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A v á l a s z t m á n y megbízásából összeállítja: H Ő G Y E S E N D R E , titkár. 

r. Török Auré l értekezé
se: „Az ember i sze rve
z e t m u n k a k é p e s s é g é 
rő l . " 

Az emberi szervezet 
életjelenségeinek buvárlata 

azon meggyőződésre vezet, hogy a 
természettörvények, a melyeknek 
uralmát a földnek és a világrend
szernek élettelen testein lépten nyo
monkimutathatjuk, az emberi szer
vezetre nézve is teljes érvényben 
vannak. Oly törvények, a melyek 
kivételesen csak az emberi szerve
zetre szorítkoznának s a többi ter
mészettörvényekkel mintegy el

lentétben állanának — nem léteznek. Mi 
természetesebb tehát, mint ha az emberi szer
vezet életműködéseinek értelmezésénél szin
tén azon elvekből indulunk ki, mint az ál
talános természetjelenségeknél. Miután pedig 
ez utóbbiakat elvégre mechanikai folyama
tokra bonthatjuk szét, ugyanezekre iparko
dunk az életjelenségeket is szétbontani. Ed
digelé az élettani buvárlat meglepő szép 
eredményeket mutathat fel ezen irányban. Az 
első, ki az emberi szervezet életműködéseit 
s munkaképességét ily értelemben felfogta 
l a M e 11 r i e volt, a ki a múlt évszázban 
ezen eszméjéért heves üldözést szenvedett, 
és pedig nemcsak a laicus közönség, hanem 
még a tudományos világ részéről is. A sza-
badelvüség hírében állott franczia encyclo-
paedisták is csak megvetéssel szólottak volt 
la Me t tr ie-ről , a „L'homme m a c h i n e " 
szerzőjéről. 

Ép ugy, mint a gépeknél, az emberi 
szervezetnél is figyelmünket mindenek előtt 
azon törvényszerűségre kell fordítanunk, a 
mely az erő felhasználás ós a végbe vitt 
munka közt létezik. A gőzgép, a mely ke
rekének mozgása által bizonyos gyorsasággal 
terhet emel föl, azaz munkát visz véghez, 
ezt csak azon erőnél fogva teheti, a mely 
benne a fűtő anyag elégés J által létrejő. 
Hasonlólag történik az emberi szervezetben, 
s a különböző munka (testünknek emelése 
járáskor) bizonyos anyagoknak (az úgyneve
zett tápanyagoknak) lassú elégése által ke
letkezett erőnél fogva jő létre. Egy közép 
testsulyu (70 kilogr. súlyú) emberben napon
ként 250 gramm szén és 20 gramm légeny 
égettetik el a napi munka végzésére. Ter
mészetes, hogy miután az ember szervezet 
működő részei, a szervek, egészen más jelle
gű összetétellel bírnak, mint a gépnek ten
gelyei, kerekei stb.: a szén és légeny nem 
azon módon ég el, mint pl. a gépben. 
Az emberi szervezetnek erőkészleteit kölcsö
nöző szén bonyolult vegyületeknek t. i. atáp-
anyagoknak alakjában jut a szervezetbe és 
mielőtt elégettetnék, az emésztés és felszívódás 
által a szervezet alkatrészei közé igtattatik. 
A kőszénben, vagy fában foglalt szén soha
sem lesz a gép anyagának alkatrészévé, ha
nem közvetlenül égettetetik el a mechanikai 
munka czéljából. Az emberi szervezetben te
hát nagy szerepet játszik az erőt adó táp
anyagok megemésztése és úgynevezett átha-
sonlitása (assimi'atio.) 

A tápanyagok ezen áthasonlitása azon
ban ismét csak munkával, azaz erő felhasz-
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nálással jár. így, hogy a napjára kiszámitott 
3-5 kilogrammnyi tápanyagokban foglalt 250 
gramm szén és 20 gramm légeny megemész
tethessék és a test alkatrészévé, (vagy a 
mint mondani szokás „vérré") váljék, erre 
mintegy 23 kilogramm emésztési nedv (nyál, 
gyomornedv, epe, bólnedv, hasnyál) szüksé
ges, a mi az összes testsúly egy harmadának 
felel meg. Miután a tápanyagok tehát nem 
közvetlenül, hanem csak megemésztve fordít
hatók erőkifejtésre, a megemésztésre pedig 
bizonyos mennyiségű emésztési nedv szüksé
ges, a melyet a szervezetnek saját anyagá
ból kell készítenie: nyilvánvaló, hogy pusz
tán a tápanyagok mennyiségének egyoldalú 
növekvése által még nem növelhetnők az 
emberi szervezetnek munkaképességét. A 
nagyobb mennyiségű tápanyagok megemész
tésére ugyanis okvetlenül több emésztési 
nedv szükséges és e mennyiség csak az 
emésztési szerveknek fokozódott működése 
által ismét csak bizonyos fokig nagyobbod-
hátik s e határon tul bármennyi tápanyag 
is vétetnék fői, az felhasználatlanul (meg
emésztetlenül) maradna és csak akadályt 
képző lomgyanánt szerepelne a testben. A 
megemésztett tápanyagok az emésztési ned
veknek legnagyobb részével a vérbe jutnak 
felszívódás utján s a sziv hajtó ereje által 
tovamozditva finom csövekben szerteszét ke
ringenek és bejárják az emberi testaek va
lamennyi szervét, ugy hogy e berendezés 
alapján mindenik szerv arinyi tápot vehet föl 
a közös tápnedvből (t. i. a vérből) mint a 
mennyire szüksége van. 

A vérnek ezen keringése erő felhasz
nálást, azaz munkát vesz igénybe a szerve
zet részéről, a melyet a szívnek kell teljesí
teni. Ezen ökölnagyságu s mintegy 288 gramm 
súlyú és négy ürosztályzattal ellátott hústöm
lő, az élet egész folyama alatt működik, mi
dőn váltogatva kitágul s ezalatt a vért a 
test részeiből mintegy magához szívja és 
ezután összehúzódik s ezáltal a vért bi
zonyos erővel a véredényekbe hajtja a test 
legtávolabbi részéig. A szívnek ezen válta
kozó működéséről t. i. a mellnek bal felén 
mutatkozó szivlökés alakjában ujjainknak ta
pintásával is tudomást vehetünk. És ha fi
gyelmesen megszámláljuk az egyes lökéseket, 
rájöhetünk hogy az egyes lökések meglepő 
szabályossággal, mondjuk ki: gépies szabályos
sággal mennek végbe. De rájöhetünk arra is, 
hogy különböző egyéneknél ezen bámulatos 
kis gép különböző szaporasággal dolgozik. így 
a kicsiny embereknél szaporább a szivverés, 
mint nagyobb embereknél, nőknél szaporább 
mint férfiaknál; legszaporább az ujdonszült 
gyermekeknél. Egy perez alatt p. az egy éves 
gyermeknél a szívverés 134-szer észlelhető. 

Születéstől kezdve a 21—22 élet évig 
egész 75-re csökken egy perez alatt és ez a 
középkorú egyéneknek közép szivverési sza-

porasága — egészséges állapotban. Magas 
életkorban, a 75—80-ik életév felé a szívve
rés szaporasága ismét kissé gyarapszik. Miu-
tána sziv minden, egyes lüktetéskor 175 gm. 
vért lök a főérbe (a test szervei számára) és 
ugyanannyi vért a tüdőütérbe, a tüdő vére-
déijyei számára, tehát összesen 350 gm. vért; 
és miután a sziv az emiitett vérmennyiséget 
bizonyos nyomással hajtja az edényekbe, a 
mely a nyomás p. a főérben a vért 3 mé
ter oszlopmagasságra emelné (ha a főér me
rőleges irányban volna a szivbe illesztve) 
ugy az egész sziv vérhajtó munkája p. egy 
nap alatt egyenlő 75600 kilogramméterrel, a 
mely alatt oly erőt kell érteni, a melylyel 
75600 kiló sulyu testet egy méternyi ma
gasságra lehet emelni. Szorozzuk a napi 
munkát az életévek számával és látni fog
juk, hogy a sziv mily rendkívüli munkát 
teljesít az emberi élet alatt. 

A sziv azonban, midőn lüktet, nem egész 
munkaerejét fordítja a vér tovahajtására, 
még saját súlyát is emelnie kell, továbbá a 
vérnek az edény falakkal való súrlódása kö
vetkeztében meleg képződik, a mely munka
erőrészlet tehát szintén veszteség gyanánt 
még tekintetbe kell hogy jőjön. Hogy a sziv 
ily rendkívüli nagy munkát végezhessen, táp
lálkoznia kell. A sziv e czélból minden ki
táguláskor saját állományában levő edény-
csöveibe mintegy beszívja a vérnek egy ré
szét, a mely vérmennyiségben foglalt táp
anyagok csak visszaszolgáltatják azon anya
gokat, a melyeket a sziv a munka végzésnél 
erőkifejtésre felhasznált, és mihelyt vagy ke
vesebb vér jut a sziv edényeibe, vagy mi
helyt a vérben a tápanyagok nem a kellő 
mennyiségi viszonyban- vannak jelen, azon
nal ellankad a sziv és gyengébben és las
sabban húzódik össze. Ha p. egy ember 21 
óráig éhezik a sziv perczenkint nem 75-ször, 
hanem csak 59-szer vagy 62-szer húzódik 
öszsze. 

Miután a vérben foglalt tápanyagok el
égettetnek és az égéshez okvetlenül éleny 
(Oxygen) szükséges, a szervezet a szükséges 
éleny mennyiséget a körlégből veszi föl. Min
den beleheléskor egy közép súlyú erőteljes 
egészséges ember mintegy fél liter levegőt 
vesz föl, mely a tüdőbe jut és itt a tüdő fe
lületén a csak finom edény fallal körülvett 
vérrel érintkezik és vele csereviszonyba lép. 
Ugyanis a tüdőbe mindazon vér jut, a mely 
a test szerveiből visszafolyt, s a mely a szer
vekben és szövetekben végbe ment égési, il
letőleg élenyülési anyagokkal (COz-val) telve 
van, s a mely vérben az éleny már megfo
gyott. A tüdőbe jutott körlég és a tüdőben 
foglalt csere tehát abban áll, hogy mig a be
lehelt levegőből az éleny nagy mohósággal 
a vérbe megyén (hogy aztán vele eljuthason 
azon legkisebb alakrészekig t. i. a sejtekig, 
a melyekben az élettevékenységnek utolsó 
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góeza, műhelye létezik), addig a vérből a 
szénsav megyén át a tüdő felületén levő lég
be s ezzel keveredve a kileheléskor ismét a 
körlégbe jut vissza. A száj tehát a szelelő 
nyilas, a melyen keresztül az erőkifejtés lét
re jövetelére szükséges éleny be jut a szer
vezetbe, a mely éleDy a tápanyagnak szén
iét szénsavvá égeti el. Levegő t. i. éleny 
fölvétel nélkül tehát hiába táplálkoznánk, 
hiába halmozhatnók fel testünkbe a tápanya
gok szénjét, legényét. Éleny nélkül nem 
volnánk képesek erőt kifejteni belőlük. Más
felől a száj az emberi gépezetnek a kémé
nye, mely folytonosan füstölög ; természete
sen finomabb alakban, mint a gyárak kémé
nyei. Ha tekintetbe vészük, hogy perczen-
kint 16—24-szer lehelünk ki, és ha te
kintetbe vesszük, hogy a körlégben mily 
nyomás alatt léteznek a különböző légek 
stb., igen könnyen kiszámíthatjuk azt, meny
nyi levegőt lehelünk be egy óra alatt 
v»gy 24 óra alatt, mennyi élenyt szolgálta
tunk át a vérnek és mennyi szénsavtól tisz
tult meg vérünk ugyanezen idő alatt. Egy 
óra alatt körülbelül 35 gramm, 24 óra alatt 
tehát 840 gramm szénsavat lehelünk ki és 
óránkint 31 gramm, 24 óra alatt 744 gramm 
élenyt lehelünk be. — Miután a vér és tü
dőlevegő közötti légcsere a körlégben és a 
vérben foglalt légek egy máshozi viszonyában 
rejlik, magától érthető, hogy mi csak azért 
lehelünk be élenyt a körlégből, mert ebben 
az éleny sokkal nagyobb mennyiségben (te
hát nagyobb nyomás alatt) van mint a vé
rünkben és csak azért lehelünk ki szénsa
vat, mert a szénsav a vérben sokkal nagyobb 
nyomás alatt van, mint a körlégben. Mind
addig mig a körlégben az éleny a mostani
hoz hasonló mennyiségben lesz jelen mind
addig élenyt is lehelünk be, és ha bekövet
keznék, hogy az éleny a körlégből elfogy, 
hiába lélegzelnénk — a lélegzés daczára meg
riadnánk. Viszont, mig a szénsav oly cse

kély mennyiségben lesz jelen a körlégben 
a mint azt jelenleg tapasztaljuk, vérünk is 
kitisztulhat a szénsavtól, s mihelyt beállana 
az idő, a melyben a szénsav a körlégben 
vagy oly mennyiségben, vagy nagyobb meny-
nyiségben halmozódnék fel, mint a vérben, 
az embereknek s velük valamennyi állatnak 
okvetlenül el kellene pusztulni s mi sem 
menthetne meg minket. Czélszerüségről t. i. 
olyan czélszerüségről, hogy minden a földön 
csak az emberért van teremtve — szó sem 
lehet. Ha valaki az emberre nézve abban czél-
szerüséget lát, hogy a növények, melyek 
szénsavat lehelnek be és élenyt lehelnek ki, 
az ember számára működnek, ugy nem sza
bad felednie, hogy épen ily czélszerüség fo
rog fenn a lelketlen növények számára is, 
midőn az emberek a növények táplálására 
lehelnek ki szénsavat, és igy tehát a növé
nyek javára élnek, ezzel pedig elesik az em
bernek kivételessége a természetben. — Ma
ga az egész természet, mindenesetre a leg-
czélszerübb, mert örök törvények szerint van 
alkotva és benne az ember, mint véghetlen 
kicsiny atom csak hordozója a természet tör
vényeinek, nem pedig kiváltságosa. Az emberi 
szervezetnek táplálkozási, vérkeringési és lég
zési életjelenségeiben csak visszatükröződve 
látjuk azon nagyszerű mechanismust, mely az 
összes világ-egyetemet mozgatja. Ha tehát a 
mondott életjelenségeket, mint a szervezet
nek gépészmunkáit felfogjuk, kutató szelle
münket elégítjük ki, midőn in ultima analysi 
a jelenségeket oly törvényekre vezetjük visz-
sza, a melyeket az élettelen természetben is 
uralkodni tapasztaltunk. Az embernek tengé-
leti (vegetatív) életműködései szoros össze
függésben vannak az úgynevezett szellemi 
működésekkel és az utóbbiaknál is minde
nütt nyomát találjuk az általános természet
törvényeknek, a miről egy más alkalommal 
akarunk tüzetesen szólani. 
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A szakiilósek és természettudományi estélyek programmja az 1877-ik évre. 

JílejTOészettudományi estélyek: 
_öryosi^ szakülés 
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