
A «PROTISTA.) ES «A/EGLEÎ^Y.. KIFEJEZÉSEK ÜGYÉBEN,

Dr. EntZ Géza kolozsvári egyetemi tanártól.

Miután e füzetekben (L köt. 1877. íb^. 1.) a vprotista» és uvéglény»

kifejezéseket én használtam elször, mely kifejezések közül Klein Gyula

a Vampyrella fejldését és rendszertani állását tárgyaló dolgozatában

(Ért. a term. tud. körébl. Kiadja a magy. tud. Akadémia. 1883.) az elst

feleslegesnek, a másikat pedig, mint helytelent, elvetendnek ítéli a szer-

kesztség szíves engedelmével alkalmat veszek magamnak e helyen a

tárgyhoz röviden hozzászólani.

Az egész protista-ügy a körül a kérdés körül forog, hogy vannak-e

oly szervezetek, melyek az állat- és növényország között átmenetet képeznek? —
Erre az alapkérdésre ismereteink jelenlegi állása?!, csakis igenl válasz ad-

ható s Kl. Gy. maga is erre az eredményre jut, mit határozottan ki is mond
a következkben: «A Vampyrellák tehát egyszersmind oly szervezeteknek

tekintendk, melyek az állat- és növényország közti átmenetet közvetítik ; azon

egyszer' lények közé tartoznak, ínelyek az állatok és növények közös kiindidó

pontját képviselik.» (Id. ért. 21.). — A fkérdésre adott ama határozott

válasz után a dolog lényegére nézve voltaképen egészen közömbös s tisz-

tán csak az egyéni felfogásnak, mondhatnám ízlésnek a dolga, vájjon

azokat az érdekes szervezeteket, ((melyek az állatok és növények közös kiin-

didó pontját képviselik», külön névvel jelöljük-e, vagy pedig beérjük a

körülírások untalanúl való ismétlésével, s minden vitatkozás, mely e körül

forog, üres szószaporítássá, medd hajszálhasogatássá fajúi. Kl. Gy. követ-

kez szavaira azonban : « Most azt kérdem : nem-e egyszerd)}) és helyesebb

is, ha csupán állat- és növényországot ismerünk el s csak e két ország közti

határt igyekszünk megállapítani, mint ha a protista-országot elfogadva, azt

nem csak az állatoktól és növényektl határoljuk el, hanem egyszersmind

annak növényi és állati alakjai között is kénytelenek vagyunk határt szabni,

mely szükségképen azonos lesz a növény- és állatország közti határral»

(í?3. 1.) — mégis meg kell jegyeznem, hogy világért se juthat eszébe senki-

nek, ki a protista kifejezést használja s a hozzá kötött fogalommal tiszta-



ban van, hogy a prostisták inkább állati és inkább növényi alakjai között

határt szabjon ; mert hiszen a j)rot.ista kifejezés épen azon igazság elisme-

résének köszöni létét, hogy az állat- es növényország a legalsóbb lények

közvetítése útján szakadatlan kapcsolatban áll egymással. A protista kife-

jezéssel épen ngy vagyunk, mint pl. a «zöld» kifejezéssel, a melynek hasz-

nálásában az bizonyára nem fog akadályozni, hogy a zöldeskék és zöldes-

sárga közötti határ szükségképen azonos a kék és sárga közötti határral.

A mi végre a «nem épen szerencsésen választott» véglény kifejezést

illeti, erre nézve csak annyit akarok mondani, hogy 1. ezen szó képzésénél

a protisták rendszertani helyére voltam tekintettel s nem a görög protista

kifejezésre, — melyet n. b. egészen feleslegesnek tartok sz-szel írni, miután a

magyar ember mégis csak pro tintának fogja mondani, valamint hogy azt

mondja: konczipista, pápista, kálvinista és nem : konczipi,s'2;ta, pápis^ta, kál-

yimsztsb, — s melynek etymologiája bizony nekem sem okozott különös

fejtörést; 2. a ki magyarul tud, tudhatja, hogy szomszéd országok határait

végeknek nevezzük s minden magyar német szótárban megtalálható, hogy

végr, végó'rs, végezred, végvár, végvidék stb. annyi, mint Grenzímcíie, Grenz-

posten, Grenzregiment, Grenzfestung, Grenzdistrict etc.; 3. bármely jobb

kifejezést készségesen elfogadok.


