mellékén az aszszonyok eszik azon agyagot, meliyből edé-
nyeiket készítik. Gvinea parton a' Szerecsenek káuák (caouac) 
nevű sárga földet esznek. Martiniqueben 1751ben kénytelen 
vala a* kormány a' földnek mint élelemszernek árulását meg-
tiltani. Jávában a\ vájogot tánámpónak nevezett kicsiny veres 
pogácsákban eszik. Új Kálédoniában a' szalonna-követ eszik. 
Peruban a' mészföldet élelemszerűi árulják a' piaezon. — Ezek-

7* 
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nagyon közel járnak a' plántákhoz. De nagyobb súlyú 
a z o n megjegyzés, hogy a ' tökéletesb növények, szintúgy 
mint a' tökéletes állatok nem élhetnek életműszeres ere-
detű táplálék u. m. senyvedt föld v. humus nélkül; ám-
bár meg kell vallani, hogy ez az életműszeres táplálék 
messzebb van távozva életműszeres egyberakásától, mint 
az , mellyel az állatok élnek. Az ok azonban, mellyért 
a* plánták táplálata az állatokétól különböző, világosan 
az, hogy az elsőbbek földhöz szegződésöknél fogva nenl 
válogathatnak, hanem be kell venniek a' táplálékot, a' 
millyent ott kapnak, hol történetből nőnek. 

28. 

A' táplálási 's lélekzési életműszerek' különbsége. 
Az állatoknak gyomruk, 's ugyanazért szájuk és 

anus-uk van, mellyek a 'plántákban fogyatkoznak. Az 
állatoknak belső lélekzési életműszereik, tüdeik; a' plán-
táknak külsők, leveleik, vannak. Hogy az állatoknak 
külön életműszerök van az eleség' eltartására, öszvefügg 
azon körülménynyel, hogy helyből mozdulásuknál v. ván-
dorlásuknál nem találnak mindenütt élelmet. Annál na-
gyobb mennyiséget kell tehát abból magokba venniök. — 
A' növények ellenben helyekből nein mozdulván, megta-
lálják élelmöket ott a' hol nőnek, 's ezért nincs sziiksé-
gök afféle tárházra. Alston edinburgi professor, I+intié' 
ellenese, (1760) ezen ismertető jelt legfontosabbnak tar-
tá. Boerhave igy fejezi k i : az állatok táplálatukat bel 
gyökerek (gyomor), a' plánták külsők által szívják be; 
's jó kifejezést talált. Mert a' gyomor' rostjai, mellyek 
a' táplálatot beszívják, épen analógok a' plánták' gyö-
kereivel. 

Ezen másokkal egybefüggő ismertető jegy lassanként 
eltűnik az aljasabb állatoknál. A' habarczoknak 's az 

ről bővebben olvashatni Humboldtnáí. — Ha már olly földtö-
meget képzel az ember, mellyből a' gyomor' rostjai a' táplá-
latra szükséges elemeket kihúzhassák, könnyebben észreveszi 
a' plántagyökereknek 's az állati gyomor' rostjainak azonságát. 
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ázalék-állatkák' nagy részének nincs semmi gyomruk 
vagy szájuk, és semmi amis-uk, épen mint a' növényeknek. 

Mivel az állatok' gyomra szájat , azaz olly nyílást 
tészen fel , mellyen az eleség a' gyomorba ju t , tehát azt 
mondták: az lenne a' különbség az állatok és plánták 
közt, hogy az elsőbbeknek csak egy, az utóbbiaknak 
sok szájuk van. De ez több mint egy tekintetben hely-
telen. Mindenek felett nem a' szájjal, hanem a' gyo-
morral kell a' plánták' beszívó életműveit öszvehasonlít-
nu E' felett a' nyílások' száma az állatoknál sernmikép 
nem lényeges dolog. Fascioláknak ké t , tristomáknak 
három, rhizostomáknak számos nyílásaik vannak azon-
ban a' két elsőbbek a' bélférgek' sergéhez, az utóbbiak 
a' medúzák' családjához tartoznak. 

29. 
Altalakulás. 

A' legérdekesb, de legkevésbbé fellvett, állatokat 
plántáktól megkülönböztető bélyegeknek egyike, az cí 
neín egyiránt kimivelt általakulásukban áll. 

Altalakulás (metamorpbosis) alatt azt ért jük, midőn 
azon egy életműszer más rendeltetést, a' bonczolati ele-
mek' más elrakását és más működést kap. Itt fel kell 
tennünk annak tudását, hogy a' növénynek majd minden 
részei, bármelly különbözőknek láttassanak és avatatla-
noknak, két fő résznek — a' levélnek és rűgynek — elvál-
tozásai. A' helyett, hogy az élőfa eleinte csak eme' ré-
szeket fejti k i , végre egy nagyon mesterséges készület 
jelenik meg, virág név alatt, de a' melly nem egyéb el-
változott leveleknél és ríigyeknél. Mindenki tudja, hogy 
virág a' zöld részektől színragyogásában , jó illatjában 
és részei' öszvetételében különbözik. — Rendszerint azt 
hiszik, hogy ez a' jelenség csupáncsak a' plántaországba 
tartozik ; de szorosabb vizsgálással ugyanazon elváltozás* 
módjának fattyú jelenségeit állatoknál is találjuk. 

A' legvilágosabb illy nemii jelenséget a* b o g a r a k n á l 

láthatni. A' hernyó úgy él mint a' törzsök, bőrét leve-
ti mint a' törzsök, elhullatja leveleit, 's nincsenek sza-
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porító életműszerei, mint a' növénynek virágzás előtt. 
Végre kibúvik a' pillangó olly szindiszszel mint a' vi-
rág, szaporító életmiíszerekkel mint ez; múlékony 's nő-
szés után eltűnő mint a' virág. 1 A' hasonlat tökéletes. 
Már Linné figyelmessé tett reá, 's a' természetphiloso-
phusok méltán nevezik a' bogarakat repülő virágoknak. 

A' bogarak 's növények közti ezen hasonlatnak oka 
abban fekszik, hogy amazok belső éltökre nézve szint-
úgy az évszakokhoz vannak kötve mint a* plánták. Min-
den virág csak kevés ideig él, akármelly tartós maga a* 
növény; igy a' bogarak' imagoja is. Mind ketten csak 
egyetlen egyszer szaporíthatnak, holott a' többi állatok 
nagyobb részint egész éltökben megtartják e' tehetséget. 

A'physiologia'tételeinek egyike sem értetett kevésb-
bé meg, nrnt a' lények' általakulásokróli tanítmány. 
Némellyek elszigetelt lett dolgot látnak benne, p. fíory, ? 

's azt tartják, hogy csak részek' levetésében áll. Mások 
végre, mint Isid. St. Hilaire/ a' lények' általakulását 
öszvezavarják külső részeik' évenkénti időszaki felváltá-
sával. 

Mi azt tartjuk, hogy az általakulás általános je-
lenség az életnniszeres természetben, noha, mint min-
den életmiiszeri jelenetek, inkább v. kevésbbé kitiinő, 
és néha eltűnik vagy ismeretlenné lesz. 

Mi megkülönböztetjük az általakulást az évi válto-
zásoktól. Amaz csak szaporodás végett esik meg, 's más 
czélra szolgáló elváltozásokat nem kell vele öszvevétni. 

A' bogarakhoz legközelebb mutatkoznak e' tekin-
tetben a' békák (batraoinae). Ezek ugy támadnak mint 
halak, lábuk nincs, hanem a' helyett farkuk, 's tüdő he-

1 Egyetlen egy példáját az ismételt szaporító tehetségnek, 
mit bogaraknál tudunk , a' méh adja. Az anyaméh vagy ki-
rályné, ugy hiszik, minden éven tojik, holott a' hímek v. he-
rék odalesznek, mint a' virágok, mihelyt a' nőszés végbemegy. 
Megvalljuk azonban, hogy ezen lett dolgot, nem tartjuk egé-
szen tisztába hozottnak. 

3 Dict. Class. X. p. löt. 
5 Dict. Class. art. mue. 



lyett kopótyúik. Akkor a' növényországból élnek 's hosz-
szú tekercses belső részeik vannak. De mire szaporad-
niok kell, teljes elváltozás megy véghez rajtok. Rövid 
belső részeket kapnak, állat-eleséggel élnek, négy lá-
bat kapnak, forkukat elvesztik, 's elhulló kopótyúik he-
lyett belső tüdőt nyernek. Nemcsak békaalak lép a' 
halalak' helyébe, hanem a' részek' rendeltetése 's termé-
szete is elváltozik. 

A' felsőbb állatoknál a' tojásbani kifejlésökben vél-
tek analógiát találni az aljasabb állatok' ama' jelenségei-
vel. 1 De a' magzat' változásai más szakaszba tartozók-
nak látszanak. 

A' madarak párzásuk' idején ragyogóbb tollakat, 's 
kimivelt éneket kapnak; melly két disz eltűnik, mihelyt 
a' párzás' ideje elmúlt. Ez a' változás, melly (meg-
jegyezni való) különösen a' hímen történik, a' magbeli 
állatocskákróli legújabb nyomozások szerint, a' szapo-
rító életműszerek' belső változásától kisértetik, de a' 
melly nem tárt tovább mint mint maga a' párzás* ideje. 
Amaz állatkák t. i. időszakonként eltűnnek, mint a* mag-
por a' plántáknál. Hogy az illy változás tökéletesen a* 
növényeknéli azon változásnak felel meg, midőn leve-
leik virágokká' válnak, előttünk nem látszik kétségesnek. 

Az emlősöknél sincs hijányuk olly jeleneteknek, 
mellyeket a' madarakról idézettekkel egy sorba kell ten-
ni. A' párzási tehetség' eljöttével új részek fejlenek, 
mellyek azért nem nézethetnek épen magánálló életmű-
szereknek. Igy fejlődnek ki azon időtájban a' kérődző 
állatok' szarvai. 8 

Legmegjegyzésre méltóbbak, a' madarak' párzás-idei 
változásaikkal egyezés' tekintetében , a' szarvasok' csa-
ládjához tartozó állatok' szarvai. A' nőstényeknek rend-
szerint nincs szarvuk. A' himek' szarva minden éven 

1 ls. St. Hilaire art. mue. Dict. XI- p. 279. 
8 Desmoulins igyekezék megbizonyítni, hogy az állatok' 

szarvai nem egyebek öszvenőtt szőrből álló alakzatoknál. Lásti 
azt. Corne. Dict. Class. IV. Nevezetes egyébiránt, hogy csak 
azon állatok kapnak szarvat, mellyeknek szemfogaik nincsenek. 
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mással cserélődik fel, *s lehullása a' párzási időszakhoz 
szabúl, mint a' himek' tollazatjáé a' madaraknál. 

Azonban nem akarjuk ezen analógiát a' többi álla-
toknál fel az emberig űzni, hol az emberkor új részek* 
hozzájárulása nélkül olly világos külső jelek által ismer-
szik a' már meglévők' változásában.1 Az idézettek elég-
ségesek áltláttatni, hogy a' plánták' részeinek virággá 
alakulásokkori változása koránt sem elszigetelt lett do-
log, hanem az egész életműszeres természetben talál ne-
ki megfelelő jelenetet; csakugyan nem kell azt a' kiil ta-
karó' időszaki cserélődésével öszvevétni, mint a' melly 
inkább a' levelek' időszaki lehullásával egyenlíthető. 
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30. 

Érzés, érzést életmiíszerek, és idegrendszer. 

Majd minden időben, 's különösen Litmé 's Buffurt 
tekintetére, legbélyegzőbbnek az érzés' hij anyát nézték 
a* növényeknek plántáktóli megkülönböztetésire. De mi-
vel az érzés ollyas valami, inellynek fokáról 's tehát lé-
téről is senki másban magán kiviil nem Ítélhet, világos, 
hogy ez a' különbség mindenek közt a' legingékonyabb. 
A' bogárgyűjtők is erősítik, hogy a' tőn hetekig élő 
bogarak nem birnak érzéssel; és hihető is , hogy az ál-
latok' egész sorfolyama végtelen csekély fokban bírja 
azon tulajdont, melly az embernél olly bámító magasság-
ra emeltetett; az éldelést t. i. 's a' szenvedést; olly mi-
nőségeket, mellyekről senki sem tudja megmondani, tu-
lajdonkép miben állanak. Más természetnyomozók szen-
tül hivék, hogy a' plánták is birnak érzéssel, p. o. Smit/i, 

De e* kérdésnél az érzés alatt nemcsak éldelés és 
szenvedés' tehetségét érték, hanem külbenyomatok' fel-
vételének tehetségét is , mi egészen más, és inkább ábrá-
zoló vagy szemlélő erőnek kellene neveztetnie. 

1 Certum est, genitalia animalis foeminei non esse nisi 
metamorphosin ejusdem organi in animali masculo, ut stamen 
et pistillum in flore, non origine diversa organa sunt, sed ea-
dem organa diversae metamorphoseos. 
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Hogy ezen állatcharacternek, az érzésnek, több ha-
tározottságot adjanak, azon életmű által bélyegezték, 
mellyben a' jelenet nyilatkozik, 's ennélfogva mondták: 
az állatoknak idegeik vannak, a' plántáknak nincsenek. 
Bonnet vala az első, ki felvette, hogy minden állatnak 
idegrendszere van, 's minden plántának a' nélkül kell 
lenni. Azonban későbbi vizsgálások az idegeknek sem-
mi nyomát nem lelheték fel az aljasb állatoknál, p. áza-
lékférgeknél, habarczoknál, méduzáknál és bélférgeknél. 
De mivel, közelről rokonos családoknál eltűnő idegrend-
szert találtak, nem hiszsziik, hogy ama' hijány az állator-
szág* ezen charactere' általánosságának ártson. Érzés, 
felfogás, és idegrendszer' hijány át ellenben általános ere-
jű bélyegeknek tartják a' növényekre nézve, ha szinte 
Dvtrochét még nálok is hitte nyomait találni némi ideg-
állománynak, melly különösen az érzékes plántáknál 
fölfedezhető. 

31. 
Mozgás. Izmok. Ö&zveJmzódás. Akarat. 

Mint életműszerezet' characterét tekintve, azon vi-
szonyban van a' mozgás is, miben az érzés. Az állatok 
mozgatják részeiket, a' plánták nem. A' mozgás izmok 
által esik meg. Az izmok' mozoghatósága öszvehuzódá-
suktól függ. Mind ez hibázik a' növényeknél. BoerJiave 
az állatok' egyetlen egy látható characterét mozoghatosá-
gukban helyzé; Lamarck a' belső részek' öszvehiízódásá-
ban; 's mindketten megtaláltnak hivék a' két életműsze-
res országok közti korlátot. 

Az állattudósok csakhamar fölfedezék, hogy az ál-
latok' ezen mozoghatósága különböző fajaiknál kisebbe-
dik. Mi azt a' kivetkezést huzzuk belőle, hogy lehetnek 
állatok, mellyek' mozoghatósága végtelen csekély, az-
az = o ; 's ugy is van az a' valóságban. A' spongyiák 
's némelly ázalékosok is , p. cyclops lunula, nem mozog-
nak , 's még is irányzatuk v. rokonságuk' erejénél fogva 
állatok. Nem lehet azonban tagadni, hogy a' mozgás 
legáltalánosabb minősége az állatoknak. De az kűl mi-
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nőség, 's tehát egy lényegesb belsőt teszen fel, és né-
melly plánták is képesek részeiket mozgatni.—Későbbre 
kapunk alkalmat mind az érzelékes plántákról, mind az 
ingerelhetőkről, mint hedysarum gyrans, 's végre a' fru-
stuliákról 's oscillatoriákról szólni. 

Nevezetes jelenség némelly algák' termése, mellyek-
nek magvai állati mozgást kapnak. 1 Ezen tüneményről 
különböző módon Ítéltek. Az ifjabb Nees v. Esenbeck 
későbbre ugy találá, hogy a' mohok' hímekhez hasonlító 
gombocskáiban lévő szemecskék szabad mozgást kapnak, 
midőn burkaikból, hová zárva valának, kiszabadulnak. 3 

'S végre Brown észrevette, hogy nemcsak mindenféle 
hímpor, hanem a' természetben minden legapróbb ré-
szecskék illy mozgást kapnak, mihelyt az általok alko-
tott testteli öszvefüggésök felbontatik. 

Ezen észrevételek bizonyítják, hogy egy belső in-
dítványból származó mozgás nem olly mi, mi az állat-
országot kirekesztőleg illetné, hanem a' mi valójában a' 
plántaországban, sőt az életműszeretlen természetben is 
feltaláltatik. A' szokott nézet szerint tehát ezen testek 
közt minden korlátnak el kellene tűnni; de a* philoso-
phálás' ezen módjától, t. i. hogy szüntelen a' testek közti 
határokat nyomozza, egykor csukugyan is vissza kell térni 
a' másikra, ellenbetettre, mi szerint a' régiektől felvett 
természeti törvényhez képest: natúr a non facit saltus, 
minden korlátnak el kell tűnni. 

Altlátván, hogy az állatok" mozgása minden esetre 
némi belső minőséget teszen fel, természetesen a' moz-
gás' életműszerében, az izmokban, keresék ezt a' termé-
szetvizsgálók. De ez az ok nem ér olly messze, mint 
a' jelenet. Habarczoknál, ázalékférgeknél, sugáros ál-
latoknál, mozgásuk' daczára, semmi izmokat nem talál-
hattak, 's még a' gerincz- v. forgó-csontokkal felruhá-

1 Agardh de metamorphosi algarum, et Icenes algarum 
europ. t. 15. 

2 Meyer még a' filix fajok' magképeit (sporidia) is «ró-
síti, Kogy morogni látta. Bot. Zeit. 1828. p. 159. 
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zott állatokon is vannak életműszerek, mellyek mozoghat-
nak , de izmokat nem foglalnak magokban , p. a' pulyka* 
felső orrán lévő húsos csucsorodás, 's minden kifeszül-
hető (erectilis) részek. Azon kivűl megjegyzésre méltó, 
hogy, holott a' mozgást azért tartják állati természet' bi-
zonyságának, mivel szabad akaratot teszen fel, egész 
izom rendszer létez náluk, mellyel az akarat kevéssé v. 
épen nem bi'r; illyenek a' lélekző életművek, a' szív, a' 
belrészek. A' mozgás' mind e' két nemének van megfe-
lelő a' plántáknál. A' miinosák' mozdulása az állatok' 
önkényi izorninozgásával analóg; a'hedysarum gyransé 
ezeknek önkénytelen mozgásához hasonlít. 

A' tulajdon, minél fogva az izmok a' mozgást vég-
hezviszik , az ő öszvehúzódásuk, 's olly tulajdona az 
állati életműveknek, mellyet Lamarck 's más újabb ter-
mészetnyomozók (többek között Bourdon, de Huan, Jlu-
dolphi, Sc/tweigger) azokat a' plántáktól legtisztábban 
megkülönböztető jegynek tartanak. Haller e' tulajdont 
izgathatóságnak nevezé (mi csakugyan plántáknak is van); 
mások, p. Bourdon, myotilitasnak 1 nevezték. Olly egé-
szen azonban nem tagadhatjuk el a' plántáktól e' tulaj-
dont,8 mivel mozgásuk máskép nem gondolható, 's az 
érzelékes plánták- csuklóiban könnyen észrevehető is. Sőt 
Dutrochet azt is törekvék bébizonyítni, hogy ezen eset-
ben az öszvehuzódás mindkét életműszerezetben ugyan 
az . 3 Nevezetes próbáinál fogva ugy találta, hogy sa-
vak és, lúgsók az állati izmokra 's a' mimosák' izeibeli 
sejtszövetre teljesen egyenlő hatással vannak, 's tehát 
ezen izeket valódi izmoknak lehet tartani. 

1 Ettől: mys >=3 izom, izomhatóságnak mondhatnók. 
2 Lamarck tagadja az öszvehúzódást, vagy a' mit másak 

izgathatóságnak neveznek, a' plántáknál. Az érzikék' mozgásai 
az ő nézete szerint csak a' részek' megernyedéséből (détente) 
erednek, mi a' nedvek' elpárolásából származik. Ezt a' véle-
ményt megczáfolja Dutrochet: Rech. anat. sur la struct. vé-
gét. p. 2 2 7 . 

5 Dutrochet Rech. anat. p. 193. 

\ 
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Bármelly bajba hozza ez észrevétel ama* természet-
nyomozókat, kik a* természet' törvényeiben logicai kor-
látolást keresnek, nekünk szintolly kevéssé látszik rend-
kívülinek. Még ha azt lehetne megmutatni, mit a* 
sokaság, színtől csalatva, hiszen, 's a' mit a' nem kön-
nyenhivő $mith vél, hogy a' mimosa valóban érzéssel 
b í r , mint mozgással; mi azért mégsem számlálnék az 
állatokhoz; mert a' növényi irányzat csakugyan az ural-
kodó nála. Az állatok közt növény, a' plánták közt 
állati alakokat fogunk találni, a' nélkül, hogy ezek-
nek a' természet' lánczabeli igazi helyzete iránt leg-
kisebbé is tévedésbe jőnénk. 

A' részek' mozgathatása' tehetségétől meg kell kür 
lönhöztetni ama' sokkal kevésbbé általános minőséget, 
a' helyváltoztatást (locomotivitas). Ez természet szerint 
hibázik a' plántáknál, mellyek gyökereiknél fogva föld-
höz vannak szegezve. Ez a* minőség vala az tulajdon-
kép, mellyet némi régiebb természetvizsgálók (Boer-
have, Jungius, Lnidwig) a' plánta' lényeges bélyegző-
jének tartának; e' meggyőződéstől az újabb időben meg-
váltak, észrevévén, mi sok plánta nincs helybe szegez-
ve (p. nagy számú algák) , mi sokan élhetnek továbbá 
hosszas ideig földhöz szegzés nélkül (hagymás növé-
nyek , és különösen aérides, igy a' vízbe tett plánták), 
's végre milly sok állat van egy helyhez nőve (állat-
plánták, klárizsok, néhány csiga). 

Az állati mozgás akaratot tesz fel, a' növényi csak 
külső ingert; de az akarat szint ollyan valami, mint az 
érzés, miről másnál csak következtetésnél fogva Ítélhe-
tünk, és mikor a* mimosa veszély' közelítésire levelei-
vel betakarózik, meg vagyunk győződve, hogy semmit 
sem tud róla; de többet a' csigáról sem tudhatunk, 
midőn hasonló esetben héjjával betakarózik. Ezzel nem 
egyebet akarunk mondani, hanem hogy a* mimosa* moz-
gása belső okfejére nézve is analóg az állatok' mozgá-
sával, ha szinte ezen okfő a' fejlés' minden fokait ált-
futva a' mimomtial leggyengébben, az állatnál már erős-
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ben, és az embernél legnagyobb erejében van is ki-
nyomva. 

32. 
Külrészek' múlandósága. 

Hedvig adá legelébb fontos különbségül a* plánták 
és állatok közt, hogy ezek szaporító életműveiket szün-
telen megtartják, amazok pedig csak egyetlen egyszer 
élnek velők. De a' plántarészek' ezen minőségének még 
sokkal általánosabb kiterjedést lehet adni; mert nem 
csak a' virág' részei hullanak le évenként, hanem a' 
levelek vagy lehellés' életművei is azon törvény alá 
vettettek. Ama' különbség kétségkivül fontos; de ré-
szint nem az egész növényországgal közösek azon ré-
szek, mellyeket Hedwig szaporító életműszereknek ne-
vez , vagyis a' virág; a' lopvanősző növényeknek t. i. 
nincsenek virágaik; részint a' plántáknak ez a'tulajdona, 
mi szerint részeiket évenként megújítják, egy mást, már 
említettet, teszen fel , azt a' minőséget t. i. hogy szün-
telen tovább nőnek új részekben, mig növésök a' gyü-
mölcsben bevégződik. — E' mellett még meg kell jegyez-
nünk,- hogy a' bogarak szintazon tulajdonnal birnak, mi-
vel a' plánták, 's csak egyetlen egyszer szaporítnak; 's 
mi általjában a' bogarakat olly növényi kivételeknek 
nézzük az állatok közt, minők az érzikél^ és oscillato-
riák a' növények közt. 

33. 
Kétnemüség (hermaphroditismus). 

Az állatoknál a' diclinismust, nemek' külön vált-
ságát, a' plántáknál a' hermaphroditismust, nemek* 
együttlétét találjuk. Ez a' különbség természetes követ-
kezése az állatok' helyből mozdulhatóságának, 's a' plán-
ták' ebbeli tehetlenségének. 

Kivétel azonban mindenik országban ugyan sok 
van. De a' diclinismus főként az aljasabb növényeknél, 
a* hermaphroditismus az aljasb állatoknál van divatban. 
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34. 
Test' állása. 

Az állatoknak vizirányos, a' növényeknek tetőirá-
nyos állásuk van. Oka természet szerint az egyiknek 
mozoghatósága, 's a* másiknak mozdulatlansága; az ál-
latok* azon természete, mi szerint élelmöket a' föld' szí-
nén keresik, 's a' plánták' természete, mellynél fogva 
azt a* főidben és levegőben találják. Az allatok föld-
szint mozgandók lévén, testöknek is azon irányzatúnak 
kell lenni, 's a' plántáknak mint világosság-, lég-, 's 
vizből táplálandóknak olly irányzatot kelle kapni, melly 
ezen anyagok' magához-vételét a' lehetségig könnyítse. 

Kivételek a' törvény alól kevésbbé számosak az 
állat- , mint a' plánta - országban. Csak a' helyhez szeg-
zett állatoknak, p. az állatplántáknak, van tetőirányos 
állásuk, 's aztán az embernek. Az elsőknek egyazon okból 
a' plántákkal; az embernek azért, mivel nincs arra 
kárhoztatva, hogy éltét csak a' föld szinéhez kösse. 

A' plánták tetőirányzatukból csak akkor hajlanak 
e l , midőn törzsökük igen gyenge. De ezen esetben gyak-
ran adott a' természet nekik eszközt felegyenesedésökre, 
p. más plánták körüli tekeredés által. 

35. 
ítészek' kettőssége. 

Az állatoknak méregyenes (synmetriás) alkotásuk 
van, kettőzött részeik, jobbuk és baluk; mi mind hi-
bázik a' plántáknál. Már az elébbiekben említettük, 
hogy az életműszeri élet' életműszerei az állati testben 
méregyenetlenűl és egyenként vannak helyezve; az ér-
zéki életéi ellenben méregyennel és párjával. Ez a' tu-
lajdon az itt emlegetettel természet szerint egybefiig-
gésben van; de az is következik belőle, hogy az állat-
character annál kevésbbé tűnik ki a' kűlidomban, minél 
inkább fogy az állatok' sorfolyamában az érzéki élet. 
A' sugáros állatok' 's habarczok' részei körben állanak, 
mint a' plántákéi. Sőt a' halak közt is találtatnak csalá-
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dok, mellyeknél minden me'regyenetlenűl van halyez-
ve, p. a' félszeg úszóknál (pleuronectes). Vannak ellen-
ben méregyenes alkotású növények is : az ajkasak, 's 
majd minden ellenes levelű plánták, harasztok 's a* tb. 
A' nedvek' keringése a' CKaróknál jobbról megy fel- és 
balról lefelé 's t. ef. Ez a' character tehát ámbár nem 
alaptalan, tetemes megszorításokat szenved. — A' ré-
szek' kettőssége öszvefügg a' test' vizirányos állásával; 
's a' tetőirányos állású állatoknál, p. az állatplántáknál, 
a' részek, vagy mint a' plánták' virágai, sugárosok, 
vagy mint a' plántaágok, váltogatok, nem pedig a' ket-
tősség' szabálya szerint szerkezteitek. A' növényeknél 
ellenben mind azon részek, mellyek már egyenetlenül, 
's nem a' szártetőn ülnek, rendszerint a' kettősség* 
törvényéhez szabják magokat. Igy minden levél magá-
ban véve csaknem méregyenes. A' nem felálló, hanem 
a' láthatár felé fordúló virágok gyakran ollyanok, mit 
a' rendszeralkotók szabálytalannak neveznek, ámbár 
az a' szabálytalanság épen abban áll, hogy méregyene-
sen kettőzött részeikj vannak; példák a' lárvások (per-
sonatae), aj kasuk, pillangósok 's m. 

/ 

36. 
Az életműszerek' szerkezete és minemüsége. 

Már említettük, hogy az állatoknak vannak élet-
múrendszereik, mellyek nélkül a' plánták szűkölköd-
nek, u. in. ideg- és izomrendszerök. Szerkezetök' leg-
egyszerűbb elemei is nagy mértékben különböznek. 
Nyálkás, szívós szövet az állatoknál; hólyag nemű, 
öszveforradt sejtekből álló, törékeny szövet a' növé-
nyeknél, valóban inkább elkülönzik őket, mint rend-
szerint tartják; 's még azon életműszerezetek is, mely-
lyeknek helye iránt mozoghatóságuk miatt kétségesked-
nek , p. az oscillatoriák és frustuliák, sejtes és törékeny 
alkotásukért a' plántákhoz számítatnak. Rudolphi e' 
különbséget bonczolási tekintetben lényegesnek tartja. 
Azonban nejn tagadhatni, hogy több ázalékférgek, mo-
zoghatóságuk mellett i s , törékeny szövetüek, 's a1 
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gombáknak, mellyeket Rudolphi nem számit a' plán-
tákhoz , nyálkás szövetök van; ugy hogy a' charactert 
szintolly kevéssé találjuk kivételektől szabadnak, mint 
a* többieket. 

3 7 . 

Chemiai mineműség. 
Igy megcsalatva várakozásukban egy állandóul ki-

szabott bélyegét találhatni a* plántáinak és állatoknak, 
végre a' különnemű chemiai öszvetételben reménylik 
fölfedezni azt a' természetnyomozók. Találának is illy 
különbséget, mióta a' chemia új pályára lépett. Már 
rég megjegyezték vala, hogy állati részek égéskor, 
mint rothadáskor egészen .más kedvetlen szagot fejte-
nek k i , mint a' növények. Smith az elégéskori szagot 
a* legbiztosabb próbának adja ki megitélésére annak , 
állat vagy plántaországhoz számítassék-e valamelly 
test. Azután ugy találák a' chemicusok, hogy az élet-
müszeres természetet alkotó négy anyag közül a' foj-
tóanyag az állatoknál, a' szénanyag a* plántáknál ha-
talmasb. Sprengel e' bélyegző jegyet legfontosabbnak 
itéli; mihez az is járul , hogy az egyes alkotó részek 
az állatoknál négyével, a' növényeknél hármával van-
nak egyesülve. 

Hasonló módon az életműszerzetek által termett 
földnemekben is hivék bizonyságát találhatni természe-
tök' biilönbségének. Azt tárták p. hogy az állatok élet-
folytuk által meszet, a' plánták kovacsföldet teremnek. 
Sőt valának természetvizsgálók, kik kivék, hogy a* 
földöni mészhegyek csupán az állatországból vevék ere-
detöket. Csontok, csigahéj, tojáshéj 's eff. főként me-
szet tartanak, valamint a' növények' felbörében sőt 
nedveikben is kovacsföldet találni. Fenmarada ugyan 
az a' kérdés: valljon nem a' táplálásukra fordított szer-
ből veszik-e ezen anyagokat az organismusok; csak-
ugyan a' Vauquelin 's más természetnyomozók által tett 
próbák életműszerzetbeli eredeti termésök mellett lát-
szanak szólni. 
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Bármelly érdekesek is magokban ezen nyomozások, 
mégsem remélhetjük biztos következésre ju tn i általuk 
a' két természetország' korlát ja felett. A' növények is 
termesztnek meszet, és kovács földtermésök' általános-
ságát nem is próbálák megmutatni. A' többi chemiai 
különbség hasonlókép sürii kivételeket szenved. 

3$. 
Az éle tok fő' különbsége. 

Az életműszeres testek' életfolyomának vizsgálása, 
vagy a' biologia még egy az eddigieknél mélyebben fek-
vő különbséget ád előnkbe. .Ez a z , melly az ő illető 
életokfejök közt találtatik. A' növények egy külvi lági , 
szüntelenül ható erőtől függnek. Életokfejök kivülöt-
tök létez. A* nap* rokonai ők, mellynek igenleges vagy 
nemleges behatása különböző , és egymást folyvást fel-
váltó műfolyamot (processus) okoz bennök. Az éji unt-
folyam nemcsak a' magnak , hanem a' plánta' minden 
kűl életműszereinek csirázását; a' nappali kikelésit mí-
veli. A' növény' évi élte a' nap' kévi pályájávali egykö-
züség (para l le l i smus) . Tavaszszal minden csirázik , 
nyárban minden kikél és n ő , őszszel minden é r i k , a* 
f a szintúgy mint a ' m a g , a ' gyökér épen u g y , mint a* 
hagyma vagy a' kolompér. Az évszakok' befolyása kü-
l ö n - k ü l ö n minden 24 órában ismétlődik rövidebb mű-
folyamban a' nappal és éjjel ' behatása á l ta l , minél fog-
va a' plánta és részei ezen időszakokban is váltogatva 
csiráznak és kikelnek. A' nap' erejének egymértékle-
tií tartásából magyarázható a' plánták* csendes , állan-
dó , nyugalmas, egy arányulag fejlődő é l te , 's az ő 
minden más földi dolgokéval ellenkező különös ösztö-
n ü k , a' föld közép pontjától épen olly egyenes vonal-
ban felfelé törekedni , mint a' milly egyenes irányban 
minden más dolog lefelé siet. Ebből az a' sajátságuk 
is , mi szerint a' lehetségig nagy terjedékben igyekeznek 
ki terülni a' világosság' üregeiben , holott minden más 
testnek viszont a' lehető legnagyobb alapzat kell al-
f é lü l , hogy nyugtában maradhasson. Egy 100 évű f a , 
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1)8 
BEVEZETÉS 

mellynek ágain évenként öt rügy és levél támadott 
volna, ha ezeket némi kul és történetes erőszak el ne-
rontsa, leveleivel, (egy-egy négyszeg hüvelykre számít-
va e z e k e t ) nagyobb területet elfedhetne, mint a' föld-
gömb' felszine. A' roppant levélcsúpot tartó törzsök el-
lenben sokszor felette csekély. Egy pálma' törzsöke , 
melly 200 lábnyi magasságra érhet, nem vastagabb fél 
vagy egész lábnyinál. 1 

Egészen máskép az állatoknál. Ezek semmi kül és 
állandó erőtől nem függnek, hanem belső, bennök la-
kó életokfővel, mellyet értelmességnek nevezünk, van-
nak felruházva. Ez az, a'-minek éltöket fen kell tarta-
ni. A' növényeknek nincs sziikségök semmit tudni, sem-
mit ismerni, csak a' nap' behatását; ehhez ragaszkod-
nak , ugy élnek és tenyésznek. A' nap gondoskodik he-
lyettök ; elvonja magát éjjelre tőlük, hogy árnyékban 
nyugodjanak, (mer t alszanak a' növények i s ) ; ád ne-
kik esőt és harmatot, mikor kel l , ád vil lanyt, savító 
és szénsav-gázt, világot és meleget. Nem kell semmi-
ről gondoskodniok, gondoskodik a' nap érettök. Az ál-
latok ellenben más erővel birnak fentartásuk' feltételé-
ü l , olly erővel, melly bennök lakik. Az értelmesség, 
a' nap helyett szolgál nekik. Ez által látnak, hallanak, 
megismerik: mi hasznos vagy ártalmas nekik; 's ha 
méltán bámuljuk, miként gondoskodik a' nap' ereje 
iszonyú messzeségről a' növényekre, bizony nem ke-
vésbbé csudára méltó az állatok' tehetsége, minél fog-
va szemökkel távúiról a' testek' alakjait felveszik, fü-
lökkel azoknak minden sebes' változásait, aina' leirha-

1 Calamus Rotang, egy pálmanem, a' mint mondják, 
egy hüvelyk vastagság mellett 900 rőf magasságra nő. A' kó-
kusz pálmák az erdők felett magosra kinyúlnak, 's a' többi 
fák' csápjaira ültetett emeletes ligetet képeznek. — A' viasz-
pálma 200, mauritia 100, a' káposztapálma 120 lábnyira nő, 
csak 8 hüvelyk vastagságú törzsökkel. Sok más élőfának iszo-
nyú magossága, 's ahhoz képest vékony törzsöke van. Egy 
alga az oceanban , a' macrocystis pyrifera, 500 — 1500 lábnyi 
hosszú, törzsöke azonban nem vastagabb egy erős sinórnál. 
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tatlan valami, a' hang, ál tal , melly csak életműszeres-
ségünkben, 's nem a* természetben létez, mfcgérzik. A' 
látás' sugárai, a' hallás' hangzatai által az állatok' ér-
telmessége viszonyban van a' távol tárgyakkal, ezeknek 
egy részével pedig a' belérzék által , melly távol dol-
gokat sem látás, sem hallás, hanern emlékezet és sej-
dítés vagy közvetlen tudás és ösztön által veszen ész-
re. Innen az ő nyugtalan, izgó, mintegy hallható élet-
inódjok, elé- és hátralépdelésben fejlődő testök, alkotá-
suknak közeplő mihemüségü 's egy tömegbeni növeke-
dés ök. 

Ezen alapra támaszkodának a' népek gyermekko-
rukban, midőn az állatoknak lelket v. szellemet tulaj-
donítának, 's a' napot istennek nézék, 's mivel láták , 
hogy nap nélkül az egész élő természet kihalna, semmi 
sem természetesebb mint ama' felvétel. Midőn az em-
berek a' természet' bővebb ismérete által azon tudomány-
ra ju tának, hogy a' nap csak egy világtest, elfelejték 
ezen világtestnek az élethezi viszonyát, és béfolyását 
csak a' föld' mozgására való mechanicai hatásában ke-
resék. 

Ideje megismernünk, hogy a' növényország 's en-
nek minden általános jelenetei nern egyéb, mint egy, 
a ' növényeket, sőt a' földön kiviil helyzett világtest' 
földünkhözi viszonyának 's hatásának hű kifejezése. 
Földgömbünknek nemcsak futását igazgatja a' nap, ha-
nem elevenné 's életműszeressé is teszi azt. Ebből meg-
magyarázhatjuk azon sajátság' faganatját i s , hogy a' 
földnek eclipticája szegletet formál az egyenlítővel, 's 
hogy a' föld, nap körüli keringése közben egyszers-
mind bizonyos időszakban tengelye körül is forog. Az 
első által csak az évszakok származhatnak, az utóbbi 
által csak a' nap, és é j ; 's mind a' kettő feltétele a' 
plántaéletnek. Lát juk azonban, melly nagy különbsé-
get okoz a* nap' különböző állása a' növenyindividuu-
mok 's családok' charactereiben a' főid' zónáiban. En-
nél fogva sejthetjük azt i s , hogy más világtestekben , 
mellyeknek keringése 's forgása más arányban vannak 
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mint a' földé, a' növényországnak is egészen különböző 
alakúnak kell lenni, 's csupán az által új állapotok okoz-
tatnak az életműszerzetek' minemúségeiben, mellyek más 
világtesteket új sorfolyamokban diszesítnek, új termé-
szeteket alkotnak, 's a' végetlenúl teremtő erőnek szám-
talan új tervekre adnak alkalmat* 

39. 
Elmélkedések. 

Az állatok *s plánták' különbözésinek itt próbált 
előadása mutatja, hogy köztök élesen kiszabott korlátot 
találni nem lehet. Azonban nem következtetjük azt, a' 
mit abból szoktak, hogy plánták és állatok nem lenné-
nek lényegesen különbözők. Különbözők ők bizonyára, 
mint irányzatok, mint eszmék, mellyeket a' természet 
minden árnyéklatokban 's minden fokokban létesítni igye-
kezett. De mivel irányzatok és igyekezetek, az is kö-
vetkezik , hogy fokoknak kell lenni, mellyekben a' bé-
lyeg inkább vagy kevésbbé eltűnik, 's ollyanoknak, 
mellyekben ez az emberi szemre 's értelemre nézve nem 
létez. 

Akár a' most, ámbár helytelenül, félrevetett vég-
oki philosophiából induljunk ki, akár csak egy tarka kép-
nek nézzük a' természetet: ugy találandjuk, hogy az 
egész anyagi teremtésnek négyszeres czél' valósítása az 
alapja: a' különbféleségé , az egységé, a' szépségé, és a' 
tökéletességé. De mivel a' szépség és tökély nem állhat-
nak meg kiilönbféleség és egység nélkül; tehát a' két elsőt 
a' kétutóbbi alá rendeltnek nézhetjük, azaz: a* természet a' 
különbféleség és egység' előhozásában, szépségben és tö-
kélyben vala kifejlendő, v. szépségre és tökélyre emel-
kedendő. A' két utóbbi az irányzatot és igyekezetet, a* 
két első az eszközöket fejezik ki. Azt is találjuk továb-
bá , hogy az egész anyagi világban semmi erkölcsi czél, 
semmi igazság, akármi módon i s , a' teremtés' tervében 
nem volt. Az egész aljasabb természetben gyakran a* 
kegyetlenség és erő' törvénye uralkodik. Az erdőkben 
a' vérengző állatok korlátlan uraságot folytatnak, egyik 



természeti test, ugy látszik, csak arra való, hogy a* má-
siknak taplálatul szolgáljon. Ezen látszólag olly vad 
törvény onnan magyarázható, hogy ezen egész aljas ter-
mészetben az elnyomottaknál szintugy mint az elnyomók-
nál az erkölcsi fogalmak kevés erővel birnak, 's ennél 
fogva az élet' érzése szinte = o. Csak az emberrel kez-
dődik fentebb természet, hol az erkölcsi fogalmak na-
gyobb súlyt kapnak, 's azon különbféleséget, mellyet az 
életműszeres természetben erkölcsiség' viszonyán kivül 
találunk, ugyanazon különbféleséget kapjuk az ember 
természetében is , mihelyt erkölcsi törvények járulnak 
oda; így p. intézeteiben 's családi, nevelési és társasági 
viszonyaiban, egy magasb értelmi világbani részvételben, 
a ' halhatlanság' reménylésében, a' dolgok' okai' egybe-
függése' kinyomozásának vágyában, 's ennél fogva egy 
olly természetben, mellynek hasonlókép szépség és töké-
letesség y. ámbár másnemű 's felsőbb rendű, a' czélja. 

Legfőbb bölcseség abban nyilatkozik, midőn az al-
kotó erő a' legegyszerűbb, lehető legkisebb eszközöket 
választja, hogy sehol erőt ne pazaroljon. A' természet' 
minden alakzatainak tehát a' lehető legfőbb egyszerűség 
az alaprajza. Eletműszerek' legcsekélyebb számával leg-
nagyobb kt"ilönbféleséget alkotni, fő tulajdona tehát az 
életműszeri természetnek. 

E' szerint, ugy véljük, az életműsaeres természet-
nek minden jelenségeit a' fentebbi négy czélból kell ki-
magyarázni, mellyek szüntelen egymásrai 's egymás kö-
zötti viszonhatásban, külön alakok' végtelen sokaságát 
alkotják,, mellyek közül hol egyik, hol másik bír na-
gyobb súlylyal, még pedig minden lépcsőzetekben. Majd 
különbféleséget, majd a' különbféleségnek egységrei visz-
szaléptét, majd a' szépséget, majd az eszköz és czél közti 
legtökélesb öszveillést akarta a' természet az által alak-
ban kifejezni. 

Még az életműszerezet is ezen különbféleség' és egység' 
terméke, 's következőleg általjában épen azon czélok lé-
te' feltételei. Olly életműszerezetek' sorfolyamát előállít-
ni, mellyek halkan 's minden lépcsőzeteken emelkedjenek 
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szépségre 's tökélyre, ez az alsóbb teremtés' kinézése, 
hogy a' felsőbbhez közeledjék, vele öszvefuggő egészet 
alkosson *s a' felsőbbet is lehetővé tegye. Mert különb-
féleség nem létezhetnék emberi intézetekben, ha nem vol-
na meg már az altermészetben; tökéletesség nem volna 
található az embernél, ha annak alsóbb fokai már alatta 
nem találtathatnának. 

Ezen különbféleség' legaljasb kifejezése természetesen 
az volna, melly a' felsőbbnek alapjául, feltételéül szol-
gálhatna. Oszvetalálkozó kűl és idegen erők' hatásának 
következései, a' mennyiben ezek állandó alakokban meg-
maradhatnak, vagy az, a' mit ásványoknak nevezünk, 
alapot tesznek. Illy öszvetételek számtalan sokasággal 
vannak. Alkotásukra nem kivántatik egyéb, csak chaos 
v." anyag, és ható erő. Ezek teszik a' teremtés' alapzat-
ját* De a' tereintő erő' czélja vala egy felsőbb nemii ala-
kot idomítni, földit ugyan, de a' földfelettihez lehetsé-
gig közelítőt; ezen alak az ember. Az ásványok és az 
ember közt a' távolság iszonyú vala. E' hézagot az em-
berhez közelítő lények' minden lépcsőzeteivel kitölteni 
volt második feladatja a' teremtésnek. Az ember' fogal-
mával az önállóság' fogalma is meg vala adva, 's ezzel 
az éleV fogalma. 

Az élet önállásu hatóságot teszen fe l , de a' melly 
egyszersmind a' kültermészet' erőitől és hatóságaitól is 
függ, v. a' melly a' kültermészettel viszonhatásban áll. 
Ezen általános fogalom szerint alkotni egy testet a' te-
remtés' tervének első szakasza vala. Egy csupán élőtest 
plánta; 's a' mennyiben az állat csak é l , plánta. Bel 
élet külviszonhatás által, legközönségesb tulajdona a' 
plántának. Ezen külső viszonhatásnak ugyan nem kellé 
semmi egyéb csak fentartás, 's a' plánta egyetlen egy 
életműszerének csak a' gyökér látszik lenni. De egyet-
len egy erő igen kevés vala azon különbféleség' kivitelére, 
melly egyike a' természet' soha el nem mulasztott czél-
pontjainak. Már két életműszerei azon viszonhatásnak 
elégségesek valának ezen különbféleség' elérésire. Ez a' 
másik életmű a* lehellés* életműve, a' levél, lőn. Ezen 



t é t életműből állanak a' plántának általános külső élet-
műszerei. Gyökérrel a* földben, levéllel a ' levegőben, 
két különböző elemekben kelle a' plántának élni, 's köz-
lő testnek lenni a' földgömb' két alkotó részei, a' föld 
és légkör (atmosphaera) közt. — Innen származik a' plán-
tában mutatkozó polaritas. Egyik vég-in táplálékot sziv 
be; ez áltvonűl a' testén, feldolgoztatik az életerő által, 
's a' levelekben viszont illetésbe hozatván a' kül termé-
szettel , a' gőzkörből új részeket kap, mellyek által lesz 
aztán áltsajátítható. 

A' plánta' teste tehát életműszerek' rendszerével 
bír , mellyek a' táplálékot beszívják, 's alakoló nedvvé 
(lympha) dolgozzák. Ezen rendszert nedvtartó (lympha-
ticus) rendszernek hivják, és két pólusa a' gyökér és le-
vél. A' földből kapott táplálék a' senyvedt föld vagy el-
senyvedi életműszerzetek, mellyeknek kivonatját a* gyö-
kér beszivja. A' gyökér szabadon elterjed a' földben, 
a' levelek szabadon lengenek a' légben. 

A' plánták' több életműszereinek, mellyek nem a' 
gyökér és levél közt vannak, mind nincs semmi közük 
a' növény' individuális élete' fentartásával. Ezek más 
végekre czéloznak, u. m. azonegy plánta-alak' megtartá-
sára a' földön. Ezek a' virág és gyümölcs, mellyek csak-
ugyan elváltozott levelek. 

De az életműszerek' ezen levegő- 's főldbeni elter-
jedésinél fogva a' plánták alája vetvék a' változó évsza-
koknak. A' hideg és meleg különbsége a' földben elég 
csekély, de a' légkörben nagyobb, mintsem olly gyen-
géd életműszer, millyen a' levél, elviselni tudná. A' 
gyökér tehát megmarad, holott a' levelek tél' közeledé-
sével elhullanak. Előkészület kelle tehát, minélfogva 
a' tavasz' visszatértekor ú j levelek fejlődhessenek* Ez 
az előkészület a' rügy. Ez a' rügy a' következő éven űj 
rűgyeket kap, 's igy mindig tovább. . 

Ezen két feltétel által még nem juta a' természet 
emberhez közelítő alakra. A' plánta' minden czéljainak elé-
résére nem kivántaték semmi észtehetség. A'természet' te-
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remtő erejének csak egy irányzata,a' szépségrei irányzat,lőn 
illy móddal létesítve. A* tökélyrei irányzat még bátra vala. 

A' növény' természete' feltételeihez új feltételeknek 
kelle ragasztatni, mellyek észtehetséget tegyenek szük-
ségessé, mi nélkül tökély nem lehet. Hogy növénynyel 
ellenkező valami hozassék elő, arról szó sem lehet«; 
mert akkor az első sorfolyam, a' plántáké, vétség lett 
volna. Ugyanazt teremfeni, de valamit még hozzá ten-
ni , valami felsőbbet származtatni, lőn tehát az éj czél. 
Ezért az állatok nem valami ellenbetétel a' plántákkal, 
as hiba volna azon testeket elletikezö természetüeknek 
bélyegezni. Az állat plánta, de egyszersmind minden, 
a' mivé lenni a' plántát líj feltételek kényszerítik. 

Az embernek mint értelmi lénynek fogalmában fek-
vék egyszersmind a' szabadság' fogalma is. Ezen minő-
séget első durványaitól (rudimentum) kezdve legfőbb ér-
telmi kimiveltségéig indomítni, ez vala az üj sornak, az 
állatok' sorának, körképfe (typus). 

A' plánta földhöz ragadt, glaebe adscripta. Az ál-
lat szabadon vala mozgandó. Azért a* gyökér elválasz-
taték a* földtől, a' levelekkel együtt befelé fordítaték, 
és burokkal betakartaték; *s ezen második változásból 
az állatnak minden különbségei kihozathatnak. A' gyö-
kér nem lévén többé földbe szegezve, meg kelle találni 
élelmét azon burokban, mellybe begörbítetett. A' táplá-
léknak tehát be kelle szerkeztetni; igy kapa az állat 
gyomrot. A" táplálék' bevételére markoló életműszerek, 
főként száj vala az eszköz; keresésök' eszköze a' moz-
gás' életműszerei; megkülönböztetésök' eszköze az érző 
életműszerek. 1 

1 Általános világi (cosmicus) tekintetekből következőleg 
lehetne a* fon előadott tanítmányt lehozni: 

Ámbár az életműszerek belülről fejlenek , de a' feldolgo-
zandó anyagot kívülről kell venniek. Azonban folyó állapotban 
kell azt beszivniok , mert csak hig testek hathatnak chemice 
egymásra, 's olvaszthatnak fel más testeket. De két folyadék 
van, mellyek a' földet egykÖzüleg körülburkolják. Egyik a' 
víz, melly vagy egy tömegben takarja a' földet, vagy végetlen 
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Innen a' külső életmű rendszerek áz állátoknál. 
Csak a' növényi v. életműszeri élet' életműszereiben, a' 
nedvtartó és ér-rendszerben osztoznak a* plántákkal. A' 
többi rendszer, az izom- és ideg-rendszer, mind nem ta-
láltatnak a' plántáknál; mert itt nincs szükség reájok. 

A' plánta' gyökere, elrothadt organismusjok' seny-
vében találja táplálékát. Az állat' élelme készítetlenűl, 
még életműszeres alakjában a' szájon által vétetik be. 
Tehát hamar senyvvé keli változtatnia. Erre nyálnak, 
gyomornedvnek, epének való rendszerek kivántatnak. 
A' mit a' levegő' savítója lassan visz véghez, hogy a* 
plánták' gyökereinek senyvedt földet keszítsen, annak 
az állatnál mesterséges belső szerkezet (apparatus) által 
kelle megesni. A' plánta' gyökerei szabadon bujkálnak 

apró részecskékben annak legfelső rétegében eloszolva tartóz-
kodik. Másik a* légkör (atmosphaera). Legegyszerűbb orga-
nismusoknak tehát azoknak kelle lenni, mellyek a* földbeli 
vizzel, 's az atmosphaerai levegővel közvetlenül illetésben 
vannak; ezek pedig a' növények. És ez a' plánta* fogalma. A' 
növények mindenütt megtalálják gyökereikkel a' vizet, és azt, 
a' mi a' vizben felolvadhat, 's leveleikkel a' levegőt, 's a' mi 
ebben élelinökre szolgál. Nem kell semmit keresniök, minden 
oda van nyújtva nekik. Ezzel a' fogalommal az értelmesség meg 
nem állhat; haszontalan volna ez a' plántáknak. 

Ha tehát a'természet értelmességre akart emelkedni, nem 
kellett a' gyökereket közvetlenül a* vizzel,'s a' leveleket a* levegő' 
vei illetésbe hozni. Be kelle takarnia ezen életműszereket maga 
az organismus által. Igy támadt a' gyomor* 's a' mell' belső 
üregének eszméje. Hogy ezen eszme mellett az il ly módon be-
takart gyökerek 's levelek mégis a' két közönséges folyadékkal 
('s a' mi ezekben felolvadható), illetésbe jöhessenek , megki-
vántaték olly életműszerek' teremtése , mellyek által ama' két 
folyadék az üregbe szerkeztettessék; ezek a' mozgási életmű-
vek és a* száj valának. Igy támada az állat' fogalma. A' kül-
ső életműszerek csak arra valók, hogy a' két fctyadékot 's ol-
vasztásaikat vagy beszerkeztessék, vagy felkeressék. De fel-
keresésökre magasb életműszerek kelletének, u. m. az értel-
messég' életműszerei. Ezen kűl czélhoz szabaték az égész bel-
ső organismus: az izmok a' mozgásnak, az idegek az értelmes-
ségnek észközlésire. 
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a1 főidbe, és hosszabbülnak. Az állat' gyökerei ellenben 
burkokba rekesztve vannak. A' helyett, hogy a' plán-
ták' gyökerei a' kiszopott humust odahagyják, a' kiszo-
pott humusnak kell odahagyni a' gyomor' gyökereit. 
Ezért van az állatoknak anusuk. 

Az öszveilletések' végetlen sokasága, mi egy illy 
bonyolított organismus által lőn lehető, könnyűvé tevé 
a' természetnek, az alak és tökély' minden lépcsőzetein 
által földi ideáljáig, az emberig felhágni. Csupán csak 
az által, hogy a' plánta a' földtől megoldaték, hogy sza-
baddá 's ezzel állattá legyen, kimivelteték ez a' szabad-
ság minden lépcsőzeteken által az ember' eszes szabadsá-
gáig. Kevés tulajdont találni állatnál, mit ne lehetne 
azon nézetből kimagyarázni, hogy az állat a' földtől 
megoldatott plánta, mellynek két pólusai a' helyett, 
hogy a' kűl természettel illetésbe jőnének, egy burokba 
berekesztettek. Innen van az p. o., hogy azon állatok, 
mellyek mint a* plánták, helyhez szegzettek (mi vizben 
eshetik meg, mivel ott mégis eleséget vettek magukhoz), 
p. o. a' habarczok, 's azok, m.ellyeknek lehellő életmű-
szereik nem belől, hanem mint a' plántáknak, kivűl van-
nak , a' bogarak a' plántákhoz leginkább hasonlító két 
állatsereg. 

A' legfontosb kűl különbség a' plánták és állatok 
közt , hogy t. i. az állatok csak tömegöket gyarapíthat-
j á k , nem pedig részeiket, általjában két* pólusuk' öszve-
görbítésének következése. Az állatnál, mellynek mo-
zogni kell , a' súlypont' helyzete lényeges. A' plántáknál 
akármilly mesze eltávozhatik egymástól a' két pólus; de 
az állat akármennyit nőjön, két vége mégis öszvehajtva 
marad, 's lehet ugyan vastagabb , azaz kiterjedésében 
gyarapodhatik, de hosszabb sohasem, azaz a* két vége 
közti távulságot nem nevelheti. 

Vannak még némelly más, kevés különbségek is a* 
plánták és állatok közt, mellyeket nem lehet olly köny-
nyen lehozni a' pólusok' helyzete' ezen változásából, ha-
nem valódi ellentételeknek látszanak. Közelebbi vizs-
gálásra azonban eltűnik ez az ellentétel. Az állatok 
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megrontják a' gőzkört lehelésökkel 's eltoltik szénsav-
gőzzel. A' plánták ellenben jobbítják a' levegőt, 's fel-
bontják a* szénsavat. Ennek oka nyilván a' földnek 
mintegy egészet alkotó 's mondhatni életműszeres rend-
szernek nézetéből kihozható. A' tisztátalanító műfolyam-
mal, mit az allatok visznek véghez, tisztító műfolyam-
nak kell szembeszállani, 's erre azért választá a' termé-
szet a' plántákat, mivel lehelő életműszereik illetésben 
vannak a' világossággal, mi nincs ugy az állatoknál. In-
nen a' plánták éjjel megrontják a' levegőt és szénsavgázt 
szórnak el, mert akkor leveleik setétben vannak, mint 
az állatok' tüdei mindig. Látjuk tehát, hogy az ok, mi-
nél fogva az állat' tüdejének más lehelési műfolyam a' 
sajátja, abban fekszik, hogy be van burkolva, 's hogy 
a' különbség megszűnik, mihelyt a' levelek setétbe jőnek. 

Más különbség ott van, hogy a' növények holt és fel-
bomlott organisinusokból élnek, az állatok ellenben élők-
ből; a' növények holt humusból, az állatok pedig élő ál-
lat- vagy plántarészekből. Láttuk már az eddigiekből, 
hogy ez a' különbség csak látszó, és hogy az állat az 
eleven életműszeres részeket elébb senyvedékké változtat-
j a , mi előtt táplálékul fordítná. 

Igy jelenik meg a' teremtés' csodálatos terve az em-
beri szemnek. A' plántaország' irányzata vala : szép ter-
mészetet idomítni, melly csak plántákból, ezeknek alak-
jaiból 's csoportozataiból áll; az állatországé, a' legma-
gasb emberi földi tökélynek, alakot kölcsönözni, melly 
csak az emberben tűnik elő, teljesen kinyomva. Szép-
ség és tökély az életműszeres idomulás' két czéljait képe-
zik. Azért ezen idomulás' irányzata csak kettő. E' két 
czél' elérésére az eszközök felettébb egyszerűek. Csak 
két életműszer kellett az életre. Ezen két életműszernek 
csak különböző helyzete határozá el kétféle természetöket. 
Minden egyéb életműszeri különbségeknek ezen helyzet 
szükségképi következésének kellett lenni. Midőn végre 
az ember a' teremtésből kilépék, a' teremtés' két vég-
czéljai: szépség és tökély, egy alakban egyesítve tűné-
ken fel. 
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Szokás a' tudósoknál, tanult tudományoknak magas 
becset tulajdonítni. A' tudományoknak, különösen azok-
nak, mellyeknek tanulása költséges, az ország' pártfo-
gása- és gyámolítására szükségök van. Ezen szükségnek 
és költségességnek érzése az oka, hogy egyik tudomány 
sem mutathat annyi apologiát elő, minta ' természettu-
domány. Becsét azonban főként anyagi hasznaiban u. m. 
orvoslásra 's gazdaságra fordításában keresték, 's nem 
szenved kétséget, hogy e' két tekintetben szinte szüksé-
ges tudomány. De ha fökénti becse valóban ezen anyagi 
alapon fekünnék, csak néhány természeti testek' csekély 
foglalatú isméretére sűlyedne le, 's valóban alrendű ran-
got foglalna, hátrább állana például az utóbbi chemiánál 
mellynek haszonra fordítása kétségkivül sokkal közönsé-
gesb. Linné is, ki mindenben előbbre vala sietve korá-
nál , félre veté ezen egy oldalú nézetet. Neheztelve azon 
szünteleni kérdezősködésért, mire használna annyi gyűj-
teménye, egy értekezést ira, mellynek czímje: Cui bo~ 
no? annak megmutatására, hogy a' természet' isméreté-
nek, mint tudománynak, becse koránt sem egyes egyedül 
a' természeti testeknek emberi, anyagi végekre fordítá-
sában áll. 

A' természettudomány' becse főként philosophiai, 
's főként philosophiai érdeke van. Az embernek szünte-
len eszébe ötlik néhány kérdés, mellyre feleletet postu-
lál , de a' mellyeket eddigelé hasztalan probála megmu-
tatás' utján eldönteni; híjában tulajdonkép azért, mivel 
ő ezen megmutatásokat saját tudatjában keresé, melly 
őt felelet helyett rendszerint antinómiákra vezeti.1 Ezen 
postulált feleletek kölcsönös viszonyú fogalmak. Csak 
egyik viszonybeli vizsgálásuk és bontogatásuk tehát szük-
ségkép nem egész, hanem félszeg, 's ennélfogva hamis 
következményeket ád* Isten nem gondolható természet 

1 L. Knnt's Kritik der reinen Vérnunft. 
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nélkül, mellyben munkál; szabadság nem, természeti 
törvények nélkül, mellyektől magát függetlenné teszi; 
magasb erkölcsi világ nem, egy alsóbb nélkül, mellyből 
kifejlődik; 's végre az ember nem, az őt környező ter-
mészet nélkül, melly az ő egész fejlésének feltétele. A' 
magasb fogalmak vizsgálása, a' velek kölcsönős viszony-
bel i , bár aljas fogalmak' vizsgálása nélkül tehát lehet-
lenséget foglal magában, mi msg van mutatva mind az 
el használt észi rendszerek' leomlása, mind ama' philo-
sophusok' elszerencsétlenedett próbái által, kik, mint 
Jean Paul mondja ,aethert aetlierben aetherrel festet-
tekCsak az újabb időben vették észre magok a' philo-
sophusok ezen kettős oldalt, az emberi tudomány' lelké-
nek a' testével öszveforradását, 's ahhoz képest két fele-
kezetre oszlottak, mellynek mindenike felvette a' termé-
szetet, mint odatartozó elemet, philosophiai nyomozá-
saiba. Egyik a' Schellingtöl alapított, ugy nevezett 
,Naturphilosophiec, másik a' kánti alapzatokon Jacobitó 1 
állított ,Resiguations -,Philosophie.c De amaz első nem 
keresett egyebet, mint általjáben csak természetet, nem 
egy bizonyos meghatározott természetet, nem azt a' di-
csőt , mellyet az örök ész teremte. A' második, vagy a' 
Jacobié, egy különös érzéket veszen fel , u. m. a' hitet, 
melly által pótolja ki a' bebizonyítás' hiányaiból eredő 
meggyőződés' hézagjait; valamint még egy különös kiil-
behatást is az ember' beljébe, az ihletést, melly egyfe-
lől a' természet által munkál. Körben jár tehát, 's nem 
mivel egyebet, mint a' mit a' nyomozó mivele, mielőtt 
nyomozásnak indula: postulál. E' szerint egyik philo-
sophiai rendszer sem jutott tovább, csak annyira, hogy 
a' tudás' kettős oldalát megismerte. Hátra van még te-
hát ezen megismerés' tettleges kiegészítésire a' természet' 
tanulása, de nem, mint a' természetnyomozók egyfelől 
's a' philosophusok másfelől eddig cselekvének, egy ol-
dalulag; nem élettelen, hanem eleven alakjában, élet-
műben és életben, jelenségben és törvényben* Az illy 
vizsgálódás' következése épen olly bizonyos, és a' meg-
győződés, mellyre vezet, az éjsz' reflectáló tehetségire 
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olly befolyású, mint akármelly más cselekvésre indító 
behatás. Mert a' meggyőződést szülő bizonyosság azon 
lehetetlenségben fekszik, mi szerint nem cselekedhetünk 
másként, mint hogy' meggyőződésünk hozza magával. 
Ha a* természetnek olly minőségű nyomozása arra viheti 
az embert, hogy lehetlen legyen neki másként, mint Is-
tenről, szabadságról, jógróli meggyőződés szerint csele-
kedni, szintúgy, mint csak egy rajta kiviil találtató anyag-
róli meggyőződés szerint cselekedhetik, ámbár azt logi-
cailag bebizonyítani nem képes: akkor a' philosophia 
elérte legmagasb polczát, azt t. i . , mellyen az ember 
egy erkölcsi világban épen azzal a' bizonyossággal cse-
lekszik, mellyel az anyagiban. 

Világos, hogy il ly feladat' megfejtésire egy csak-
nem egészen új tudománynak kellene teremtetnie, azon 
tudománynak, melly egykor finalis philosophia (végczé-
lok szerinti okoskodás) nevezete 's alakja alatt töreke-
dett kifejleni, de már születésekor két egymással csa-
tázó nézetektől elfojtaték, u. m. a' természet' leírásától, 
melly az életnuíszeres természet' ismeretének gyermek-
korát bélyegzi, mint pecsétgyüjtemény a' nemesét; és 
az idealizmusétól, melly az ifjúkor' mesterséges de ki-
csapongó képződéseinek felel meg. Már most igyekszik 
ama' tudomány kivergődni egyfelől egy vastag empíriá-
ból, melly a' physiologia'előlépte által lassanként mind 
inkább-inkább ideálozódik, 's másik alkotó részével, az 
életrőli tanítmánynyal párosul; másfelől kifejleni a' 
tiirphilosophiee éretlen eszméiből, mellyekre valaha min-
den bizonynyal részint visszatér, ha nem is elébb mint 
miután az azt elcsúfító tévelygésektől megtisztítja, 's 
tartalmára nézve szorosban meghatározza. Bocsáttassék 
meg nekünk, ha a' természettudomány' észképérűl olly 
magas fogalmat, 's egykori kifejléséről olly nagy re-
ményeket táplálunk. 

Más becse a* természettudománynak az aestheticai. 
Jean Paul k i fe j té ezt Vorschule-ja' e l s ő részében. K e -
véssé vagyunk beavatva azon osztályunkon kivül álló 
tudományba; azonban nem kételjiik, hogy a' természet-
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beni mélyebb nyomozás tisztább belátást adni, 's mind 
azon öszveilletéseknek, mellyeket költő és stylista ábrá-
zolni törekszik, élénkebb szineket kölcsönözni képes. 
Ha a' mesterségben legfőbb czél a' végtelennel jelképe-
zése, 's ha a' természet' tanulásánál mindenütt a' véget-
lenre akadunk, mellynek az csak korlátolt és jelképező 
alakjait tűnteti elé; ugy látszik, hogy e' két tanulásnak, 
a' mesterségének és természetének, nem kell's nem is le-
het egymáshoz egészen idegeneknek lenni. Ebből ma-
gyarázhatni azon költői öltözetet, mellyet választa ma-
gának az ugy nevezett ,Naturphilosophie' későbbi fejlé-
sében , mint az a' Sc/ielliug' tanítványai, p. Okén, Stef* 
fens, Nees v. Esenbeck, Schubert á l ta l f e l foga ío t t , 's 
melly a' természet' tüneményei megmagyarázására tőlük 
olly éles észszel alkalmaztaték. Ebből magyarázható az 
a' nagy stylistai érdem is , melly az igazi természetnyo-
m o z ó k n a k , egy Linné, B u f f o n , Ciivier, Lacepéde-nek 
's különösen egy Humboldt Sándornak irásai különböz-
tetnek , öszvehasonlítva azon rideg és feszes előadásmód-
dal, millyent a' természettanulástól egészen idegen phi-
losophusok rendszereikben hátrahagytak. 

Harmadik becsét ezen tanulmánynak a' character' 
mivelésére erkölcsi befolyásában kell keresnünk. Ez ré-
szint abból következik, mit csak imént igyekezénk be-
bizonyítani. Az önség elesik az igazi termé zeínyomozás 
mellett. A' természet valami olly nagy, olly vonzó, 
mindig új jelenségei által olly bő mértékben ingerli a' 
tudásvágyat, hogy a' vizsgáló maga magát elveszti, 's 
csupáncsak az eleibe adódó tárgyba merül el. A' termé-
szet' tanulása a' philosophiai tanulmánytól ugy különbö-
zik, mint a' classicitas a' romanticától. Az első objectiv, 
a' másik subjectiv. A' természet' ismeretének érdeke te-
hát olly valami tiszta, hogy, mint a' becsület' érdeke, 
mellyel legkönnyebben is párosul, a' természetnyomozó-
nál minden földi, anyagi hasznok' elfelejtésit okozza. 
Ha Clusius' éltét olvassuk, ha Li/mének minden földi 
nehézségektől ostromlott 's még is győzedelmes tudomá-
nyos fejlésit kisérjük, ha a' füvészet' történeteit áltgon-



doljuk, végre ugy találjuk, hogy egy eszme is, a' be-
csületét 's vallásét' kivéve, annyi martyrokat nem szám-
lá l , minta' természettudományé. Ennek oka az, hogy 
a' természet' tanulásának a' becsülettel 's vallással két 
közös tulajdona van, t. i. egyszersmind objectiv és aest-
heticai, egyszersmind külső tárgyat fog fel, 's ezen fel-
fogás által az érzést legélénkebben foglalatoskodtatja. 
Mint a' vallás, nemcsak martyrokat, hanem kegyes és 
szelid embereket is idomít. A' természettudomány' histó-
riája kevés példáját mutatja ama' vad, elkeserült és eret-
nekző czivódásoknak, mellyek a' többi tudományok' pá-
lyáján olly gyakoriak, és soha sem amaz igazságtalan-
ságot megelőzőink' érdeme iránt, kik a' pályát újabb 
tisztességek' nyerésire megnehezítették. Mondhatná te-
hát az ember, hogy a' természetnyomozók egy az egész-
földön elterjedt rendet alkotnak, az egyetlen egyet, melly 
világ' végéig tartva mindig szaporodni 's dicsőülni fog» — 
Mint a' kertészek a' legkegyesebb kézmivesek; a' föld-
miVelők legkegyesebb polgárok: ugy a' tudományok' mi-
velői is azon arányban szelidűlnek, mennyiben a' ter-
mészet' objectiv tanulásában elmerülnek, és Ovidius' is-
méretes szavai: ,?iec sinit esse feros' különösen reájok 
alkalmazhatók. —- Yégre abban is egyezik a' természet-
nyomozás a' vallással, hogy az életnek azon viszonyai-
ban is vigasztalást nyújt, mellyekben minden más vi-
gasztalás sikereden. A' természetnyoniozó sohasem hagy 
fel tudományával, sohasem unja meg azt. — Rousseau 's 
Göthe az élet' üressége ellen ezen tanulmányban talál-
tak utolsó védbástyát. 

BRASSAI Sámuel. 
(Erdélyben.) 
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