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csillagközi társadalomig)
......valóban azt szeretném nyújtani, amit
a cím és az alcím takar: egységes képet az
anyag szerveződéséről, organizációs hierar
chiájáról, fejlődésének útjáról, figyelembe
véve azt, hogy a természet egészét csak az
ember szakította szét darabokra különböző
tudományágai által, és hogy az ember csak
azért tette ezt, mert egyszerre az egésszel,
az anyag végtelen változatosságával, sokrétű
formáival és bonyolult törvényeivel képtelen
volt megbirkózni...
A z egésznek ilyen részeire való darabolása
csak a megismeréshez vezető kényszerpálya
korai szakasza. A cél mindenképpen a teljes
egész összefüggéseinek, törvényeinek és
működésének megismerése, egységes szem
léletben való áttekintése. Ebben a könyvben
valami ilyesmit próbáltam megvalósítani.”
Hogy a könyv bevezetésében e bevallott
céljaiból mit sikerült a szerzőnek megvaló
sítani, arról szóljanak a könyv bírálójának
szavai: „Gánti Tibor e könyve a biológus
és filozófus, valamint a laikus olvasónak
egyaránt nagy élményt nyújtó munka...
szerencsésen egyesíti a magas szakmai szín
vonalat a közérthető kifejezési móddal...
szinte nincs egyetlen olyan kérdésfelvetése
sem, ahol ne újszerűén, új megoldásokat
adva nyúlna a problémához. Az újszerűség
és eredetiség a könyv egész szemléleti módján
érvényesül.
...szervesen épül a már ismert legjobb
tudományos szakirodalomra és részben
népszerű irodalomra. Ezeknek, valamint a
szerző előzetesen megjelent munkáinak
magasabb szintre emelt, meghatározott néző
pontból homogenizált összefoglalása is.
Azokat nem ismétli, hanem az adott gondolat
sor szerves egységébe forrasztja, s egyben
kiküszöböli az előbbiek hiányosságait vagy
gyengébb pontjait.”
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G E R G Ő N E K ÉS K A T Á N A K

N Y Í L T L E V É L AZ O L V A S Ó H O Z

KEDVES OLVASÓM!
Mentegetődzésképpen és talán egy kissé segítségként is írom előszó helyett e nyílt levelet. Könyvem
Ön által már ismert nagyképű címe (és nem kevésbé nagy képű alcíme) miatt nem kívánom mentegetni
magam, hiszen valóban azt szeretném nyújtani, amit a cím és az alcím takar: egységes képet az
anyag szerveződéséről, organizációs hierarchiájáról, fejlődésének útjáról, figyelembe véve azt, hogy
a természet egész, csak az ember szaggatta darabokra különböző tudományágai által, és az ember
is csak azért tette ezt, mert egyszerre az egésszel, az anyag végtelen változatosságával, sokrétű formái
val és bonyolult törvényeivel képtelen volt megbirkózni. Szét kellett darabolnia részekre, és a része
ket vizsgálni, azokat boncolgatni, azokon át ismerni meg a világmindenség törvényeit.
Az egésznek ilyen részeire való darabolása csak a megismeréshez vezető kényszerpálya korai sza
kasza. A cél mindenképpen a teljes egész összefüggéseinek, törvényeinek és működésének megis
merése, egységes szemléletben való áttekintése. Ebben a könyvben valami ilyesmit próbáltam meg
valósítani. Az organizációs hierarchia és az evolúciós törvények segítségével egységes képet adni a
természetről.
Ám e szép feladat magában hordja belső ellentmondásait is. A legkülönbözőbb tudományágakról
van benne szó, az atomfizikától a csillagászatig, a kémiától a biológiáig, a geológiától a filozófiáig.
Kinek a számára írtam hát a könyvet? Az Ön számára, kedves Olvasó, legyen bár fizikus vagy fizi
kai dolgozó, költő vagy könyvelő, orvos vagy kibernetikus. Az Ön számára, bárki legyen is, mert ha
olvassa e könyvet, akkor a téma bizonyára érdekli. E könyv gondolatait mindazoknak szánom,
akik elméjüket nemcsak a saját mindennapi világukra, hanem a tér és idő távolabbi szférái felé is
kitárják.
Új ismereteket megszerezni csak a régi ismeretekre építve lehet. De ez az ismeretanyag szakmán
ként és emberenként változik. Ilyen rendkívül széles területen mozogva bizony alig lehet találni
olyan egységes ismeretanyagot, amelyre az új építményt alapozhatnánk. Márpedig e könyv zömében
olyan új eredményeket és ismereteket tartalmaz, amelyeket az egyetemeken sem tanítanak még. Az
után nem elég csak közölni az újat, hitelt érdemlően bizonyítani is kell helytálló voltát. Ezért talál
ható a kötetben számos adat, bizonyítás, magyarázat. Ezeket kényszerből adom közre, és nem ezeket
tartom könyvem lényegének. Felhatalmazok, sőt biztatok minden olvasót arra, hogy ha számára
ismert, unalmas, avagy nehéz részbe ütközik, nyugodtan lapozza át. Amit lényegesnek tartok, az a
szemléletmód, annak a meglátása, hogy csak egységes és oszthatatlan természet van, s ezen egységes

természet törvényei minden létezőn uralkodnak. Ha jó a könyv, akkor az olvasó számára az adat
közlő részek nélkül is meg kell elevenedniük az összefüggéseknek.
A könyv első, de második része után is rövid összefoglalás található. Az első rész összefoglalásá
nak elolvasása bizonyára elegendő alapot ad a könyv második részének felszínesebb megértéséhez,
az első és második rész összefoglalásának elolvasása pedig a harmadik rész megértését segíti. Azért
állitottam ilyen módon össze a könyvet, hogy ki-ki saját ízlése szerint és saját érdeklődésének meg
felelően súlyozhassa az olvasnivalót.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a könyvnek ne lenne szigorú és következetes logikai felépí
tése az első fejezettől az utolsóig, és természetesen legnagyobb örömömre az szolgálna, ha minél több
olvasóm olvasná el az első mondattól az utolsóig könyvemet.
Budapest, 1972. október 29.

A szerző

A SZERVEZŐDÖTT
ANYAG
„AZ EG ÉSZ
SZÁ M UN KRA HOZZÁFÉRHETŐ
TERM ÉSZET
TESTEK RENDSZERÉT,
EGYETEM ES Ö SSZEFÜ G G ÉSÉT
ALKOTJA: M É G P E D IG
TESTEKEN ÉR TÜ N K ITT
M I N D E N ANYAGI LÉTEZÉST
A CSILLAGTÓL AZ ATOMIG,
SŐT AZ ÉTERRÉSZECSKÉIG,
A M EN N Y IB EN
E N N E K LÉTEZÉSÉT ELI SMERJ ÜK.
ABBAN, H O G Y EZEK A TESTEK
EGYMÁSSAL Ö SSZEFÜ G G ÉSB EN
ÁLLNAK,
MÁR BE NNE FOGLALTATIK AZ,
HOGY EGYM ÁSRA HATNAK,
ÉS EZ A KÖLCSÖNÖS BEHATÁSUK
ÉPPE N A M OZG ÁS.” / EN G ELS

I / AZ ÉLETTELEN ANYAG „ÉLETE”

ANYAG ÉS MOZGÁS

Néhány évvel ezelőtt e könyv szerzője új fogal
mat szerkesztett a saját használatára, „tudás
átmérőnek” keresztelve el azt. Nyilvánvaló,
hpey a tudásátmérő csak valami fiktív, speku
latív fogaid!3 lehet, hiszen ismereteink semmi
lyen megnyilvánulása
mérhető centiméterre.
Továbbá nem is szerencsés az elnevezés, hiszen
nem a tudásunkat, hanem az emberi megismerés
alá vont területeket akarjuk vele mérni, s talán
helyesebb is lett volna „megismerési zónának”
vagy valami hasonlónak elnevezni. E fogalom
nak mégis megvolt a maga definiálható jelző
száma, s ez a jelzőszám meglehetősen jól tük
rözte az emberi ismeretek, az emberi tudás
nagyságát. Számértéke akkor mintegy 104i-nek,
azaz 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000-nek adódott. Honnan adódik ez
az ijesztően nagy szám?
Amikor a tudásra eszmélő ősember kezdte
megismerni maga körül a valós világot, a leg
kisebb távolság, amelyet m ár észlelni tudott,
körülbelül egytized milliméter volt, s a leg
nagyobb, amelyet még bebarangolt, néhány száz
kilométer. A száz kilométerben az egytized
milliméter 109-szer, azaz egymilliárdszor van
meg, ekkora volt tehát az ősember „tudás
átmérője” . E tudásátmérő eleinte rendkívül
lassan növekedett, az alsó határ egy évmillión
át változatlan maradt, a felső a rómaiak idejére
elérte a tízezer kilométert, s így a tudásátmérő
ekkortájt körülbelül 1011 lehetett. Számértéke
az újkorban kezdett rohamosan emelkedni:

a mikroszkóp az alsó határt két nagyságrenddel
lefelé, a csillagászati észlelések a felső határt
öt-hat nagyságrenddel felfelé tolták el. A X IX 1.
század elejére az emberiség ismeretei az ezredmilliméterestől a milliárd kilométernyi távol
ságokig értek el: a tudásátmérő a kezdetinek
tízezerszeresére nőtt.
A nagy robbanás, tudásunk explozív jellegű
szétterjedése a XX. században következett be.
Az anyag atomos szerkezetének feltárása a
milliomod, az atomok szerkezetének a megis
merése pedig a billiomod milliméternyi nagyság
rendek világának mélységéig terjesztette ki az
emberi megismerés lehetőségének határait, a
csillagászati távcsövek fejlődése, iUgjd a rádiócsillagászat pedig a százmillió fényévnyi (a iiZkvadrillió kilométernyi) távolságokból juttatta el
hozzánk az ismereteinket, tudásunkat bővítő
adatokat.
A tudásátmérő fogalmának kidolgozásakor
tehát az elemi részek átmérőjét vehettem a leg
kisebb ismert távolság alapjául (ha e fogalom
nak egyáltalán van értelme az elemi részek
világában). Egységül az elektron átmérőjét
(10-13 cm) választva, a legnagyobb megfigyelt
távolságnak pedig a százmillió fényévet (1026 cm),
tudásátmérőnkre 1039 érték jött ki.
Ám az emberi tudás mai robbanásszerűen ter
jedő, fejlődő időszakában egy ilyen számérték
korántsem állandó. Azóta a csillagászati meg
ismerés lehetőségei egy nagyságrenddel nagyobb
távolságokra terjesztették ki tudásszféránk hatá
rait, ám az is kiderült, hogy az „elemi” részek
sem elemi részek, hanem minden valószínűség
szerint még „elemibb” részekből, az úgynevezett
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kvarkokból épülnek fel, s tudásunk a m ikro
kozmosz végtelen parányai irányába ismét
újabb nagyságrendekkel mélyebbre hatolt.
E számítgatás nem egyszerűen játék csupán.
Képet ad az emberi megismerő tevékenység
erősödéséről, az általa kutatott terület tágulá
sáról, s lehetővé teszi a megismerési folyamat
jdőbeli lefutásának ábrázolását. Bemutatásá
val mégsem ez volt a célunk. Miközben végig
futunk e számokon, elénk tárul az univerzum
kimeríthetetlensége, a világmindenség gigantikus
nagysága az egyik irányban, s mérhetetlen ki
csinysége a másikban. Mennél tovább haladunk
a végtelen nagy felé, mindig újabb és újabb va
lóságos létezőkbe ütközünk, s minél mélyebbre
hatolunk az egyre parányibb, az egyre kisebbedő
méretek felé, annál meglepőbb és váratlanabb
dolgok tárulnak elénk. És a végtelen nagyban és
a végtelen kicsiben ugyanazt találjuk: mind a
makrokozmoszt, mind a mikrokozmoszt az
ANYAG tölti ki. Legfinomabb, mikrojelenségeket jelző műszereink s leghatalmasabb
rádiótávcsöveink egyaránt az anyagról adnak
hírt, amely számtalan alakjában, formájában
jelenik meg előttünk, s végtelen változatossá,
gával megdöbbenést, csodálatot vált
belőlünk
emberekből, akik magunk is az anyagból
vagyunk.
Ma az univerzum legnagyobb ismert képződ
ményeinek egyikéről, egy galaxisról fényképfelvételt készítünk, gigászi, elliptikus vagy
spirális elrendeződésű anyaghalmaz képét kap
juk. S ha e felvételt száz év elteltével megismé
teljük, a felvétel hajszálpontosan ugyanilyen
lesz, semmi nem változott. De mindenki, aki
akár csak futó pillantást vet is egy ilyen fel
vételre, azonnal érzi, ez a változatlanság nem
lehet igaz: a spirális elrendeződés például maga
árulkodik az embernek: itt óriási anyagmennyi
ségek áramlanak, kavarognak, örvénylenek.
Honnan e biztos érzés?
Ha egy futóversenyről készült fényképet
látunk, amelyben a versenyzők furcsa pózokba
merevedve lebegnek a levegőben, tudjuk, hogy
mozgásuk egy pillanatának rögzítése csupán,
amit látunk. Tudatunk e pillanatot képes ki
egészíteni nemcsak térben, de időben is, tudjuk,
mit csinált a futó a felvétel pillanata előtt, és azt
12

is, hogy mit tett utána, jól tudjuk, hogy moz
gása folyamatos. S amikor a spirális galaxis
fényképére pillantunk, tudatunk felméri, hogy
ez is pillanatfelvétel, s azt is, hogy e két fel
vétel között eltelt száz év az univerzum óráin
csupán egy pillanatnak számít.
Panta rhei. Minden mozog, minden változik.
Semmi nem fix, semmi nem állandó. Az anyag
létezési módja a mozgás. Ez a mozgás az uni
verzumban végtelen lassúnak, az elemi részek
világában végtelen gyorsnak tűnik. De miként
az anyagot, ugyanúgy a mozgást is mindenütt
ott találjuk, minden ami létezik, az változik,
mozog is egyben.
„Aztán bármi legyen, valamit tesz, mind
ami csak van,
Vagy másoknak kell szolgálnia, hajtva azoktól,
Vagy teret adnia másoknak mozgásra,
levésre y i
Lucretius e sorai nem eik, azt mondják, hogy
minden mozogd üe azt is, hogy nem a többiektől
függetlenül, hanem vagy azoktól „hajtva” ,
vagy másoknak „teret adva” jön létre a mozgás,
a változás. Az anyagi képződmények nem
egymástól függetlenül léteznek, mozognak, vál
toznak, hanem egymásra hatva, egymást gátolva
vagy segítve, azaz egymással kölcsönhatásban.
Végezzünk egy gondolatkísérletet. Képzeljünk
el egy végtelen nagyságú abszolút üres teret,
amelyben nincs semmi, de abszolúte semmi,
tehát sem anyag, sem az energiának vagy
hatásoknak valamilyen fajtája nem található
benne. Természetesen ilyen tér nincsen, ez
csupán gondolati játékhoz jó. Helyezzünk ebbe
a végtelen űrbe egy tetszőleges részecskét,
s gondolatban ruházzuk fel ezt a részecskét
akarattal. Természetesen ilyen részecske sincsen.
Mármost részecskénk előtt adva van a végtelen
lehetőség, a végtelen szabadság. Minthogy semmi
nem állja útját, semmi nem befolyásolja mozgá
sát, semmi nem kényszeríti semmire, úgy mozog,
olyan irányban, olyan sebességgel, olyan módon,
ahogy ő „akarja” . Ha van szabadság, akkor
1Titus Lucretius Carus: De rerum natura. (Tóth Béla
fordítása.) Alföldi Magvető, Debrecen 1957.

ezt végtelen, abszolút szabadságnak kellene
tekinteni.
De ez a szabadság egyúttal az elképzelhető
legsilányabb szabadság, maga az abszolút, a
teljes kötöttség. Igaz ugyan, hogy részecskénket
semmi nem kényszeríti pályájának elhagyására,
semmi nem áll mozgásának útjában, hiszen
körülötte végtelen időben és távolságban nincs
semmi, de éppen ez veti őt teljes rabságba,
hiszen ez a teljes egyedüllét egyúttal azt jelenti,
hogy nincs mire „támaszkodnia”, hogy meg
változtassa saját állapotát, nincs honnan vennie,
nincs miből merítenie az állapotának meg
változtatásához szükséges energiát. Amíg egye
dül van az űrben, vagyis amíg gondolatkísér
letünk kezdeti feltétele fennáll, addig a részecske
állapota nem változhat.
Egyetlen módja, egyetlen lehetősége van
állapotának megváltoztatására, s ez az, ha
saját magát két vagy több részre osztja. Ezek
a részek már egymástól eltávolodhatnak, s ezzel
a részek állapota megváltozhat. (Ezzel azonban
már megszűnt eredeti feltételünk, már nem
egyetlen részecske létezik csupán a térben.)
A megváltozást az teszi lehetővé, hogy a két
rész egymással kölcsönhatásba lép, és egymást
például meghatározott nagyságú erővel taszítja.
Kölcsönhatás nélkül nincsen változás. Az anyag
létezési módja a mozgás, a mozgás alapja az
anyagi részek, anyagi képződmények közötti
kölcsönhatás.
Gondolatkísérletünk további részében tegyük
fel, hogy a végtelen űrben száguldó magányos
részecskénk elektromos töltést visel. Pályájának
közelében helyezzünk el egy másik, ugyancsak
elektromos töltéssel rendelkező részecskét. A két
elemi részecske hat egymásra, kölcsönhatásba
lép egymással, aminek eredményeként részecs
kénk pályája módosul. Attól függően, hogy a
két részecske töltése megegyezik avagy ellen
tétes, a pályamódosulás is ellentétes tendenciájú
lesz. Részecskéink tulajdonságai szabták meg a
kölcsönhatás eredményét, a változást.
Az anyagi képződményeknek sajátságosak,
az egyes képződményekre jellemzőek a tulaj
donságaik. Ebből következik, hogy e képződ
mények között fellépő kölcsönhatások sem
lehetnek tetszőlegesek, lehetséges variációikat,

módozataikat a kölcsönhatásba lépő anyagi
képződmények tulajdonságkombinációi szabják
meg. S bár az anyag megjelenési formáinak lehet
séges gazdagsága végtelen, s ezért a mozgás
módozatai is végtelen gazdagságúak, adott
anyagi képződmények egy adott rendszerében a
kölcsönhatásokat, a változásokat, a mozgás le
hetséges módozatait nagymértékben leszűkít
hetik azáltal, hogy a rendszer elemeinek tulaj
donságai az egymással ellentétes tulajdonságok
a mozgásvariációk d_öníő többségét kizárják.
Ilyen módon az anyag mozgása adott anyagi
rendszerben önirányítottá válik, és csak meg
határozott lehetséges utakra léphet. Megjelenik
az önfejlődés, az anyag önszerveződésének
folyamata. A szerveződés törvényeit maga az
anyag hordozza, lehetséges útjait az anyagi
képződmények tulajdonságai maguk határozzák
meg. A szerveződés törvényei éppúgy ön
törvények, mint ahogyan az anyag mozgása irönmozgás.
Egy létrejött, meghatározott anyagi rendszer
ben tehát már nem akármilyen mozgás, nem
akármilyen változás állhat elő, a rendszer
összetevőinek sokszoros és bonyolult kölcsön
hatása határozza meg a lehetséges utakat,
a már létrejött elemi egységek tulajdonságai
a változások variációinak döntő többségét
kizárják. Az adott rendszer változásai irányí
tottá válnak, az anyagi rendszer saját maga
szabja meg változásának módjait. S ez az
irányított változás azonos a legtágabb értelem
ben vett fejlődéssel, amely a felfelé haladó
(progresszív) és a lefelé haladó (degresszív)
szakaszt egyaránt magában foglalja.
Az irányított változás, a fejlődés azáltal jön
létre, hogy az adott anyagi képződményeknek
meghatározottak, jellegzetesek a tulajdonságai,
s két vagy több anyagi képződmény között fel
lépő kölcsönhatások lehetőségét e tulajdon
ságok engedik meg vagy zárják ki. Ebből követ
kezik, hogy a fejlődésnek mint irányított vál
tozásnak a fogalmát nem lehet az anyagra mint
filozófiai kategóriára, a filozófiai értelemben
vett végtelenre vagy a világmindenség egészére
kiterjeszteni. Ám az egyes anyagi képződmények
megjelenésével megjelennek azok specifikus tu
lajdonságai, e specifikus tulajdonságok révén
13

a speciális kölcsönhatások, ez utóbbiak révén
az irányított változás, a fejlődés. Bármely
anyagi halmaz vagy rendszer m agában hordja
önfejlődésének lehetséges útjait. S hogy a lehet
séges utak melyikén és hogyan halad végig, az
a vele kölcsönhatásba kerülő egyéb anyagi
halmazok vagy rendszerek hatásainak függ
vénye.
A csillagászok döntő többségének elfogadott
álláspontja szerint a ma ismert világegyetemünk
mintegy tizenkétmiiiiárd évvel ezelőtt egy szá
munkra elképzelhetetlen nagyságú és erejű ős
robbanás révén keletkezett. Az ősrobbanásnál
megszületett elemi vagy szubelemi anyagi kép
ződmények tulajdonságokkal rendelkeztek, új
tulajdonságokkal, olyan új tulajdonságokkal,
amelyek merőben eltértek a létező anyagnak a
bekövetkező robbanást megelőző formáitól.
S a megszületett új részecskék új tulajdonságai
új kölcsönhatásokat eredményeztek, amelyek
révén egyre összetettebb, m agasabb szerve
zettségű anyagi formák, anyagi képződmé
nyek, rendszerek, struktúrák jöttek létre, egyre
újabb tulajdonságokkal, újabb, s megint csak
újabb kölcsönhatási lehetőségekkel. E gigászi
strukturális fejlődés jókora szakaszát ismerjük az
elemi részecskéktől a tudatot hordozó emberig

ÉPÍTŐJÁTÉK
Az anyag fejlődését akár egy végeláthatatlan
építőjátéknak is felfoghatnánk, amelynek során
az építőelemekből egységes rendszerek képződ
nek. E képződött rendszerek újabb, összetet
tebb rendszerek építéséhez szolgálnak építő
elemként, m ajd az összetettebb rendszerek
maguk is még bonyolultabb rendszerek építő
elemeivé válnak, s ez így megy, tán a végtelenig.
Nem tudhatjuk, hol van a mikrokozmosz alsó
és a makrokozmosz felső határa, sőt azt sem
tudjuk, hogy egyáltalán van-e olyan? Eddigi
tapasztalataink arra figyelmeztetnek, hogy az'
ismert dimenziókban lejátszódó jelenségek alap
ján megfogalmazott természettörvényeket nem
szabad extrapolálnunk minden további nélkül
az ismeretlen dimenziókba.
Ebbe ütközött a fizika akkor, am ikor kutatásai
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során az atomi méreteknél kisebb dimenziókba
hatolt be. Kiderült, hogy klasszikus természettörvényeink ezekben a dimenziókban ellent
mondásokhoz vezetnek, kiderült, hogy klasszi
kus természettörvényeinkkel nem írhatók le
e szubatomi folyamatok, s a jelenségek meg
szokott geometriai formáinkkal nem szemléltet
hetők. A mindenkori tudásátmérőnkkel át
fogott terület a teljes valóságnak csak egy
részét jelenti, s ennek jelenségei csak speciális
esetei a szélesebb valóságtartomány változato
sabb jelenségcsoportjának. A megismert terület
speciális eseteire támaszkodva felállított össze
függések, „természettörvények” így a szélesebb,
átfogóbb természettörvények részesetei. Igazak,
de igazságuk korlátozott, Sha a megismerés szélső
értékei felé haladunk, érvényességüket veszthetik,
más általánosabb összefüggéseknek adva ái he
lyüket.
Ha a világ anyagi szerveződését vizsgáljuk,
az elemi részek és a galaxisok után beleütközünk
ezekbe a határokba. A fizikusoknak jó okuk van
feltételezni, hogy az elemi részecskék sem ele
miek, azok is újabb részekből, mondjuk „kvarkokból” tevődnek össze. Ezek a mi számunkra
m ár azért is furcsa „részek”, mivel olyannak
tűnnek, mint amelyek talán nem is kisebbek
a belőlük felépülő egésznél. De az elemi részek
m ár azért sem elemiek, mert egymásba át
tudnak alakulni, egyesülni, szétbomlani, és
még mindig „elemi” részek maradnak. A követ
keztetés, amit talán nagy biztonsággal levon
hatunk az, hogy ezek is összetettek, ezek sem
az anyag végső építőkövei.
Az elemi részektől mint építőkövektől ki
indulva már jól követhetők a szerveződési
szintek. A következő lépés az atommagok
szintje. Az atommag protonokból és neutronok
ból vagy - újabban elterjedt összefoglaló
nevükön - nukleonokból felépülő struktúra.
A nukleonok tömege mindössze 1,6- 10—24
gramm,
azaz 0,000 000 000 000 000 000 000 0016 gramm,
s ebben a kétféle nukleon, a proton és a neutron
nagyjából egyforma, csak elektromos töltésük
ben térnek el: a neutron semleges, a proton
viszont pozitív töltést hordoz.
A fizikusok számos érvet tudnak felsorakoz

tatni annak a bizonyítására, hogy a nukleonok
nem rendezetlen halmazban tolonganak az
atommagon belül. Ha valamely atommagban
a nukleon egyik fajtájából 2, 8, 20, 28, 50, 82
vagy 126 található, akkor - a tapasztalat
szerint - ez az atommag sokkal stabilabb, mint
a többi, s így az ilyen rendben álló nukleonok
megzavarásához sokkal nagyobb energiára van
szükség, mintha rendezetlen halmazt alkot
nának. Ez önmagában is arra utal, hogy ilyen
protonszám vagy neutronszám esetén az atom
magon belül valami igen stabilis szerkezeti
konfiguráció alakul ki. Ez a stabilis konfigu
ráció egy héjszerkezet, a nukleonok kölcsön
hatásaiból eredő egységes rendszert létrehozó
strukturális törvények szerint kialakuló zárt és
nyitott héjakkal.
Az atommag minőségileg új szerveződési
egység, belső struktúrájából eredő olyan új
tulajdonságokkal, amelyek csak az atommagra
mint egészre jellemzőek. Az atommag nem
egyszerűen a nukleonok halmaza vagy összege.
Az atommag tulajdonságai nem rakhatók össze
additív módon az atommagot alkotó nukleonok
tulajdonságaiból. Az atommag egység, amely
egyrészt az elemeit alkotó nukleonokból áll,
másrészt abból az organizációs módból, amely
nek eredményeként az együtt levő nukleonok
éppen atommagot alkotnak.
Az atommag tehát strukturális egység, egész.
De önmaga rögtön résszé válik, mihelyt az
anyag eggyel magasabb szerveződési szintjébe,
az atomba lép be alkotórészként. Az atommagok
nak pozitív töltésük van, az elektronoknak
negatív. Ahány pozitív töltése van az atommag
nak, annyi elektront köthet meg atomot alkotva.
Az elektromos kölcsönhatás, az a tény, hogy az
atommagnak pozitív, az elektronnak negatív
a töltése, önmagában még semmiféle különö
sebb strukturális kikötést nem írna elő az atom
belső szerkezetére vonatkozóan. Ha az atom
felépítésében pusztán csak az elektrosztatikus
kölcsönhatás játszana szerepet, akkor ez a
töltésszám csak az egy-egy atomban levő
elektronok számát határozná meg, de ettől még
az atom lehetne az atommagok és elektronok
olyan többé-kevésbé rendszertelen halmaza,
amilyennek azt a század elején a Thomson és a

Lenard-féle atommodellek lényegében feltételez
ték. A Rutherford-féle atommodellben m ár
megjelenik az atom belső strukturáltságának az
alapja, bár e modell szerint az atom még mindig
nem volt olyan szigorúan strukturált rendszer,
mint amilyennek a későbbi modellek ismertették
meg velünk.
Ha az atomnak nem lenne szigorú belső
strukturáltsága, ha az atomok egymástól pusz
tán alkotórészeik számában különböznének,
akkor a különböző kémiai elemek tulajdonságai
között csak nagyon minimális eltérést tapasztal
hatnánk, valami olyasmit, mint amit például a
paraffin-szénhidrogének homológ sora esetében
látunk (metán, etán, propán, bután, pentán stb.).
Bohr volt az első, aki rám utatott, hogy az atom
belső szerkezete, struktúrája szigorúan deter
minált, az atom nem egyszerűen atommag és
elektronok puszta halmaza, az atom rendszer,
olyan rendszer, amelynek belső törvényszerű
ségeiből új, különleges minőségi tulajdonságok
fakadnak.
Az atom tulajdonságait sem lehet additív
módon összerakni az atommag és elektronok
tulajdonságaiból. Az atom tulajdonsága dön
tőbb mértékben függ attól, hogy alkotórészei
hogyan állnak össze egységgé, mint attól, hogy
miből tevődnek össze. A hidrogén és a deuté
rium nem azonos alkotóelemekből állnak, de
a szerveződésük hogyanja azonos, és lám, a
kémia századunk közepéig nem is tudott különb
séget tenni közöttük. A kén és a klór között
atomjaik összetételét tekintve minimális a kü
lönbség. Az atomot alkotó részek különböző
szerveződése folytán mégis ellentétes tulajdon
ságú anyagok. Az arany atomja majdnem kétszerannyi alkotórészből áll, mint az ezüsté,
mégis mindkettő nemesfém, mert strukturált
ságuk hasonló. A megjelent tulajdonságok, az,
hogy például a klór maró halogénatomként
viselkedik, az arany pedig nemesfémként, nem
lelhetők fel az elektronokban, az atommagban,
az atommagokat alkotó nukleonokban. Am ikor
egy atom létrejön, valami minőségileg új jelenik
meg, egy organizációs egység születik, amelynek
belső strukturáltságára vezethetők vissza m inő
ségileg új tulajdonságai.
Az elemi részek talán kvarkokból tevődnek
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össze, az atommagok elemi részekből, az atom ok
atommagból és elektronokból. Olyan ez, m int
egy építőjáték, ahol a végső építőkövekből
nagyobb egységeket, előre gyártott elemeket
hozhatunk létre, amelyek m aguk is egy-egy n a
gyobb egységnek elemei, amely nagyobb egység
azonban egy még nagyobb rendszernek az építő
köve. Tégla-lakás-ház-háztömb-város. Talán
úgy tűnik, mintha ez a lépcsősor szigorú és
következetes lenne. Szigorú és következetes is,
de csak adott körülmények között.
Az anyag szerveződésének eddig tárgyalt
világában mindennapi életünk tapasztalatai nem
nyújtanak számunkra közvetlen élményeket.
Ezért hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy csak
ezek a szerveződési módok lehetségesek. M ár
pedig ez nem igaz. Ha a hőmérsékletet növeljük,
ha más energiakörülményeket teremtünk, az
atomokból például ionok lesznek, az ionokból
plazma. Igaz, hogy az anyag strukturális evo
lúcióját öntörvények szabályozzák, de az is
igaz, hogy ezek a törvényszerűségek csak meg
határozott külső feltételek között érvényesülnek.
Az általunk tapasztalt és bennünket körülvevő
körülmények az atomi világban és az alatta
levő dimenziókban az előzőekben leírt szerve
ződési lépcsőfokok kialakulását segítik elő.
Az anyag szerveződésének az atominál m aga
sabb form áit lényegesen kisebb energiájú köl
csönhatások tartják fenn. Ez egyben annyit is
jelent, hogy e magasabb szervezettségi szinteket
felmutató formák a körülmények finomabb
változásaira is érzékenyebben reagálnak. így a
szerveződés következő lépcsőfokaira már m in
dennapi körülményeink változásai is több alter
natív fejlődési utat nyitnak meg.
Az atom ok mindenekelőtt molekulákká egye
sülnek, és a vegyész nagyon jól tudja, hogy itt
is döntőbb az egyesülés hogyanja, mint az alko
tórészek milyensége. Csodálatos igazolását nyújt
ja e tételnek a szerves kémia. A szerves kémia
hatáskörébe tartozó néhány millióra becsülhető
vegyületfajta alig egynéhány atomféleségből
épül fel. A különbség az autóbenzin és az ivari
hormonok, a nylonszövet és az öröklődő in
formációkat hordozó dezoxiribónukleinsav, a
ciángáz és az ember életműködéséi is irányító
enzimmolekulák között alapvetően nem az
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alkotó atom ok minőségében, hanem az alkotó
elemek kölcsönhatási módjában, e szerveződési
egységek strukturáltságában van.
Az atomok kapcsolódásával tehát létrejönnek
a molekulák, amelyek ismét minőségileg új
tulajdonságokat mutatnak az őket alkotó ato
mokhoz képest. Külön-külön a robbanékony
hidrogén- és az égést tápláló oxigéngázban nem
lelhetjük fel a tüzet oltó cseppfolyós víz tulaj
donságait. És mégis, a hidrogénatom meg az
oxigénatom tulajdonságai m ár megszabják, hogy
adott körülmények között belőlük víz lesz.
Nem az új, a magasabb szerveződési egység
tulajdonságai vezethetők vissza az alacsonyabb
szervezettségi szintet felmutató elemeik tulajdon
ságaira, hanem a magasabb szervezettségű rend
szer szerveződési módja fakad ez utóbbiakból.
A rendszer elemeinek tulajdonságai szabják meg,
hogy adott körülmények esetén milyen kölcsön
hatások jöhetnek létre a rendszer egyes elemei
között. Az elemek tulajdonságai adott körül
mények közepette meghatározzák a magasabb
szintű szerveződési egység szerveződésének mód
ját. De ezt is csak lehetőségként. Egy adott
szerveződési mód csak a külső körülmények,
az állapothatározók meghatározott értéktarto
mányában realizálódhat. A külső körülmények,
az állapothatározók más értéktartományában el
térő strukturáltságú képződmények jönnek létre
azonos alkotóelemekből is.
Az atom ok például, meghatározott feltételek
közepette nem molekulákká, hanem atom 
kristályokká vagy amorf, üvegszerű szilárd
anyagokká rendeződhetnek, vagy folyadékokat
alkothatnak, vagy éppenséggel különösebb
strukturáltság nélküli rendezetlen halmazokat
formálva gázok alakjában jelennek meg. A
strukturáltság módja itt is döntően befolyásolja
a megjelenő új tulajdonságokat. Erre közismert,
és lassan m ár elkoptatottá váló, de kitűnően
szemléltető példa a gyémánt és a grafit esete.
Mindkettő azonos szénatomokból épül fel,
s a különbség közöttük kizárólag a szénatomok
között fellépő kölcsönhatások térbeli strukturált
ságában van. Mégis az egyik a természet leg
keményebb és legátlátszóbb, a másik a leg
puhább és legfeketébb, legátlaíszaílanabu anya
gai közé tartozik.

1. ábra / A grafit és a gyémánt azonos szénatomokból
épül fel, a különbség közöttük kizárólag a szénatomok
között fellépő kölcsönhatások térbeli strukturáltságában
van. Mégis az egyik a természet legkeményebb és legátlátszóbb, a másik a legpuhább és legfeketébb anyagai
közé tartozik

A molekulák a körülmények függvényeként
rendeződhetnek kristályokká, amorf, üvegszerű
anyagokká, folyadékokká vagy alkothatnak

lényegében strukturálatlan halmazt, lehetnek
gázok. Az anyag szerveződésének ezen az
atomfölötti szintjein a szerveződési egységek
között fellépő kölcsönhatások egyre gyengébbek,
egyre kisebb energiákat kötnek le, s így a szer
veződési törvények is egyre kevésbé ridegek,
kevésbé szigorúak, a variációs lehetőségek pedig
egyre nőnek. A kristály szerkezeti alapegysége
az úgynevezett elemi cella, amely az atomokból
vagy molekulákból felépülő legkisebb olyan
szerkezeti egység, amely a kristály jellemző
szimmetriáit még magán viseli, meglehetősen
szigorúan meghatározott, ám a makroszkopikus
kristály már csak alapvető szimmetriaviszonyai
ban kötött. Külső megjelenési formája, úgy
nevezett habitusa már végtelen változatosságot
mutathat.
S amikor a kristályokból kőzetek képződnek,
alig néhány sajátosság marad determinált, a
kőzeteknek geometriai formákká, hegyekké,
földkéreggé való összeállása pedig csak igen
laza korlátok közé szorított. A Föld, a föld
kéreg és az alatta levő rétegek m utatnak struk
turáltságot, de hogy az égitestek világában ez a
strukturáltság mennyire általános jelenség, azt
nem tudhatjuk. A Földünkhöz némileg hason
lítható égitestek: Naprendszerünk bolygói és
holdjai belső szerkezetének vizsgálatához is csak
most kezd megnyílni az út.
De az organizációs alapelv azért tovább kö
vethető: a bolygók is rendszerbe állnak össze,
bolygórendszert, naprendszert alkotva, s e rend
szerek a magasabb egységeknek, a galaxisoknak
a tagjai. S hogy a galaxisok milyen még nagyobb
szerkezeti egységnek az elemei, arról csak napja
inkban születnek hipotézisek: mai tudásátmé
rőnk végéhez értünk.
Az elemi részecskéktől a galaxisokig, vagy ha
úgy tetszik, a kvarkoktól a galaxison túli szer
kezeti egységekig áttekintettük az anyag szer
kezeti szerveződéseinek lépcsőfokait. Azt láttuk,
hogy a szerveződést önfejlődés irányítja, a
fejlődés motorja az önmozgás, útja a kölcsön
hatás, iránya a szerkezeti elemek tulajdonságai
által meghatározott lehetőség. Az új szervező
dési lépcsők mindig új tulajdonságok meg
jelenését hozzák magukkal, s e tulajdonságokat
alapvetően a szerveződés módja határozza meg.
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Az anyag ezen evolúciós útján, amely az
elemi részektől a galaxisokig tart, létrejött egy
sajátságos elágazás, egy oldalág. Számunkra az
alapvetően fontos ez az oldalág, mert ezt az
utat járja be az élet.

AZ OLDALÁG
Eddig az atom ot főként általános értelemben
említettük, és viszonylag kevés szó esett arról,
hogy különféle atom ok léteznek. Pedig a hidro
géntől az uránig a belső felépítésükben egyre
bonyolultabbá váló természetes atom ok sorát
tárja elénk a periódusos rendszer, nem szólva a
mesterségesen előállított transzurán elemekről
és a különböző izotópokról. Az egyes elemek
atomjai egymástól belső felépítésükben külön
böznek, és különbözőek minőségi tulajdonsá
gaik is. A különböző atomféleségek között van
egy, a szén atom ja, amely az anyag fejlődésének
egy egészen különleges oldalágát volt képes
elindítani. Azt az oldalágat, amely a biológiai
jellegű anyagok, majd végül az élőlények meg
jelenéséhez vezetett.
A szénnek ez a különleges tulajdonsága abban
rejlik, hogy nemcsak más típusú atomokkal
tud kapcsolódni molekulát képezve, hanem má
sik szénatomokkal is, s lévén a szénnek négy,
egymással egyenértékű vegyértéke, az össze
kapcsolódott szénatomoknak még mindig marad
három-három szabad vegyértéke, amelyekkel
további szénatomokhoz, vagy egyéb atomokhoz
kapcsolódhatnak. Ilyen módon rendkívül hosszú,
lánc alakú m olekulák jöhetnek létre, vagy ha a
láncban elágazás van, akkor síkhálós sőt tér
hálós molekulaszerkezetek alakulhatnak ki.
A láncvégek is összekapcsolódhatnak, így jönnek
létre a gyűrűs molekulák.
Ilyen módon az azonos vagy hasonló össze
tételű molekuláknak gyakorlatilag végtelen szá
mú szerkezeti variánsa alakulhat ki. Hogy
csak egyetlen példát említsünk, egy C20H41-OH
összegképlettel rendelkező szerves molekula
több mint nyolcvankétezer-féle szerkezeti el
rendezésben képzelhető el. És amit a korábbi
akban a tulajdonságok megjelenésére vonatko
zóan mondottunk, az igaz a szénvegyületek
18

kémiájára is: az eltérő szervezettség azonos
összetétel esetén is eltérő tulajdonságokat ered
ményez.
Ha meggondoljuk, hogy a szerves kémiában
e kapcsolódási sajátosságok folytán sok ezer
atom ot magukban foglaló óriásmolekulák, az
úgynevezett makromolekulák képződésére van
lehetőség, és a szénatomokon kívül a szerves
molekulákban még nagyon sokféle atom vehet
részt építőelemként, akkor megértjük, hogy az
anyag fejlődésének miért itt nyílt meg egy egé
szen sajátos oldalági lehetősége. E lehetőségek
egy részét közvetlenül maga a természet aknázta
ki, és saját műhelyében létrehozta azokat a
vegyületeket, amelyeket ma biológiai vegyületeknek nevezünk. Egy másik részét e lehetőségek
nek közvetett úton, a teremtő emberi akarat, az
emberi tudat segítségével használta ki a ter
mészet, ezek a vegyületek a kémiai tudomány
műhelyeiben jöttek létre mesterségesen.
A szilíciumatom tulajdonságai sok tekintet
ben hasonlítanak a szénatoméira. Négy vegy
értéke van, mint a szénnek, vegyértékei a tetra
éder négy csúcsa felé irányulnak, mint a szénnél,
és ugyancsak képes makromolekulák kialakí
tására, akárcsak a szén. Felmerül tehát a kérdés,
hogy az anyagszerveződés oldalága, az életág
miért a szénből s miért nem a szilíciumvegyületekből indult ki? A kérdés annál is inkább
jogos, mert bár a Földön az élőlények ki
alakulásához rendelkezésre állt a szén, a szilí
cium sokkal nagyobb mennyiségben van jelen,
hiszen a geokémikusok számítása szerint a
földkéregnek mintegy 75%-át szilikátok alkot
ják, és a szilíciumvegyületek formagazdagsága
is meglehetősen nagy. Az ismert ásványoknak
közelítőleg egyharmada tartozik a szilikátok
körébe.
Számos adatunk van arra, hogy a szilícium
vegyületeiből is kialakulhatnak hasonló geo
metriai elrendezésű szerkezetek, mint amilyenek
a szén vegyületeiből alakulnak ki. A szénhidrogénekhez hasonlóan léteznek szilícium
hidrogének, a szálas szerves molekulákhoz ha
sonlóan szálas szilikátok, a membránok ki
alakulásához szükséges síkhálós molekulaszer
kezet a szilikátásványok nagyobb részének
alapszerkezete. A mesterséges szilíciumvegyü-

letek, a szilikonok pedig számos szintetikus
vagy természetes szénvegyület tulajdonságait
tudják utánozni. A fonalas szerkezetű szilíciumvegyületekben elvileg éppúgy megvan a moleku
láris információtárolás lehetősége, mint a szer
ves szénvegyületekben. Mindezek a tulajdon
ságok arra késztették a földönkívüli élet lehe
tőségeivel foglalkozó kutatókat, az exobiológusokat, de a tudományos-fantasztikus művek
íróit is, hogy feltételezzék a szilícium alapú élet
lehetőségét a Földtől távoli csillagrendszerekben.
Az élet alapfolyamata, az anyagcsere minden
általunk ismert példában folyadékfázisban
zajlik. Nehezen tudnánk elképzelni szilárd
vagy gázfázisban lejátszódó anyagcserét, hiszen
az elsőben az atom ok és molekulák túlságosan
kötöttek, az utóbbiban viszont túlságosan
szabadok ahhoz, hogy bennük az anyagcsere
organizált metabolikus rendszerei kialakulhas
sanak. A földi élet vizes fázisban játszódik le.
A szilíciumvegyületek viszont néhány kivételtől
eltekintve vízben oldhatatlanok, sőt általában
a legoldhatatlanabb vegyületek közé tartoznak.
Ezért készülnek a legellenállóbb laboratóriumi
edények kvarcból, ezért nem oldja fel a kavicso
kat és a hegyeket a víz. Igaz, a vizek, legalábbis
a természetes vizek, mindig tartalmaznak kis
mennyiségben szilíciumvegyületeket oldott álla

potban, de csak a legegyszerűbb ilyen moleku
lákat, és nem a szálas vagy lemezes szerkezetű
szilikátokat.
Elvi akadálya természetesen nincs annak,
hogy valamifajta élet nem vizes fázisban, hanem
másféle folyadékban alakuljon ki. Tulajdonkép
pen nem a Földön folyadék alakban található
vegyületekre kell gondolnunk mint fázisra,
hanem olyan vegyületekre, amelyek a földiektől
nagyon eltérő körülmények között képeznek
folyadékfázist. Nem tudjuk például, hogy igen
magas hőmérsékleten és nagyon nagy nyomáson
folyadékot alkotó vegyületekként a szilícium
vegyületek hogyan viselkednek. Szilícium alap
anyagú élet földiekkel összemérhető körül
mények között nem képzelhető el.
De az élőlényeket alkotó anyagoknak egy
másik nagyon fontos tulajdonsággal is rendel
kezniük kell. Ez pedig az, hogy könnyen lép
jenek reakcióba viszonylag kis energiahatásra is,
sokféle variációjuk könnyen átalakulhasson
egymásba, vagyis alkalmasak legyenek anyag
csererendszerek kialakítására. A szilikátok vi
szont a legstabilisabb vegyületek közé tartoznak,
ezért is áll belőlük a szilárd földkéreg döntő
része.
Mai tudásunk szerint az élet hordozása a
szénvegyületek privilégiuma.

II / ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN

Könyvünk fő célja az anyag strukturális fejlő
désének lépcsőzetes rendszeréből kiágazó ugyan
csak lépcsőzetes oldalágnak, az életnek a vizs
gálata. Megpróbáljuk felfedni azokat a szerve
ződési törvényeket, amelyek az elindulását és a
kibontakozását lehetővé tették. Megnézzük,
hogy e törvények hogyan illeszkednek bele az
általános természettörvények rendszerébe, és
melyek azok a speciális sajátosságok, amelyek
ben ennek az oldalágnak szerveződési módjai
eltérnek az élettelen világ fejlődésétől.
Hogy e célhoz vezető úton végigmehessünk,
mindenekelőtt azt kellene tisztáznunk, melyek
az anyagi világnak az oldalághoz, és melyek a
főághoz tartozó képződményei, vagyis melyek
az élő és melyek az élettelen anyagi képződmé
nyek. Az elválasztás első pillantásra talán
könnyűnek tűnik, noha korántsem az. Az élő
világról bennünk kialakult kép az élővilág leg
fejlettebb egyedei: a soksejtű állatok és nö
vények, s közöttük is döntően a gerinces állatok
tulajdonságainak megismerése révén alakult ki.
A szerzőnek módjában volt a legkülönfélébb
korú és végzettségű emberek csoportjait meg
kérni, hogy gondoljanak egy élőlényre. A vála
szok 98-99 %-ában valamely emlősállatot nevez
tek meg. Pedig az emlősállatok az élővilágnak
csak kis részét jelentik, bár vitathatatlan, hogy
az élővilág fejlődésének legmagasabb szintjét
képviselik. De éppen ez a legmagasabb szint
jelenti azt, hogy tulajdonságaik már igen nagy
mértékben specializálódtak. Az emlősállatok
körében tapasztalt jelenségeket nem lehet ki
terjeszteni az élővilág egészére.
Mindennapi életünkben elsősorban a leg
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fejlettebb állatokkal és növényekkel találko
zunk. Elegendő egy pillantást vetni rájuk,
hogy megállapítsuk: élőlénnyel van dolgunk.
Ezen a szinten az élőlénynek már külső meg
jelenési formája, alakja is jellegzetes. Az állatés növényvilág rendszerezése éppen az egyedek
külső formája alapján indult meg, és a maga
sabb rendű élőlények osztályozásában napjain
kig a döntő szempont: a külső megjelenés. Az
őslénytani leletek döntő többsége esetében nem
is maradt fenn más, mint az egykor élt lény
külső formája: egy levéllenyomat, lábnyom,
megkövesedett csontok stb. És pusztán erre
a külső form ára támaszkodva paleontológusok
képesek megmondani, hogy az egykori élőlény
melyik mai élőlénnyel volt rokonságban, hol
foglal helyet az élőlények nagy rendszerében,
sőt funkcionális tulajdonságokra is képesek
következtetni ezek alapján.
E makroszkopikus formai sajátosságok szem
mel láthatóan élesen elkülönülnek a szervetlen
világ formáitól, és így nem véletlen, hogy a kü
lönböző vallások teremtéshez kötik az élővilág
létrejöttét, sőt a teremtésnek is külön független
fázisaként fogják fel. Mindennapi életünkben
a növény- és állatvilág között olyan szembeötlő
eltérést találunk, hogy nem is meglepő, hogy
számos vallás a teremtés leírásánál külön fog
lalkozik a növények és külön az állatok terem
tésével.
A különbség mindjárt lényegesen csökken, ha
a növényeket és állatokat nem makroszkopiku
san, hanem mikroszkopikusan vizsgáljuk. Ki
derül, hogy mind a növények, mind az állatok
elemi élő egységekből épülnek fel, és ezek az

élő egységek - a sejtek - akár az állat-, akár a
növényvilágról van szó, igen sok közös tulajdon
sággal rendelkeznek. Ez a felfedezés, amelyet
Schleiden és Schwann tettek a múlt század
elején, döntő jelentőségű volt az élővilág szer
veződési törvényeinek megismeréséhez, hiszen
feltárta azt a közös szerveződési elvet, amely
szerint mind az állatok, mind a növények
felépülnek. Engels erről a felfedezésről így ír:
„A második (ti. felfedezés) - idő szerint ko
rábbi - a szerves sejt felfedezése Schwann és
Schleiden által; a sejté mint azé az egységé,
amelynek sokszorozódásából és differenciáló
dásából minden szervezet, a legalacsonyabbak
kivételével, keletkezik és kinő. Ezzel a felfede
zéssel kapott csak szilárd talajt a természet
szerves, élő termékeinek vizsgálata - mind az
összehasonlító anatómia és fiziológia, mind az
embriológia. A szervezetek keletkezéséről, növe
kedéséről és struktúrájáról lefoszlott a titok:
az eddig felfoghatatlan csoda feloldódott egy
minden soksejtű szervezetre nézve lényegileg
azonos törvény szerint végbemenő folyamattá.”1
Engels méltányoló sorainak igazát a modern
tudomány egyre inkább igazolja, a vizsgálatok
előrehaladtával a különbségek helyett egyre
inkább a közös funkcionális és szerveződési
sajátosságok kerülnek előtérbe a sejt szintjén,
és talán még fokozottabban a sejt alatti szinten,
az organellumok, mikrostruktúrák, anyagcsere
pályák vizsgálata során.
A sejteknek is megvan a maguk formagazdag
sága. A növényi szállítószövetek méteres hosszú
ságot is elérő hengeres vagy spirálisan szilár
dított falú szállítósejtjei, a levél bőrszöveteiben
kialakult sztómák, a maguk két vese alakú
zárósejtjével, amelyek a légrést fogják közre,
a kocka alakú és hatszögletes, cellulóz sejt
fallal határolt bőrszöveti sejtek, a gömb alakú
vagy hosszúkás moszatsejtek megmutatják, hogy
milyen rendkívül változatosak lehetnek a sejtek.
Az állati sejtek többségének nincs szilárd sejt
fala, ezért külső alakjuk sokszor alig határoz
ható meg egyértelműen, de e sejteknél is döntő
alaki különbséget láthatunk például a méteres

2. ábra / A sejteknek igen nagy a formagazdagsága. Az
ábra ezek közül mutat be néhányat vázlatosan. (Részben
Hortobágyi után)

hosszúságú nyúlványokat kibocsátó idegsejt
vagy egy fehérvérsejt alakja között.
A sejtekben olyan sok a közös tulajdonság,
hogy azok mindezen formai eltérések ellenére
lehetővé teszik egy egységes sejttan felállítását,
egy olyan sejttanét, amely a sejtek általános
felépítését a növényi vagy állati jellegtől függet
lenül tudja tárgyalni. A sejteket mindenekelőtt
két nagy csoportba oszthatjuk: az egyiknek
sejtmagja nincs, a másiknak mikroszkóposán jól
felismerhető sejtmagja van. Az előbbieket pre1
Marx-Engels Művei. 20. köt. Budapest 1963. kariontáknak, az utóbbiakat eukariontáknak ne
vezik.
474. old.
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A földtörténeti fejlődés során a prekarionták
fejlődése megelőzte az eukariontákét, vagyis elő
ször a sejtmag nélküli élő sejtek jelentek meg a
Földön, és ezekből alakultak ki az evolúció
során a sejtmaggal bíró élőlények.

első látható jele az, hogy a sejtmagban levő
diffúz kromatinállomány meghatározott alakú
testecskékbe, az úgynevezett kromoszómákba
rendeződik.
A kromoszómák rendszerint hosszúkásak,
számuk és alakjuk azonban fajonként változó, és

A MAGVAS SEJTEK FELÉPÍTÉSE
A sejt - akár önállóan létezik, akár valamely
magasabb rendű soksejtű organizmus építőele
meként - morfológiai egységet képez, azáltal,
hogy környezetétől sejtfal vagy legalábbis sejt
hártya választja el. A biológiai hártyáknak nem
csak az a szerepük, hogy a sejtet elhatárolják
környezetétől, hanem hasonló hártyákat találunk
a sejten belüli különböző sejtszervecskék hatá
rain is. E hártyák megjelenése az élővilág egyik
legáltalánosabb morfológiai jellegzetessége. A
hártyák kialakulása, mint később látni fogjuk,
bizonyos makromolekuláris strukturáltságot kö
vetel meg, s így képződése a molekulák evolú
ciójának meghatározott szintjéhez kötött.
A sejt térbeli elhatároltsága mellett az eukarionta sejtek legszembetűnőbb tulajdonsága a
sejtmag jelenléte a sejt nyugalmi időszakaiban,
amikor az osztódási folyamatok még nem jelent
keznek. Hamar felismerték, hogy a sejt életében
központi irányító szerepe van a sejtmagnak. A
magvas sejtek esetében a sejt osztódását meg
előzi a sejtmag osztódása. A sejtmag tömege és a
sejt egészének tömege között meghatározott
mennyiségi arányt lehetett felfedezni (mag
plazma reláció). Hämmerling német biológus
jött rá, hogy ha moszatsejtekből kioperálja a
sejtmagot, akkor a sejt elpusztul, de ha azt egy
másik moszat sejtjéből vett sejtmaggal helyette
síti, akkor a műtéten átesett sejt tovább él.
Ha csak ezeket a jelenségeket nézzük, már
akkor is megérthetjük a sejtmag fontosságát.
Tovább erősödik az a meggyőződésünk, ha meg
vizsgáljuk a sejtmag viselkedését a sejt osztódása
során. A nyugalmi állapotban levő sejtmagban
savanyú természetű anyagokat m utathatunk ki,
olyan anyagokat, amelyekhez a bázikus tulajdon
ságú festékek kötődni képesek. A sejtmagnak
ezeket az anyagait, ezt az állományát festődő,
kromatinállománynak nevezik. A sejtosztódás
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3. ábra / Az úgynevezett mitotikus sejtosztódás során a
sejtmag festődő állománya jellegzetes alakú testecskékbe,
kromoszómákba rendeződik, ezek hosszukban ketté
hasadva a sejt egy-egy ellentétes végébe vándorolnak,
ott egy új kromonema-alakulással teljes értékű kromo
szómává egészülnek ki, és így a két utódsejtmagban
ugyanannyi és ugyanolyan kromoszóma lesz, mint az
anyasejtben volt

a fajra jellemző. A sejtosztódás következő fázisá
ban a kromoszómák hosszukban kettéhasadnak,
és minden kromoszómából két kromoszóma lesz.
Ezt követően mindegyik kromoszóma eltávolo
dik a párjától, s a sejt két végébe (pólusába) ván
dorol, s ilyen módon a sejt ellentétes pólusain
egymással lényegében azonos, az eredeti kromo
szómakészletnek megfelelő két kromoszóma
készlet alakul ki. Mindegyik kromoszómakészlet
körül új sejtmag alakul ki, majd ezt követően a
sejt közepén befűződik úgy, hogy a befűződés
mindkét oldalára egy-egy sejtmag és a sejt állo
mányának azonos része jusson. Ez a helyzet az
úgynevezett számtartó osztódásnál, a mitózisnál.
Az eukarionták sejtosztódásának más formái
is vannak ugyan, de a kromoszómák abban is
lényeges szerepet játszanak. Megfigyelték, hogy
a sejtosztódás során néha szokatlan alakú kromo
szómák keletkeznek, és ilyenkor az éló'lény tulaj
donságai valamiben megváltoznak. A kromoszó
mák és az öröklődő tulajdonságok között össze
függés van. Ezt az összefüggést sokáig hipoteti
kusnak tekintették. A genetikai vizsgálatok
azonban tisztázták, hogy számos élőlény számos
tulajdonsága esetében a tulajdonság bizonyít
hatóan az élőlény valamelyik kromoszómájának
meghatározott pontjához, locusához kötött.
Ebből arra következtettek, hogy meghatározott
öröklődő tulajdonságokért a kromoszómák egyes
anyagi pontjai felelősek. Ezeket az anyagi ponto
kat nevezték el géneknek.
Bármennyire is bizonyították a feltételezett
gének létezését a genetikai kísérletek, teljesen
elképzelhetetlen volt, hogy e méreteikben szubmikroszkópos anyagrészecskék olyan komplikált
tulajdonságot hordozzanak öröklődőén maguk
ban, mint például valamilyen anyagcseretermék
szintézisének képessége, az élőlény színe, alakja
stb. Ám e jelenség az élővilágban rendkívül ál
talánosnak bizonyult. A megoldást a mikroszko
pikus szervezettség alatti struktúrák szintjén
kellett keresni csakúgy, mint a membránok ke
letkezésének megfejtését.
A sejtfal által határolt térben a sejtmag viszony
lag kis térfogatot foglal el. A tér többi részét
főként egy kocsonyás természetű anyag, az
úgynevezett sejtplazma tölti ki. A múlt században
ezt az anyagot meglehetősen homogénnek gon

dolták, de azt már észrevették, hogy ehhez a
kocsonyás anyaghoz kötődnek az élet alapvető,
jellegzetes tulajdonságai. A kocsonyás anyag
hasonlóképpen viselkedett, mint a fehérjeolda
tok. Akkoriban még nem tudtak különbséget
tenni a különböző fehérjék között, ezért a proto
plazma, fehérje és fehérjetest fogalom gyakran
szinonimaként szerepelt. Ez a helyzet magyaráz
za azt, hogy az élő anyagban észlelt speciális
jelenségeket és funkciókat a protoplazmához, a
fehérjetesthez vagy egyszerűen csak a fehérjéhez
kötötték.
Különösen sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel
Engels „A természet dialektikájá”-ban. Általá
nosan ismert életdefiníciója szerint: „Az élet a
fehérjetestek létezési módja, melynek lényegi
mozzanata a külső, őket körülvevő természettel
való állandó anyagcserében áll.. .”2 Amikor azon
ban a szerves kémia előrehaladásával a fehérjék
kémiai elkülönítése megtörtént, majd ezt köve
tően elsősorban Emil Fischer és Hofmeister
munkái nyomán a fehérjék strukturális szervező
désének kémiai, molekuláris törvényszerűségei is
ismertté váltak, lassan új fehérjefogalom alakult
ki, amely már egy kémiai szerkezetében pontosan
meghatározott vegyületcsoportot foglalt csak
magában. Ez a fehérjefogalom nem azonos azzal,
amit Engels használt, de Engels életdefinícióját
kritikátlanul átvitték erre a fehérjefogalomra is.
Ebből az a paradox helyzet adódott, hogy Engelst
fél évszázadon át úgy idézték, mint aki az életet
egy meghatározott vegyületnek tulajdonította.
Hogy ez mennyire nincs így, azt legjobban Engels
szavaiból lehet m egtudni:
„...minthogy mostanáig a fehérje kémiai kép
lete sincs megállapítva, még azt sem tudjuk, hány
kémiailag különböző fehérjetest van, és minthogy
csak körülbelül tíz éve ismeretes az a tény, hogy a
tökéletesen struktúra nélküli fehérje minden lénye
ges életműködést, emésztést, kiválasztást, moz
gást, összehúzódást, ingerekre való reagálást,
szaporodást elvégez.”3
„A fehérje a legállandótlanabb szénvegyület,
amelyet csak ismerünk. Szétesik, mihelyt elveszti
azt a képességét, hogy a ránézve sajátságos
2 Ugyanott, 563. old.
3 Ugyanott, 335. old.
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funkciókat, amelyeket életnek nevezünk, elvé
gezze, és a természetében rejlik, hogy erre való
képtelensége előbb-utóbb bekövetkezik.”4
„A fehérje létezési feltételei végtelenül bonyo
lultabbak, mint bármely más ismert szénvegyü
letéi, m ert nemcsak fizikai és kémiai, hanem táp
lálkozási és légzési funkciók is hozzájárulnak,
amelyek egy fizikailag és kémiailag szűkén leha
tárolt közeget követelnek meg...”5
„Az elsőnek keletkezett fehérjecsomócskáknak
képeseknek kellett lenniök arra, hogy oxigén
ből, szénsavból, ammóniákból és néhány az
őket körülvevő vízben oldott sókból táplálkoz
zanak.” 6
Engels tehát fehérjén vagy fehérjetesten egy,
a mai fehérjefogalomnál sokkal-sokkal bonyo
lultabb kémiai rendszert ért: azt a kolloid rend
szert, amely emészt, kiválaszt, mozog, össze
húzódik, ingerlékeny és szaporodik, vagyis
magát a protoplazmát képező teljes anyagi rend
szert.
A protoplazmának igen sok sajátos funkciója
van. Számtalan szigorúan meghatározott, bo
nyolultan összetett kémiai folyamatot tud irá
nyítottan és összehangoltan véghezvinni, olyanynyira, hogy a szervetlen világban ehhez közelí
tőleg sem találunk hasonlót. E specifikus tulaj
donságok titkait a mikroszkópos szintű vizsgá
latok során nem tárhatjuk fel. A magyarázatért,
miként a membránok, azaz hártyák, vagy a gé
nek esetében is, ismét a mikroszkópos láthatóság
alatti nagyságrendek struktúráiba kell hatolnunk.
M ár a mikroszkópos vizsgálatok is kimu
tatták, hogy a protoplazma kocsonyás állomá
nyában különböző, morfológiailag is megkü
lönböztethető képződményeket, úgynevezett sejtszervecskéket tartalmaz. Itt a sejtmagon kívül
csak kétféle sejtszervecskét említünk meg: a
mitokondriumokat és a kloroplasztokat. A mitokondriumok mind a növényi, mind az állati
szervezetben megtalálhatók, fő funkciójuk a
sejtlégzés végrehajtása. A mitokondriumokban
történik a táplálóanyag elégetésének legvégső
fázisa, az úgynevezett terminális oxidáció. A klo4 Ugyanott, 562-563. old.
5 Ugyanott.
6 Ugyanott, 564. old.
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roplasztok csak a növényi szervezetekben fordul
nak elő, s a fotoszintézist végző növényi sejtek
jellegzetes alkotórészei. A növényi sejtben a
kloroplasztok végzik a fotoszintézist.
Az utóbbi idők finomabb vizsgálatai a mitokondriumok és kloroplasztok nagyfokú önálló
ságára hívták fel a figyelmet. Bebizonyosodott,
hogy ezeknek a sejtszervecskéknek a szaporodása
a sejten belül nagymértékben független a sejtosztódás folyamataitól, önálló genetikai appa
rátusuk van, és nagyon komplex működésűek.
Ezeknek az összetett működését ugyancsak nem
érthetjük meg a mikroszkópos szintű vizsgála
tok révén. Ha mélyebbre akarunk hatolni műkö
désük megértésében, ismét a szubmikroszkopikus
régiókba kell hatolnunk.

A BIO K ÉM IA ER ED M ÉN Y EI ELÉ
Megszakítva eddigi gondolatmenetünket a to
vábbiakban nem az összetettektől haladunk az
egyszerűbb felé, hanem elindulva a kémia által
jól feltárt molekulák szintjéről, az összetettebb
felé tartva érkezünk majd el a mikroszkópos ré
giókig. A történelmi sorrend is ezt az utat sugall
ja. A kémia a múlt század első évtizedére már
egyértelműen felderítette, hogy az élővilág va
lamennyi egyede nemcsak formájában, megjele
nésében, morfológiájában, de anyagában is kü
lönbözik az élettelen világtól. Ennek alapján szü
letett meg az a nézet, hogy csak élő termelhet
szénvegyületeket, és ezért keltettek olyan meg
döbbenést Wöhler és Berthelot szervesvegyületszintézisei. A szerves kémia elnevezés a szénve
gyületek kémiájára ugyan a mai napig megma
radt, de az élőben elő nem forduló szerves vegyületek száma ma már messze meghaladja a termé
szetes szerves vegyületekét. Számszerűleg pon
tosan meg sem adható, de két-három millióra
becsülhető a laboratóriumban szintetikusan elő
állított szénvegyület-féleségek száma. Közülük
csak néhányszor tízezer az, amit az élővilág épí
tőanyagként felhasznál. (L. 1. tábl.)
A néhányszor tízezer természetes szervesvegyület-fajta elég jól körülhatárolt csoportokra
osztható. Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy e
vegyületek egyik csoportja viszonylag kevés szá

mú atomból épül fel. Ezekben az atomok száma
nemigen haladja meg a százat, ezek a kis mole
kulasúlyú vegyületek. A vegyületek másik cso
portját az úgynevezett makromolekulák képe
zik, ezek felépítésében több ezer vagy több tíz
ezer atom vesz részt. A kémiának az igazi terü
lete a kis molekulasúlyú vegyületek világa, ezek
tulajdonságai, egymással való kölcsönhatásaik
adják az igazi kémiai jelenségeket. És bár a mak
romolekulát is a kémia kezdte boncolgatni, s a
makromolekuláris vegyületek sajátosságait is a
kémia nyelvével próbálták elsődlegesen megfo
galmazni, itt mégis egy sajátságosán új terület
alakult ki. A makromolekulák az anyag szer
veződésének egy, a kismolekulánál magasabb
szintjét képviselik, és így sajátos új, általános tu
lajdonságokat mutatnak a kis molekulasúlyú
vegyületekkel szemben. Indokolt tehát, hogy
tárgyalásunkban a két területet mi is szétválaszszuk.
KÖLCSÖNHATÁSOK
AZ ATOM OK KÖZÖTT
Az első fejezetben az anyag strukturális szerve
ződésének egyik lépcsőfokaként tüntettük fel azt
a folyamatot, amikor atomok egymással köl
csönhatásba lépve nagyobb strukturális egysé
get, molekulát hoznak létre. Akkor azonban nem
esett szó arról, hogy a molekulát alkotó atomok
közötti kölcsönhatás miben rejlik. A korai ké
miai vizsgálatok csak azt tisztázták, hogy erős
vonzás lép fel az atomok között, s e vonzás le
küzdéséhez, vagyis a molekulaszerkezet meg
bontásához jól mérhető mennyiségű energiára
van szükség. Az is kiderült, hogy az atomok nem
akármilyen és akárhány másik atom iránt mu
tatnak ilyen vonzóhatást. Azt a kölcsönhatást,
ami a két atom ot a molekulán belül összetartja,
kémiai kötésnek nevezték el. Azt a képességet
pedig, hogy egy atom hány másik atommal tud
kapcsolódni, vegyértéknek. Ezért beszélünk a
szénatomról mint négy vegyértékű atomról, mert
maximálisan négy darab megfelelő minőségű má
sik atommal tud kémiai kötést kialakítani.
A kémiai kötések nem egyformák. A mole
kulán belüli atomok összetartásában döntő sze-
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repe az úgynevezett kovalens kötésnek van,
amelyben a kötésbe lépő két atom elektronjai
nak egy része közös rendszert létesít. Az atom ok
között azonban másfajta kölcsönhatások is lé
teznek. A kovalens kötés viszonylag nagy ener
giájú, szétszakításához 50-100 kcal/mol energia
szükséges. A kovalens kötéssel összekötött ve
gyületek ezért meglehetősen stabilis vegyületek.
Az élőlények anyagcseréjében azonban az
anyagok állandó és folytonos átalakulására van
szükség. Hogy ez megtörténhessen, az egymással
reagáló molekulák között rövid idejű, ideigle
nes kölcsönhatásoknak kell kialakulniuk, olyan
kölcsönhatásoknak, amelyek vizes oldatban csak
addig tartják össze az egymással reagáló moleku
lák megfelelő atomjait, amíg az átalakulás vég
be nem megy. Ezeknek a kölcsönhatásoknak
olyanoknak kell lenniük, hogy sem a keletkezé
sükhöz, sem az elbomlásukhoz ne kelljen na
gyobb energia, mint amekkorával a környeze
tük természetes hőmérsékleti tartományában
egy-egy molekula a hőmozgás révén már amúgy
is rendelkezik. Az átalakulásokhoz szükséges
energia csak néhány kcal/mol lehet.
A biológiai jellegű vegyületek közös jellemző25

je, hogy m ind tartalmaznak olyan atomokat
vagy atomcsoportokat, amelyek vizes oldatban
könnyen szétbomló kötések kialakítására: só
kötésre és hidrogénkötésre képesek. Mindkét
kötéstípus alapvető jelentőségű az életfolyama
tok számára.
Sókötés vagy másként ionos kötés egy savas
és egy bázikus (lúgos) atomcsoport között jön
létre, az egyik csoport negatív elektromos töl
tést visel, a m ásik pozitívat. H a a két elektromos
töltés térben elég közel kerül egymáshoz, elektro
sztatikus vonzás lép fel közöttük, és ennek nyo
mán alakul ki a sókötés. A biológiai vegyületek
nagy része tartalm az vagy savas, vagy bá
zikus csoportot, esetleg egyikből-egyikből töb
bet is vagy mindkettőt, vagy mindkettőből töb
bet. így zömük hajlandó sóképzésre.
A hidrogénkötéshez elsősorban kovalensen
kötött hidrogénatom szükséges a molekulában,
amely az úgynevezett hidrogénhidat tudja ké
pezni az arra hajlamos atomok között. A nitro
gén- és az oxigénatom alkalmas elsősorban hid
rogénhíddal való összekapcsolódásra. A vízmo
lekula, amelyről az iskolában azt tanultuk, hogy
egy oxigén- és két hidrogénatomból épül fel,
valójában így ebben a formájában önmagában
alig létezik, m ert az egyes vízmolekulák oxigén
jei között hidrogénkötések létesülnek, és így min
dig sok vízmolekula kapcsolódik össze - közön
séges hőmérsékleten - nagyobb molekulaaggre
gátummá. D e mivel az aggregátumok a hőmoz
gás révén ütköznek egymással, és az ütközések
energiája elegendő a gyönge hidrogénkötések
szétszakításához, e vízmolekula-aggregátumok
is folyamatosan szétbomlanak, és újraépülnek,
állandóan átalakulnak.
Az élő protoplazmában a vízmolekulák nem
csak önmagukkal képeznek hidrogénkötéseket,
hanem a biológiai anyagok döntő többségével
is. De hidrogénkötésbe lépnek a biológiai anya
gok egymással is, és így végső soron ezen anya
gok között, valamint ezek és hordozó közegük,
a víz között egy végeérhetetlen és folyamatos
újra meg újra átcsoportosulás jö n létre, amelyik
eleve rendkívül kedvező feltételeket teremt e
vegyületek folytonos kémiai átalakulásához.
Az első fejezetben említett szilikátokban ez a
lehetőség közel sincs meg ilyen mértékben, és a
26
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4. ábra / A vízmolekulák egymással hidrogénkötéseket
képezve nagyobb aggregátumokat alkotnak a vízben
A hőmozgás hatására ezek az aggregátumok állandóan
szétbomlanak és újraépülnek

földi körülmények között ezért sem alakulhatott
ki belőlük élővilág.
Egy-egy élőlényben több ezerféle kis molekula
súlyú szénvegyület van egyidejűleg jelen, ezek
döntő többsége képes hidrogénkötés vagy ionos
kötés kialakítására. Reménytelen - és felesle
ges - vállalkozás lenne itt e vegyületeket mind fel
sorolni. Néhányukkal azonban a továbbjutás ér
dekében legalább felületesen meg kell ismerked
nünk. Ezért röviden bemutatunk itt néhány vcgyületcsoportot - a legfontosabbakat - annak
fenntartásával, hogy ezek csak a gerincét képe
zik a biológiai vegyületféleségeknek, de távolról
sem merítik ki azokat.

KIS M OLEKULASÚLYÚ
BIOLÓGIAI VEGYÜLETEK
Az élő szervezetekben a szénvegyületek felépí
téséhez szükséges szén forrása végső soron a lég
körben található szén-dioxid. A szén-dioxid be
épülése a biológiai vegyületekbe jelenleg a növé
nyek segítségével, fotoszintézis révén történik.
Ebben a folyamatban a Nap energiájának hasz
nosítása révén szén-dioxidból és vízből cukrok
keletkeznek. Cukrokon természetesen nemcsak
a répacukor vagy a szőlőcukor értendő, hanem
mindazok a sokszor nem is édes ízű vegyületek,
amelyek cukrokra (szénhidrátokra) jellemző
kémiai tulajdonsággal rendelkeznek. A cukrok és

cukorszerű vegyületek szenet, hidrogént és oxi
gént tartalmaznak, ez utóbbiakat olyan arány
ban, mint amilyen arányban a víz tartalmazza a
hidrogén- és az oxigénatomokat (2 :1). A két
alapanyag - a víz és a szén-dioxid - tehát feles
legben tartalmazza az oxigént, ez az oxigénfeles
leg távozik el a növényekből a fotoszintézis so
rán. Ezért mondják - bár pontatlanul - , hogy a
növények szén-dioxidot lehelnek be, és oxigént
lélegeznek ki.
A növényekben vízből és szén-dioxidból te
hát szénhidrátok képződnek, képződésük a foto
szintézis során bonyolult, soklépcsős folyamat
ban zajlik le, távolról sem úgy, hogy maguk a
szén-dioxid-molekulák reagálnának a vízmole
kulákkal. A bonyolult kerülő úton, amelyen a
szintézis megtörténik, három szénatomos cuk
roktól hét szénatomból felépülő cukrokig na
gyon sokféle cukor keletkezik, sőt a cukroknak
olyan származékai is, amelyek savas jellegű fosz
fátcsoportokat is tartalmaznak.
A cukrok elbomlása során energia szabadul
fel, ez az az energia, amely felépítésüknél a fény
energiájából elnyelődött. A felszabaduló ener
giát az élő szervezetek hasznosítani tudják más
kémiai szintézisekben, ez teszi a cukrokat a mai
élővilág elsődleges energiaszolgáltató vegyületeivé. De lényeges szerepet játszanak a többi bio
lógiai vegyület keletkezésében is, mert az élő
lényekben a legkülönbözőbb biológiai vegyüle
tek szénváza végső soron a fotoszintézissel ke
letkezett cukrokból jön létre bonyolult kémiai
átalakulások révén. Nemcsak a felépítésüket, de
az elégetésüket is bonyolult kémiai körfolyama
tokon át valósítja meg a szervezet, szerves savak
segítségével.
A szerves savak jellegzetes atomcsoportja az
egy hidrogén-, egy szén- és két oxigénatomot tar
talmazó karboxilcsoport (—COOH). Ez eleve
kínálja magát arra, hogy belőle az égéstermék,
egy szén-dioxid-molekula (CO2) lehasadjon.
Ugyanezen az úton nemcsak a cukrok, de zsí
rok szénatomjai is képesek elégni.
A cukrok és zsírok elégetésének csak az egyik
része a szént.ek szén-dioxiddá való oxidálódása,
hiszen hidrogén is van bennük, amelyből az el
égetés során víznek kellene keletkeznie. A szer
vezetben ez is végbemegy, de ez sem közvetlenül,

hanem a terminális oxidációnak - egy ugyancsak
bonyolult kémiai reakcióláncnak - a segítségé
vel.
Végső soron tehát a szervetlen szén-dioxidból
és vízből a fényenergia beépítése révén összetet
tebb, nagyobb energiatartalmú szerves vegyüle
tek keletkeznek. Ezek a vegyületek alkotják az
élőlények alapanyagait, de a fűtőanyagait is,
m ert a légzés során szén-dioxidra és vízre képe
sek bomlani egy lassú égési folyamatban. A lassú
égés során felszabadult energiát a szervezet to
vábbi kémiai reakciókban már irányítottan tudja
felhasználni.
Körfolyamat ez, amelynek kiinduló állomása
és a végállomása egyaránt a szén-dioxid és a víz.
De ezen a nagy körfolyamaton belül kisebb ké
miai körfolyamatok rendszereit találjuk: a szén
dioxid és a víz beépülése a szerves molekulákba
egy körfolyamat, a Calvin-ciklus révén történik,
a szerves molekulákból a szén-dioxid lehasítása
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5. ábra / A pofirinvázas vegyületek a legbonyolultabb
kis molekulasúlyú biológiai vegyületek közé tartoznak.
Ábránk e vegyületcsoport képviselőjeként a klorolill-a
szerkezeti képletét mutatja
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egy másik körfolyamatban, a Szent-GyörgyiKrebs-féle körfolyamatban zajlik le.
Mind a szintézisben, mind pedig a lebontás
ban nélkülözhetetlen szerepet játszik egy bonyo
lult felépítésű, kis molekulasúlyú biológiai vegyületcsoport: a porfirinvázas vegyületek. Ezek
közé tartozik a vér hemoglobinjának az a része
- az úgynevezett hemcsoport -, amelyhez kötőd
ve a levegőből származó oxigénmolekulák a vér
ben a test szöveteihez szállítódnak. Ide tartozik
a klorofillmolekula, a növények zöld festék
anyaga, a fotoszintézis fényenergiát befogó vegyülete, ide tartoznak az úgynevezett citokrómok, amelyek többek között a terminális oxidá
cióban játszanak nélkülözhetetlen szerepet.
A porfirinvázas vegyületek az élővilágban
ugyanolyan elterjedtek, mint a cukrok. Jellemző
fényelnyelő tulajdonságuk révén igen könnyű
kimutatni jelenlétüket. A molekula túlságosan
bonyolult ahhoz, semhogy azt tételezhették
volna fel, hogy ilyen az élő szervezet bonyolult
kémiai reakciórendszere nélkül is képződhessen:
a porfirinvázas vegyületek mesterséges előállí
tása ma is a szerves kémikusok legnehezebb fel
adatai közé tartozik. Mindezek alapján tekintet
ték a porfirinvázas vegyületeket az élet indikáto
rainak: ha valamely kőzetben, kőolajban, meteoritban porfirinvázas vegyületeket találtak,
akkor vitathatatlannak tekintették, hogy ezek
valamilyen élőlénytől származnak. A vita mindig
csak azon volt, hogy elsődlegesen keletkeztek-e
ott, vagy későbbi, utólagos szennyezés vagy
szennyeződés révén kerültek oda, ahol megta
lálták őket. (L. 5. ábra.)
A cukrok és zsírok molekuláinak felépítésé
ben hidrogén-, oxigén- és szénatomok vesznek
részt. A porfirinváz felépítésében m ár nitrogén
atom is szerepel. Az élő szervezetek nitrogén
tartalmának a zöme azonban a fehérjékből, il
letve az azokat felépítő aminosavakból szár
mazik. Az aminosavak olyan vegyületek, ame
lyekben legalább egy savas karboxilcsoport
(—COOH) és legalább egy bázikus aminocsoport (—NH2) található, méghozzá egymás szom
szédságában. Érdekes helyzet ez, hiszen az előb
binek negatív, az utóbbinak pozitív a töltése,
egymással a molekulán belül is sót tudnának ké
pezni, ha a molekula geometriai felépítése megen28

6. ábra / Az aminosavak egymás szomszédságában egy
savas és egy bázikus csoportot (—COOH és —NH 2)
tartalmaznak. Az ábra bal oldala általánosított szerke
zeti képletüket, jobb oldala a könyvben használt sémá
jukat mutatja
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7. áb ra/A z egyik aminosav-molekula savas csoportja egy
másik aminosav-molekula bázikus csoportjával vízkilé
pés közben kémiai kötést létesíthet. Az így létrejött peptidkötés a fehérjemolekulák felépítésének az alapja. Az
ábrán felül a reakcóegyenlet látható, alul ugyanez sémamodellel ábrázolva

gedné, hogy egymás közelébe férkőzhessenek.
M indkét csoport alkalmas hidrogénkötés ki
alakítására is.
Rendkívül fontos vegyületcsoportot képvisel
nek az aminosavak, nagyon sok reakció játszó
dik le részvételükkel a szervezet anyagcseréjében.
Elsődleges fontosságukat mégsem ez adja, ha
nem az, hogy az óriásmolekulák legnagyobb csa
ládjának, a fehérjéknek építőelemei. A savas és
a bázikus csoport között egy aminosav-molekulán belül nem jöhet létre kémiai kötés, ezt, mint
említettük, a molekula alakja térbelileg meggá
tolja. De az egyik molekula savas csoportja öszszekapcsolódhat egy másik aminosav-molekula
bázikus csoportjával; s minthogy annak még

mindig marad egy savas csoportja, azzal megint
újabb aminosav bázikus csoportjához kötődhet,
és ez utóbbinak szabadon m aradt savas csoport
ja ismét egy újabbhoz stb. Ily módon hosszú mo
lekulaláncok képződésére nyílik lehetőség.
Bár a savas karboxil- és a bázikus aminocsoport között ionos kapcsolat is létrejöhet, a fehér
jék esetében nem ez a helyzet, mivel e csoportok
között létrejött kémiai kötés erős kovalens kötés.
E két csoport közötti kovalens kötés kialakulása
során kötésenként egy-egy vízmolekula szabadul
fel, és úgynevezett peptidkötés jön létre. Igen
lényeges körülményként említendő, hogy a pep
tidkötés továbbra is képes más vegyületekkel a
gyenge kölcsönhatású hidrogénhidak révén kap
csolatot kialakítani.
Az aminosavak egyéb reakcióképes csoporto
kat is tartalmazhatnak, savas, bázikus vagy más
csoportokat. Ezek révén az aminosav még akkor
is képes további ionos, hidrogén- vagy kovalens
kötéssel kapcsolódni más molekulákhoz, ha a
fehérjeláncba beépült, vagyis az a-karboxil- és
<x-aminocsoportja peptidkötés révén kötött.
Az utolsó kismolekulájú vegyületcsoport, ami
vel könyvünk e részében foglalkozunk, a nukleotidok. Maguk sem teljesen egyszerű molekulák
már, három részből tevődnek össze: egy nitro
génatomot is tartalmazó gyűrűs, úgynevezett
nukleotidbázisból, egy cukorrészből és egy
foszfátcsoportból. A foszfátcsoportról már tud
juk, hogy savas természetű, a nukleotidbázisról pedig m ár a neve is elárulja, hogy bázikus.
E kettőt köti össze az önmagában semleges
cukorrész, amely egyben a molekulának e két
ellentétes tulajdonságú végét térbelileg elvá
lasztja egymástól. így a nukleotidmolekulán
belül sem történhet intramolekuláris sóképzés.
Ugyanakkor a bázikus rész kiválóan alkalmas
hidrogénhidak képzésére, különösen másik nukleotiddal, mintegy nukleotidpárt képezve. A
későbbiekben látjuk majd, hogy ennek a párkép
ző tulajdonságnak milyen fontos szerepe van.
Ha a kromoszómák anyagát lúg segítségével
kémiai úton lebontjuk, nukleotidokat nyerünk,
ebből következik, hogy a nukleotidoknak közük
van az öröklődéshez. A kromoszómák anyagá
ban négyféle nukleotid található, ezek egymástól
csak a bázisos részekben különböznek. A négy

féle bázis közül kettőnek, a citozinnak (C) és a
timinnek (T) egygyűrűs a molekulája, az adeninnak (A) és a guaninnak (G) pedig kétgyűrűs.
Párképzés - hidrogénhidak segítségével - csak
az A-T, illetve a G -C között fordul elő.
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8. ábra / A dezoxiribonukleinsav (DNS) építőelemeinek
szerkezeti képlete és sémái

ÓRIÁSM OLEKULÁK
Ha téglákból lakható épületet rakunk össze, azt
háznak hívjuk, s nem tégláknak, mert ez az épít
mény a téglához képest új sajátosságokat m utat.
Ha atomokat kötünk össze egymással nagyobb
szerkezeti egységekké, a képződményt moleku
lának vagy kristálynak hívjuk az összekötés
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módja szerint, és nem nevezhetjük többé m ár
atomnak, m ert ezek az új képződmények olyan
tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket a sza
bad atom oknál hiába keresnénk. Ezt az előzőek
során már tö b b ízben tisztáztuk. És most mégis
egy paradox helyzetre bukkanunk. Ha moleku
lákat kapcsolunk össze nagyobb szerkezeti egy
ségekké, h iáb a mutatnak fel ezek szerkezeti fel
építésüknél fogva olyan új sajátosságokat, ame
lyek nem következnek építőelemeiknek, a mole
kuláknak sajátosságaiból, ezeket az új képződ
ményeket a tudománytörténet során sajátos
módon mégiscsak molekuláknak nevezték el.
Legfeljebb hozzáteszik, hogy óriás- vagy makromolekulák.
Ellentmondás ez, olyan ellentmondás, amely
re a biológusok és kémikusok nem figyelnek fel.
Pedig a több száz aminosavból, cukorból vagy
nukleotidból felépülő óriásmolekulák speciális
tulajdonságokkal éppen m int óriásmolekulák
rendelkeznek. Maga a kémia, amely a kis mole
kulasúlyú vegyületek, az egyszerű molekulák
tanulmányozása révén alakította ki szabályait
és jelrendszerét, érezhető nehézségekkel küsz
ködik, am ikor az óriásmolekulák viselkedését,
törvényszerűségeit kell leírnia. A kémiai képle
tek, amelyek a molekulán belüli atomok mennyi
ségi viszonyait, továbbá a szerkezeti képletek,
amelyek a kapcsolódási viszonyokat írják le,
alkalmatlannak bizonyultak a több ezer atom 
ból felépülő óriásmolekulák leírására. Olyan
jelenségeket, m int a denaturálódás, az enzimspecifitás, az információtároló képesség, a mű
anyagok rugalmassági tulajdonságai stb., nem
képesek a kém ia jelrendszerével tárgyalni.
Ezért alakult ki a kémiának egy új, az óriás
molekulákkal foglalkozó ága, a makromolekuláris kémia. Sajátos jelrendszere már nem hatol
az óriásmolekulák atomjainak a szintjéig, leg
feljebb a makromolekulát alkotó kismolekulaegységek, az úgynevezett monomerek minőségi
és mennyiségi viszonyait tünteti fel, vagy esetleg
a kémia szerkezeti képleteinek analógiájára e
monomerek kapcsolódási sorrendjét tükrözi.
Az élettelen világból az élővilág felé vezető
első strukturális szerveződési lépcső éppen az
óriásmolekulák képződése. Az óriásmolekulák
speciális tulajdonságai nélkül nem alakulhatná
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nak ki azok az összehangolt, a szervetlen folya
matoktól eltérő tulajdonságú folyamatrendszerek, amelyek az élővilágot alapjaiban jellemzik.
Meg kell tehát ismerkednünk a makromoleku
lák alapvető sajátosságaival is, de ezek közül itt
csak a két legjelentősebb biológiai makromole
kulacsoportot, a fehérjéket és a nukleinsavakat
tárgyaljuk röviden.
A fehérjék aminosavakból épülnek fel olyan
módon, hogy az egyik aminosav savas (karboxil) csoportja víz kilépése közben a másik
aminosav bázikus csoportjával kapcsolódik,
majd ennek a savas csoportja egy újabb amino
sav bázikus csoportjához kötődik és így tovább.
Száz, százötven aminosav összekapcsolódása
már tekintélyes hosszúságú láncot alkot. Az aminosavak a glicin kivételével kettőnél több szén
atomból épülnek fel. A láncképzésben csak az
első két szénatom vesz részt, így az aminosavláncnak - ezt peptidláncmk is nevezik - az első
jellegzetes sajátossága az, hogy az aminosavak
maradék részei kis oldalláncokként állnak ki
róla. (L. 9. ábra.)
Maga a főlánc hajlékony, és kötélcsomóként
tekeredhetne összevissza. A fehérjékben még
sem tetszőleges a tekeredés. Ennek két oka van.
Az egyik, hogy az aminosavak nagy részénél
nemcsak az első, úgynevezett a-helyzetű szén
atomhoz kapcsolódik kémiai kötés kialakítására
alkalmas csoport, hanem esetenként más szén
atomhoz is. Ezért a kilógó oldalláncok is képe
sek más atomcsoportokkal ionos vagy kovalens
kötést létesíteni. Ez a más csoport éppenséggel
lehet ugyanazon peptidlánc valamely másik aminosaván levő aktív csoport is, s ilyen módon a
fehérjemolekulán belül hurok rögzítésére nyílik
lehetőség. Az oldalláncok sok aktív csoportja
sokféle hurok egyidejű rögzítését teszi lehetővé.
A fehérjemolekula térbeli tekeredése ezen a mó
don merevítődik meg.
A fehérjemolekula tekeredésének rögzítésében
részt vevő másik tényezőt a kialakuló hidrogén
kötések jelentik. Említettük, hogy a peptidkötés ben részt vevő bázikus és savas csoportok nitro
gén- és oxigénatomjai a peptidkötésbe lépés után
sem vesztik el a hidrogénkötés kialakításának a
képességét. Ilyen módon a lánc mentén a villám
zár fogaihoz hasonló összekapcsolódási lehetősé-

szomszédos és az utána következő peptidkötések
nitrogén- és oxigénatomjaival még nem tud öszszekötődni, mert a peptidlánc nem tud olyan szo
rosan összehajlani. A negyedik peptidkötés oxi-

I
I
I

9. ábra / Az aminosavak összekapcsolódásából felépült
polipeptidlánc sémamodellel ábrázolva

gek mutatkoznak. Képzeljünk el egy olyan vil
lámzárat, amelyiknek a kétféle fogazatát nem két
külön szalagnak a szélére, hanem egyazon szalag
két oldalára erősítették fel. Ha ezt a villámzárat
egy rúdra csavarvonalban feltekerjük, akkor az
első csavarodás után m ár a szalagnak a két ellen
tétes oldala találkozik, és ettől kezdve ezt a spe
ciális villámzárat csavarmenet alakban önmagá
val összezárhatjuk. A peptidkötés nitrogénje a

I
1
10. ábra / A polipeptidlánc hidrogénkötések segítségével
csavarodott szerkezetbe tud rendeződni. Képünk a
Pauling és Corey által felfedezett úgynevezett alfa-hélixet mutatja sémamodellel ábrázolva
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génjével azonban m ár hidrogénhidat tud képez
ni az első kötés nitrogénatomja, hasonlóképpen
a második az ötödikkel, a harmadik a hatodik
kal és így tovább, s ezek a hidrogénkötések az
önmagával zárt villámzárhoz hasonlóan hélixes
tekeredést biztosítanak a polipeptidlánc szá
mára.
Ez a fehérjék híres alfa-hélixje, amelynek fel
derítése Pauling és Corey érdeme. Pauling ezért
Nobel-díjat kapott.
A fehérjék felépítésében - a kivételektől el
tekintve - húszféle aminosav vehet részt. E húsz
féle aminosav között vannak olyanok, amelyek
oldalláncúkban savas, vannak amelyek bázikus
csoportokat tartalmaznak, és vannak semlegesek.
Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy egy fehérje
molekula felépítésében milyen típusú aminosavak vesznek részt. H a sok bennük a bázikus
csoport, maga a molekula is bázikus lesz, ha a
savas csoportok vannak többségben, a fehérjemolekula is savas jellegű lesz. A bázikus fehér
jéknek a genetikai anyag felépítésében van lénye
ges szerepük.
Ám a fehérjemolekula töltése attól is függ,
hogy a tekeredés során mely csoportok néznek a
peptidlánc gubancának a belseje, és melyek a
külvilág felé, hiszen csak azok az aktív csoportok
léphetnek kölcsönhatásba más molekulákkal,
amelyek a molekula felületén helyezkednek el.
És hogy melyek helyezkednek el a molekula fe
lületén, azt nemcsak a peptidlánc gubancolódásának a módja, de a peptidlánc aminosavainak
egymáshoz kapcsolódási sorrendje is befolyásol
ja. És ez a sorrend, szaknyelven szekvencia az,
amiben a biológiai információtároló makromo
lekulák döntő különbsége minden más moleku
lával és makromolekulával szemben megmutat
kozik.
Amikor a vegyész egy műanyagot szinte
tizál, amely ugyancsak kismolekulákból, mono
merekből épül fel olyan módon, hogy azok kü
lönböző fajtái egymáshoz kapcsolódva hosszú
láncokat, tér- vagy síkhálós molekulaszerkeze
teket alkotnak, akkor meg tudja szabni a mono
merek mennyiségi arányát, de nem szabja meg a
monomerek kapcsolódási sorrendjét. A műanya
gokban a monomerek kapcsolódási sorrendje vé
letlenszerű, statisztikus eloszlású.
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A JE L SO R R E N D
A biológiai makromolekulákban a monomerek
sorrendje szigorúan meghatározott. Más sorrend
más felületi töltéseloszlást, más tekeredési módot
és ezzel más tulajdonságot jelent. A monomer
sorrend tehát a molekula tulajdonságait, sőt
mint később látni fogjuk, funkcióit is megszabja,
vagyis magába zárja a molekula tulajdonságaira
és funkcióira vonatkozó információkat. Ez az
információtároló képesség az, amely képes volt
az evolúciót az élővilág felé vezető úton elindí
tani.
Az emberiség mintegy ötezer évvel ezelőtt is
merkedett meg a jelsorrendbe történő informá
ciórögzítéssel, akkor, amikor a rovásírás, ékírás,
és a képírások különböző fajtáinál jelentőséget
adott a jelek sorrendjének. Információközlő
rendszerünk ma is ezen az elven alapszik: a kö
zölni vagy tárolni kívánt információt a különbö
ző ábécék betűfajtáinak szövegbeli sorrendje zár
ja magába, ha akár beszéddel, ha akár írással kí
vánjuk az információt kifejezni. Az elektronikus
információtárolás ugyancsak a mágnesszalagra
vagy lyukkártyára rögzített jelek egymás utáni
sorrendjével történik. Nem véletlen ez, hiszen a
sorrendek variációs lehetősége végtelennek te
kinthető.
A jelsorrendet az élővilág sokkal régebben
használja információrögzítésre, mint az ember.
Az általunk ismert legprimitívebb élőlények is
ugyanazt az információrögzítési módszert alkal
mazták, akár a legfejlettebbek, csak talán a leol
vasási technikákba épültek be újabb szabályozási
módok. Elméleti megfontolások alapján arra a
megállapításra jutottak, hogy élő rendszer nem
létezhet valamilyen primitív információtárolási
módszer nélkül. És ez m ár az első élőlényben
sem lehetett más, mint makromolekulák mono
mersorrendje.
Számos módon próbálták már a makromole
kulák óriási információtároló képességét érzé
keltetni. Itt Manfred Eigen Nobel-díjas vegyész
egyik példáját ismertetjük. Ha felépítünk egy
fehérjemolekulát, amelynek peptidláncába száz
aminosav épül be, ez tulajdonképpen csak a leg
kisebb fehérjemolekulák nagyságrendjét éri el.
Ha a felépítéshez 20-féle aminosavat használunk,

e 20-féle aminosayat a száztagú polipeptidláncba 10130-féleképpen helyezhetjük el. Eigen kiszá
mította, hogyha a ma ismert világegyetemet szo
rosan megtöltenénk ilyen nagyságú fehérjemo
lekulákkal, mindössze 10103 fehérjemolekula fér
ne bele. Ahhoz tehát, hogy az összes lehetséges
variációból egy-egy példányt elhelyezhessünk,
1027 világegyetemet kellene e fehérjemolekulák
kal szorosan megtöltenünk.
A variációs szám természetesen rohamosan nö
vekedik, ha nem száz, hanem százötven vagy több
száz aminosavból felépülő fehérjemolekula va
riációs lehetőségeit vizsgáljuk. Ezek után nyil
vánvaló, hogy a földi élővilág fehérjemolekulái
a rendelkezésükre álló lehetőségeknek csak el
képzelhetetlenül kicsiny törtrészét használták ki.
Matematikailag közömbös, hogy információtárolás céljára aminosavakat vagy betűket ra
kunk-e egymás mellé kötött sorrendben. A lehet
séges variációk száma egyformán nagy. Ez per
sze egyáltalán nem jelenti azt, hogy minden
egyes lehetséges sorrend értelmes információt
tárolna. Ha találomra kezdjük ütögetni az író
gép billentyűit, igen kis valószínűséggel kereke
dik ki a papíron értelmes szöveg, míg ha értel
mes szövegű nyomdai kliséről készítünk levona
tokat, az esetleges hibás nyomatokat leszámítva
százszázalékos valószínűséggel kapunk értelmes
szöveget.
Ha a fehérjemolekulán belül az aminosavsorrend véletlenszerűen, statisztikus eloszlás sze
rint állna össze, aligha lenne valószínűsége an
nak, hogy a fehérje az élőlény anyagcseréjében
értelmes funkciót tudjon betölteni. Valaminek
meg kell határoznia az élővilág különböző fehér
jefajtáinak aminosav-sorrendjét. Elvileg ez a va
lami lehetne akár egy másik fehérjemolekula is.
Ámde a leggondosabb vizsgálatokkal sem sike
rült mind a mai napig olyan molekuláris mecha
nizmus létezését kimutatni, amelyben maguk a
fehérjemolekulák szolgálhatnának mintaként
újonnan képződő társaik aminosav-sorrendjének felépítésekor. Minthogy az egyes fehérjefaj
ták aminosav-sorrendje és az adott fehérjét hor
dozó élőlény tulajdonságai között szoros össze
függés van, kézenfekvő a gondolat, hogy a sejt
magban levő kromoszómák anyaga, a kromatinállomány, éppen a felépülő fehérjék aminosav-

sorrendjének meghatározásán át szabályozza az
élőlények tulajdonságait. Ismét a kromoszómák
anyagát kell tehát vizsgálnunk, de most már egy
szinttel mélyebben, mint az előbbiekben tettük.

INFORM ÁCIÓTÁROLÓ M O LEKULÁK
Annak az anyagnak, amelyik képes az élőlények
öröklődő információinak tárolására, több sajá
tos feladatot kell betöltenie. Mindenekelőtt m a
gát az információtárolást, amely a fehérjék be
mutatásakor ismertetett elv, a monomersorrend
segítségével történhet. Ezt az információt azon
ban nemcsak megőrizni szükséges, hanem meg
duplázni is: a sejt osztódásakor az új sejtbe
ugyanolyan genetikai információknak kell ju t
nia, mint amilyenekkel az anyasejt rendelkezett.
Az osztódáskor a sejt másolatot készít a geneti
kai anyagról, azután erről a másolatról az újabb
sejtosztódás során ismét újabb másolat képző
dik. A reprodukálhatóság, a duplikáció az örök
lődőanyag-készlet alapvető sajátossága. De ez
még mindig nem elég. Hiába rendelkezik a sejt
a tulajdonságaira vonatkozó információkkal,
hiába tudja ezeket az információkat reprodukál
ni, és az utódsejtben (leánysejtben) m aradékta
lanul elhelyezni, az is szükséges, hogy az infor
mációkat képes legyen leolvasni és hasznosítani.
Eddigi ismereteink alapján ezt már úgy is meg
fogalmazhatjuk, hogy információtároló m akro
molekuláinak monomerszekvenciája révén ké
pes legyen meghatározni sejtfehérjéinek amino
sav-sorrendjét. A fenti feladatokra a nukleinsavak képesek, a sejtmag festődő állományá
nak óriásmolekulái révén.
A kromatinállomány, a kromoszómák alap
anyaga nukleinsav, pontosabban a nukleinsavak
egyik típusa, a dezoxiribonukleinsav, közismert
rövidítéssel DNS. Nem önmagában található,
mindig bázikus fehérjékkel - hisztonokkal - kap
csoltan: nukleoproteidet, nukleohisztont alkot.
Az információk tárolásában és megkettőződésé
ben a DNS-nek van szerepe, a hisztonok az in
formációk leolvasásának szabályozásában vesz
nek részt.
A kémiai vizsgálatok szerint a DNS viszony
lag egyszerű felépítésű, egyszerűbb, mint a fehér
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jék, mert ez utóbbiak húszféle aminosavból épül
nek fel, míg a DNS csak négyféle nukleotidból.
Viszont maguk a nukleotidok bonyolultabbak,
mint az aminosavak, m ert három részre bont
hatók tovább, a szerves bázisra, a cukorrészre
és a foszfátcsoportra. A négyféle nukleotid csak
a bázisban különbözik egymástól, a cukorfoszfát-rész egyforma bennük.
Mind a fehérjék, mind a nukleinsavak sok-sok
monomer összekapcsolódásából keletkezett lánc
molekulák, de amíg a fehérjék esetében a külön
böző aminosavak kapcsolódnak egymáshoz, ad
dig a nukleinsavakéban csak a cukorfoszfátok.
Igen hosszú lánc keletkezik így, amelyben a
cukor és a foszfát váltogatják egymást, és min
den cukorrészre a négyféle bázis valamelyike van
ráakasztva. Ebből a kémiai szerkezetből m ár ért
hető a D N S információtároló funkciója, hiszen
a cukorfoszfátláncra akasztott bázisok sorrendje,
vagy ami ezzel azonos, az egymáshoz kapcsolódó
nukleotidok sorrendje - a sorrendbe rakott be
tűkből alkotott szöveghez hasonlóan - informá
ciót képes magába zárni. Bár ez a genetikai szö
veg csak négyféle jelből, négy „betűből”, a négy
nukleotidból épül fel, variációs lehetősége végte
len nagy. Egyetlen emberi sejt DNS-molekuláinak hossza például mintegy egyméternyi, s ezen
a távolságon belül 0,38 milliomod milliméteren
ként követik egymást a monomer nukleotidmolekulák. Ez durván számítva tízmilliárd olyan
betűt jelent, amely sorrendileg egymással cserél
gethető. A variációk számát kiszámolni sem ér
demes, az eredmény olyan nagy szám, hogy az
eddig ismertetett elképzelhetetlen nagyságú va
riációs lehetőségeket ezzel még összehasonlítani
sincs mód. Az élővilág ennek viszonylag kis ré
szét használja ki.
A DNS kémiai összetételéből nem érthető meg
az információtárolási mechanizmus, ahhoz a m o
lekula térszerkezetét is ismernünk kell. A DNSmolekula két láncból áll, két független polinukleotidláncból. A láncok egyes cukorfoszfátjain
levő nukleotidbázisok merőlegesen elállnak a
lánctól, és a másik lánc bázisai felé néznek. M ind
egyik bázis hidrogénkötéssel kapcsolódik a
szemben levő nukleotid bázisához, bázispárt ké
pezve. A bázispárok hidrogénkötései tartják öszsze a DNS-molekula két polinukleotid szálát. A
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11. ábra/ Egy nukleotid, a nukleinsav-molekula építő
egységének szerkezeti képlete és sémamodellje. Jól lát
szik, hogy az öt szénatomos cukor és a nukleotidbázis
gyűrűjének a síkja egymásra merőleges

12. ábra / A nukleinsavszálban az ötszögű cukorgyűrűk
a foszfátcsoportok révén kapcsolódnak egymáshoz, a
cukrokról azok síkjára merőlegesen lógnak le a külön
féle nukleotidbázisok

két szál a térben egymással párhuzamosan, csa
varvonal mentén tekeredik, kettős csavarmenetet
alkotva. Ez a szerkezet - a híres Watson-Crickkettős hélix - az öröklődés molekuláris alapja.
Említettük, hogy a nukleotidbázisok közül az
A és G (adenin és guanin) molekulája kétgyűrűs,
a C és T (citozin és timin) molekulája egygyűrűs
szerkezetű. Ez a bázispárképződésnél nagyon
fontos tényező. Ha ugyanis a bázisok egymással
válogatás nélkül képezhetnének párt, akkor azo
kon a helyeken, ahol a purinbázisok (A, G) kap-

gorúan kötött párképzés nemcsak az információ
molekuláris tárolására teremti meg a lehetősé
get, de a másolására is, mert az egyik szál eleve
mintaként, úgynevezett templátként szolgál a
másik számára.
Képzeljük el, hogy a DNS egyik szála már
adott, és most fel kell építenünk a másik polinukieotid szálat. A kész szál több ezer egymás
után sorakozó nukleotidjából válasszunk ki egy
olyan szakaszt, ahol két A között éppen egy G
van, vagyis ahol a szekvencia: A -G -A . Ezt egy
beolvasva, a sorrendből a számunkra értelmes
aga szót kapjuk. Minthogy az újonnan felépülő
szálban az A-val szemben T-nek, a G-vel szem
ben C-nek kell elhelyezkednie, az új szál meg
felelő szakasza a T -C -T betűsorrendet adja, ez
számunkra nem hordoz értelmes információt.
Az információ azonban mégis átment az új
szálba. Ha ugyanis a két szálat szétválasztjuk, és
az új szálon egy még újabb szálat építünk fel, ak
kor az új szál T -C -T szekvenciájú szakaszának a
még újabb szálon ismét az A -G -A sorrend felel
meg. A még újabb szálon tehát ismét megjelenik
az eredeti szálon meglevő aga szócska, a szá
munkra értelmes információ. A két szál sorrendje
úgy viszonylik egymáshoz, mint a pozitív és a
negatív kópia a fényképezésben, a pozitívról nei 3. ábra / Á DNS-molekulaszerkezet, a híres WatsonCrick-féle kettős hélix sémamodellel ábrázoltán
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csolódnának párba, ott a DNS-molekula négygyűrűnyi széles lenne, ahol viszont a piri nidinbázisok (C, T), ott csak kétgyűrűnyi. Ez pedig
m ár lehetetlenné tenné a kettős hélixszerkezet ki
alakulását.
A DNS-molekulán belül egy purinbázis mindig
egy pirimidinbázissal képez párt, ilyen módon
mindegyik bázispár háromgyűrűs szerkezetű, és
egyforma hosszú. De még a purinok és pirimidinek között sem lehetséges mindenféle párvariá
ció, az A csak T-vel, a G csak C-vel képezhet
párt. Ez pedig annyit jelent, hogy ha a DNS
egyik szálán a bázissorrend meghatározott,
akkor a másiké sem lehet tetszőleges. Ahol az
egyik szálon A van, ott a másikon csak T, ahol
az egyiken G, a másikon csakis C lehet. Ez a szi
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14. ábra/A nukleinsav-molekulákban geometriai okok
nál fogva az adenin (A) csak a timinnel (T), a guanin (G)
csak a citozinnal (C) képezhet párt. Ezért a kettős szálú
szerkezetben az egyik szál bázissorendje egyértelműen
meghatározza a vele kapcsolódó másik szál bázissorendjét is
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A DNS-molekula két szálát hidrogénkötések
tartják össze. A korábbiakban azt mondottuk,
hogy a hidrogénkötések energiája olyan kicsiny,
hogy azt már a normál hőmérséklet hőenergiája
is szétrombolja. Ez a nukleotidok esetében is
igaz, ezért instabilis az egy-egy nukleotidból kép
ződő pár, noha a bázisokat két vagy három hid
rogénkötés tartja össze. Ám az öt-hat tagú oligonukleotidok között már annyi hidrogénkötés
képződik, hogy a sok hidrogénkötés kis energiája
képes összetartani ezeket közönséges hőmérsék
leten is.
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15. ábra / A sejtosztódás folyamán széttekeredő két nukleinsavszál mindegyikén felépül a kiegészítő bázissorrendű
új szál, és ilyen módon két egymással azonos, ugyanazt
az információt tartalmazó nukleinsav-molekula keletke
zik

gatívot, a negatívról ismét pozitívot nyerhetünk,
de csak az egyik hordoz közvetlen információt.
Ez a mechanizmusa az élő sejtek öröklődő tulaj
donságaira vonatkozó információk tárolásának
és duplikálásának. A sejtek kromoszómáinak
DNS-ében a pozitív és a negatív kópia a DNSmolekula két polinukleotidláncában egymáshoz
kötve található, és csak a sejtosztódás folyamán
válnak el egymástól, amikor is minden egyes szá
lon felépül egy számára kiegészítő sorrendű má
sodik szál, és ilyen módon két egyforma, iden
tikus molekula keletkezik.
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A nukleinsavak két szálának sok ezer nukleotidja közötti hidrogénkötés-rendszert pedig csak
80-90 fokos felmelegítéssel lehet szétrombolni.
Ezért stabilis a DNS kettősszál-szerkezete. A
sejt számára mégis könnyen szétszakítható, mert
a sejtnek van olyan fehérjéje, amely a kettős
szálú szerkezet hidrogénkötéseit képes egyenként
felhasítani, és a párból szétnyíló bázisokhoz
újabb nukleotidokat kapcsolni, vagyis a pozitív
szál mellett egy negatívat, a negatív szál mellett
egy pozitívat felépíteni. Azt a fehérjét, azt az en
zimet, amely ezt a műveletet képes végrehajtani,
DNS-polimeráznak nevezzük. Felfedezéséért ka
pott Arthur Kornberg amerikai biokémikus Nobel-díjat.
A nukleinsavaknak két nagy csoportja van, az
egyikbe a dezoxiribonukleinsavak, a DNS-ek tar
toznak, eddig ezekről beszéltünk. A másik cso
port a ribonukleinsavak, az RNS-ek, amelyek
nem a sejt genetikai információinak tárolásában
vesznek részt, hanem a leolvasásukban, és a fe
hérjék bioszintézisében van jelentős szerepük.
Az RNS ugyanúgy nukleotidokból épül fel,
mint a DNS, négyféle nukleotidból, csakhogy az
egyikfajta nukleotidja nem timint tartalmaz bá
zisként, hanem uracilt (U). Az uracil a bázispárképzésben a timinnel analóg módon vesz részt,
A -U párt alkotva. Általános különbség a riboés dezoxiribonukleotidok között, hogy az öt
szénatomos cukor az előbbiekben ribóz, az utób
biakban dezoxiribóz. Általában egyszálas molekulaszerkezetűek, bár a DNS-hez hasonlóan
- bázispárképzéssel - ugyancsak tudnak kettős
hélixszerkezetet létrehozni. A vírusok nagy részé
nek ezért lehet az RNS a genetikai anyaga.

KÓDOLÁS
Megismertük tehát az információtárolás elvét, és
ismerjük az információ reprodukálódásánakelvét
is. Hátravan még annak a módnak a megismeré
se, ahogyan a sejt a DNS-ébe zárt információt le
olvassa és hasznosítja. A sejtnek kifinomult és
rendkívül bonyolult mechanizmusa van erre a
célra. A DNS-be zárt információk először átmásolódnak RNS-re, majd az RNS nukleotidsorrendje megszabja a felépülő fehérjék aminosavsorrendjét.
Információelméletileg a genetikai szöveg át
írása a DNS-ről RNS-re nem jelent különösebb
problémát, hiszen mindkét vegyületnek négybetűs
ábécéje van. Igaz ugyan, hogy a kétféle nukleinsavban az egyik betű nem azonos, de a szövegben
egymásnak teljesen megfelelnek: T = U . A kö
vetkező lépés viszont igen problematikus, hiszen
a fehérjék húszféle aminosavból épülnek fel, az
ábécéjük húszbetűs. Ennél a lépésnél a nukleinsavak négybetűs jelrendszerével kódolt szöveget
kell lefordítani, átírni a fehérjék húszbetűs jel
rendszerébe. Ez az átkódolás egy évtizeden át
volt a molekuláris biológia központi kutatási té
mája.
Ha a DNS húszféle bázisból állna, feltételez
hetnénk, hogy minden bázisfajtának megfelel egy
aminosavfajta, vagyis szaknyelven: minden bázis
egyetlen aminosavat kódolna. Mivel azonban a
DNS csak négyféle bázisból áll, ebben az esetben
csak négyféle aminosav sorrendjét szabhatná meg
a polipeptidláncban. Ha azt tételezzük fel, hogy
két-két bázis kombinációja kódol egy aminosa
vat, akkor már tizenhatféle aminosav beépülését
szabhatná meg a DNS, mert a négy bázisfajta
tizenhatféleképpen párosítható:
AA GA TA CA
AG GG TG CG
AT GT TT CT
AC GC TC CC
Ez azonban kevés. A fehérjékben húszféle
aminosavat találunk. De ha azt tételezzük fel,
hogy három-három egymás után következő bázis
sorrendje határoz meg egy-egy aminosavat, ak
kor már hatvannégy lehetőség áll rendelkezésre a
fehérjeszintetizálás vezérléséhez, mert négyféle
elemből hatvannégyféleképpen lehet különböző

sorrendű hármas csoportot alkotni. Ebben az
esetben viszont negyvennégy bázishármas - úgy
nevezett triplett - vagy felesleges, vagy pedig egy
aminosavat többféle triplett is képes kódolni.
A hosszadalmas és rendkívül sokirányú vizsgá
latok ez utóbbi lehetőséget igazolták: egy am ino
savat többféle triplett kódolhat. Például a glicin
beépülését a GGU, GGC, G G A és GGG triplettek kódolják, a glutaminsavét a GAA és G A G
triplett. A teljes kódszótár a 2. táblázatban lát
ható.
2. TÁBLÁZAT
Genetikai kódszótár
Második betű

Első betű
U

C

Phe
Phe
Leu

Ser
Ser
Ser

Leu

A

G

Ser

Tyr
Tyr
Lánc
vég
Tyr

Cys
Cys
Lánc
vég
Tyr

C

Leu
Leu
Leu
Leu

Pro
Pro
Pro
Pro

His
His
Gin
Gin

Arg
Arg
Arg
Arg

A

lleu
Heu
Heu
Meth

Thre
Thre
Thre
Thre

Asn
Asn
Lys
Lys

Ser
Ser
Arg
Arg

G

Val
Val
Val
Val

Ala
Ala
Ala
Ala

Asp
Asp
Glu
Glu

Gly
Gly
Gly
Gly

U

Harmadik betű
U
C
A
G
U

c
A
G
U
C
A
G
U

c
A
G

ÉPÍTŐJÁTÉK MAGASABB FO KO N
A fehérjékben és a nukleinsavakban az alkotó
részek, az aminosavak, illetve a nukleotidok sor
rendjét elsődleges szerkezetnek, primer struktú
rának is nevezik. A fehérjék esetében m ár láttuk,
hogy az aminosavak sorrendje, a primer struktú
ra magában hordja és megszabja a polipeptidcsavarmenet képződésének lehetőségét. M ás szó
val, a primer struktúrától függ az úgynevezett
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másodlagos szerkezet, a szekunder struktúra. Ám
még ennél is szigorúbban szabja meg ez a sorrend
a csavarodott és nem csavarodott részek térbeli
tekeredését, amelynek a révén a polipeptidlánc
egy gubancba, gomolyagba gyúródik. Ez a gu
banc vagy gomolyag a harmadlagos szerkezet, a
tercier struktúra. A harmadlagos szerkezet hatá
rozza meg a fehérjemolekula külső alakját, és leg
főképpen azt, hogy a polipeptidlánc kémiailag
aktív csoportjai közül melyek kerülnek a mole
kula belsejébe, ami azt jelenti, hogy burkoltak,
hozzáférhetetlen állapotúak, és melyek helyez
kednek el a molekula felületén, megadva annak
funkcionális sajátosságait.
A harm adlagos szerkezet rendkívül specifikus,
azonos fehérje minden molekulája azonos módon
tekerődik fel térbelileg. Ha ez a természetes tekeredési mód megváltozik - s ez magasabb hőmér
séklet vagy különböző kém iai hatások révén
könnyen m eg is történik
akkor a fehérje el ló. ábra/A hemoglobin molekulája négy, térben megha
tározott módon elrendezett fehérje-alegységből áll, ame
veszti eredeti természetes, naturális tulajdonsá lyek közül kettő-kettő egyforma. A fehér korongok az
gait, denaturálódik, működésképtelenné válik. egyes alegységek hemcsoportjainak az elhelyezkedését
Az építőjátékelv itt nagyon szigorúan érvényesül, mutatják
a primer struktúra eleve megszabja a lehetséges
tercier szerkezeteket, és azokból egy élő rendszer
a fehérjeszintézis során minden fehérjére vonat ciót hordozó nukleinsavat fehérjeburok borítja.
kozóan egyetlen variációt választ ki, és normális Az egyszerűbb vírusok csak a nukleinsavból és
az azt burkoló fehérjékből tevődnek össze. Víruskörülmények között csak azt termeli.
fertőzés
esetén a vírus-nukleinsavakban tárolt
A fehérjék zöme azonban még így sem funkció
információk,
utasítások hatására a sejt a saját
képes. Az enzimmolekulák rendszerint több ilyen
szintetizáló
rendszereivel
vírusnukleinsav-molegombolyagba tekeredett, meghatározott harmad
lagos szerkezetű polipeptid-alegységből állnak. kulákat és vírusfehérje-molekulákat gyárt. Ezek
Vérünk oxigénszállító fehérjéje, a hemoglobin - a kristályosodás folyamatához hasonló mó
molekula például négy alegységből áll. Ezek don - spontán képesek összeállni kész vírusokká.
ugyancsak meghatározott geometriai elrendező Pedig esetleg több ezer ilyen molekula alkot egydésben kapcsolódnak egymáshoz. Az alegységek egy vírust. Példa a dohánymozaik-vírus szerke
térszerkezete ez esetben is eleve megszabja a kap zete, amelyben egy csavarvonalasan elrendező
csolódások lehetséges módjait, a hemoglobin dött központi nukleinsavszálat ugyancsak, csa
ban például a négy alegységből a két-két átlósan varvonalas elrendeződésben vesznek körül a fe
szemben levő egyforma. A hemoglobin alegysé hérje-alegységek. Ha a nukleinsavat és a fehérjé
geinek térbeli elrendeződését a l ó . ábra mutatja. ket egymástól elkülönítve, külön-külön oldjuk
Az alegységek ily módon történő összekapcsoló fel, s a két oldatot összeöntjük, az összeöntött ol
datban kész vírusrészecskék jelennek meg.
dását negyedleges szerkezetnek is nevezik.
Szupramolekuláris szerkezetek nemcsak fehér
A negyedleges szerkezetek spontán is kialakul
nak a makromolekula-alegységekből. De ezek jemolekulákból alakíthatók ki. A mosószerek
nek a szupramolekuláris szerkezeteknek a spon hatóanyagainak egy része - többek között a
tán összeállása sokkal bonyolultabb rendszerek szappan is - olyan molekulákból áll, amelyeknek
ben is lezajlik. A vírusokban például az informá egyik végén vizet kedvelő, másik végén pedig vi
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zet taszító, de zsírokat és zsíroldó szereket kedve
lő atomcsoportok helyezkednek el. Ha ilyen mo
lekulák vízbe kerülnek, úgy helyezkednek el a
levegő-víz vagy levegő-olaj határfelületen, hogy
a vizet kedvelő poláris részük a víz felé, a vizet
taszító, apoláris részük pedig a levegő vagy az
olaj felé mutat. így a határfelületen egy sorba állt
molekulákból kialakult monomolekuláris réteg
helyezkedik el. Ez a mechanizmus egyben a bio
lógiai hártyák, membránok képződésének is az
alapja.
A biológiai hártyákban két ilyen monomole
kuláris réteg helyezkedik el úgy, hogy apoláris
részeik egymás felé, a vizet kedvelő poláris ré
szeik pedig kifelé néznek. Mint később majd lát
juk, laboratóriumi körülmények között ilyen
membránszerkezetek spontán is kialakulhatnak,
illetve képződhettek az Ősföld vizeiben is anélkül,
hogy élő rendszerek közreműködtek volna a lét
rehozásukban.
A rostos szerkezetekben is jól lehet követni az

építőegység alapelvet. A sejtfal például a növé
nyek esetében több cellulózrétegből épül fel. Itt
a cellulózrostok, a fibrillumok egy-egy rétegben
párhuzamosan helyezkednek el, de az egymás
alatt levő rétegek cellulózrostjainak iránya egy
másra közel merőleges. A cellulózrost maga
olyan, mint egy többszörösen font kötél, egy-egy
rostot számos mikrofibrillum alkot. A mikrofibrillumok maguk is elemi rostkötegekből tevőd
nek össze, s az elemi rostokat a cellulóz hosszú
láncú polimermolekulái alkotják. Hasonló felépí
tés figyelhető meg az állati izmok felépítésében is.
A makromolekulák térszerkezete eleve meg
szabja azokat a lehetőségeket, ahogyan m aga
sabb strukturális egységekbe, membránokba,
rostokba rendeződhetnek. Ezek a szupramolekuláris, majd a szupramolekulárisból a szubmikroszkóposba és a mikroszkóposba átvezető szer
veződési lépcsők azok, amelyek a makromoleku
lák geometriájától az élőlények morfológiájához
vezetnek.

Ill / AZ ÉLET ALAPELVE

Az első fejezetben áttekintettük az anyag szerve
ződési lépcsőit az elemi részektől a galaxisokig,
és megállapítottuk, hogy a szerveződés útjának
van egy sajátságos leágazása, egy oldalága, ame
lyen az élővilág haladt végig. A második fejezet
ben ezt az oldalágat vizsgáltuk, megállapítva,
hogy ezen az oldalágon az anyagszerveződés más
vegyületekből történt, mint a főágon. Ezek a
szerves vegyületek különleges struktúrákká, geo
metriai-morfológiai képződményekké szerveződ
tek, kimeríthetetlen változatosságban: az óriás
molekuláktól a magasabb rendű élőlények jelleg
zetes külső megjelenéséig. Megállapítottuk, hogy
sem e különleges vegyületek, sem e különleges
morfológiai alakzatok nem találhatók a szabad
természet élettelen világában. Ezek után talán
kézenfekvő lenne annak feltételezése, hogy élő az,
ami e jellegzetes vegyületekből és ezekből a jelleg
zetes geometriai, morfológiai struktúrákból épül
fel.
A tudom ány előrehaladtával azonban e speciá
lis anyagokat sikerült mesterséges körülmények
között laboratóriumban, szerves kémiai m ód
szerekkel előállítani, nemcsak kismolekulákat,
hanem óriásmolekulákat is. Manapság már szá
mos laboratóriumban folyik a szerves kémiai
módszerekkel történő fehérje- és nukleinsav-szintézis. Ez esetben nemcsak arról van szó, hogy va
lamilyen fehérje- vagy nukleinsav-molekulát állí
tanak elő, hanem arról is, hogy meghatározott
információkat tartalmazó, tehát előre megterve
zett aminosav-sorrenddel, illetve nukleotidsorrenddel rendelkező fehérjéket és nukleinsavakat
hoznak létre.
E mesterségesen előállított vegyületek term é
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szetesen nem élnek, és nem élnek azok a vírusnukleinsav-molekulák sem, amelyeket a Kornberg- vagy a Spiegelmann-munkacsoport állított
elő enzimes szintézissel, s amelyek az egy-egy ví
rusra vonatkozó összes genetikai információt oly
annyira magukban hordozzák, hogy gazdaszer
vezetbe bevíve, abban valódi vírusszaporodást in
dítanak el.
E molekulák nem élnek, nemcsak azért nem,
mert mesterségesen állították elő őket. Nem él
nek azok a molekulák sem, amelyeket élő sejtek
ből vonunk ki a biokémia módszereivel, és külö
nítünk el a többi anyagtól. Semmilyen molekula
sem él egymagában, legyen bármilyen kompli
kált, bármennyire sokat tudó, vagy bármennyi
információt hordozó. De nem él az a morfológiai
struktúra sem, amely ezeket az anyagokat magá
ba zárja vagy ezekből épül fel. Mindegyik lé
nyeges része az élőnek, de az élet nem az élő rend
szer elemeinek, hanem magának az élő rendszer
nek a sajátossága. A genetikai információkat hor
dozó nukleinsav-molekulák éppúgy nélkülözhe
tetlenül hozzátartoznak a sejt életéhez, mint a
sejtet a környezetétől elválasztó membránok, de
mégsem ezek a membránok vagy nukleinsavmolekulák élnek, hanem maga a sejt.
Az élet szóval folyamatot, történést jelölünk.
Ami él, abban meghatározott irányú, szervezett
ségű változások, folyamatok zajlanak le. Az élet
maga a meghatározott összetett folyamat, maga
a speciális változás. Ha az élőlényeket, az életet
hordozó rendszereket vizsgáljuk, akkor vizsgál
hatjuk annak anyagát, morfológiáját, fizikai és
kémiai sajátosságait. Ha az életre vagyunk kíván
csiak, akkor azt kell vizsgálnunk, hogy milyen fo

lyamatok és hogyan mennek végbe, hogy ezek a
folyamatok hogyan szerveződnek össze azzá az
egységes rendszerré, amelyet életnek nevezünk.
Mik ennek a szerveződésnek, önszabályozásnak
a sajátosságai?
Az utóbbi időben a biológiában a folyamato
kat hordozó struktúrák és anyagok álltak a ku
tatás gyújtópontjában, illetve, ha magukat a fo
lyamatokat vizsgálták, azt rendszerint egy-egy
adott konkrét megvalósítási mód szemszögéből
tették. Csak a legutóbbi időben került ismét elő
térbe az elméleti biológia, amely a folyamatok
nak és a folyamatok szerveződésének a konkrét
megoldási módtól független, általános törvényszerűségeit kutatja és próbálja feltárni.
Ez természetesen korántsem jelenti azt, hogy
az életet korábban nem történésnek, nem folya
matnak tartották volna. Platóntól Leibnitzig,
Descartes-tól Schrödingerig, Claude Bernard-tól
Engelsig a legnagyobb gondolkodók mind a ma
ga dinamikus voltában fogták fel az életet. A
klasszikus biológiában valamikor a XIX. század
ban fogalmazódtak meg a különböző elképzelé
sek és vélemények. E szerint élő az, ami az öt
életjelenséget felmutatja. Ez az öt életjelenség a
klasszikus megfogalmazásban: a táplálkozás, a
növekedés, a szaporodás, a mozgás és az ingerlé
kenység. Mint látjuk, ezek mindegyike aktív, di
namikus valami: folyamatot takar. A klassziku
sok sem valamely anyaghoz, anyagfajtához vagy
külső megjelenési alakhoz, morfológiai struktú
rához kötötték az életet. Ugyanabból az anyag
ból felépült ugyanolyan struktúrát élőnek fogad
tak el, ha mutatta az életjelenségeket, és élettelen
nek vagy holtnak tekintették, ha nem rendelke
zett velük.
Pedig a klasszikus életjelenségek körül sok
probléma található. A táplálkozás kívülről való
anyagfelvételt jelent, és vannak az életnek olyan
szakaszai, amikor a folyamatok a belső tartalék
táplálóanyagok felhasználása árán mennek vég
be. Ezért használjuk modernebb megfogalmazás
ban a táplálkozás helyett az anyagcsere fogalmat.
A szaporodás nem lehet az élő egyed életének
kritériuma, mert az ivartalanított vagy elörege
dett állatok, egyes növényfajok szaporodásképte
lenek, és mégis élnek. A növekedés az élet bizo
nyos szakaszának a jelensége csak, és vannak

olyan állatok, amelyek születésük után már egyál
talán nem is növekednek.
Az élet legrégibb kritériumának, sőt bizonyos
korokban döntő kritériumának a hely- vagy hely
zetváltoztató mozgást használták. Leeuvenhoek
például a baktériumok leírásánál a helyváltoz
tató mozgást használta az élet egyetlen kritériu
maként, méghozzá abban az időben, amikor a
növények mozgásáról szinte egyáltalán semmit
nem tudtak. Hiába pillantották meg például mik
roszkóp alatt, hogy az erjedő mustban, sörben
gömbszerű testek, az élesztőtestecskék vannak
jelen, ezeket nem tekintették élőlényeknek, m ert
nem mozogtak. Csak 1826-1827-ben mondta ki
egymástól függetlenül Charles Cagniard de la
Tour és Theodor Schwann, hogy e nem mozgó,
gömbszerű élesztő testek élőlények. A szerves ké
mia őskorának gigásza, Berzelius még 1839-ben
is szembeszállt ezzel az állítással, mondván, hogy
az élesztő nem más, mint puszta katalizátor, és
nem jobban élő, mint valamely szervetlen vegyület csapadéka, amelyet ő a laboratóriumában ké
pez. Ám mikroszkópos megfigyelések, lassított
filmfelvétellel készült növényi tanulmányok be
bizonyították, hogy a mozgás az élővilágban na
gyon általánosan elterjedt jelenség. De mégsem
kivétel nélküli, mert vannak olyan növények,
gombák, baktériumok, amelyeknél hely- vagy
helyzetváltoztató mozgással nem találkozunk, il
letve ilyent nem tudunk megfigyelni.
A XX. században egyre inkább erősödik az a
felismerés, hogy az élet nem annyira valamely
speciális megjelenési forma, hanem speciális elvi
felépítésű rendszer sajátossága. Haldane, száza
dunk elejének nagy angol biológusa, aki egyben
az angol marxisták egyik jeles képviselője is volt,
munkásságának nagy részét az élet mibenléte és
keletkezése megfejtésének szentelte. Nagyon vilá
gosan kifejtette, hogy bármely élőlény számos
különböző részből tevődik össze, de ezek a ré
szek csak az összes többi, vagy majdnem az öszszes többi rész jelenlétében tudnak szaporodni és
működni, s az sem mindegy, hogy ez az összes
többi rendszertelen halmazban van-e jelen, avagy
meghatározott strukturális, funkcionális kapcso
latban van egymással. Az élet nem az egyes ré
szek tulajdonsága, hanem az egymással kölcsön
hatásban levő részekből felépült egészé.
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Ezek a gondolatok a rendszerelmélet csíráivá
váltak. Bertalanffy a rendszerelmélet kimagasló
képviselője volt. Lassan közismertté válik, hogy
Bertalanffy a rendszerelmélet egyik megalapítója,
de azt m ár sokkal-sokkal kevesebben tudják,
hogy egész életén át az élőlények titkát kereste,
így ju to tt el az élőlények belső organizációjának
vizsgálatához. Ezen dolgozott évtizedekig, és
ezen tanulmányaiban leszűrt tapasztalatokat a
biológia keretein túllépve általánosította, meg
alapítva ezzel egy általános rendszerelmélet ki
fejlődésének lehetőségét.
Bertalanffy számos cikkében és könyvében fej
tegeti azt a gondolatot, hogy az élőlény rendszer.
De egy rendszer nem azonos részeinek összegé
vel, vagy ahogy egy matematikus mondaná, ré
szeinek uniójával. A rendszer egésze új sajátossá
gokat m utat - összefoglalóan az életet -, amelylyel a részek külön-külön nem rendelkeznek. Ez
a szervezettség az, ami az élő testet szervezetté,
azaz organizmussá teszi. Koncepcióját organizmikus koncepciónak nevezik.
Bár a rendszer-koncepció legismertebb alakja
Bertalanffy, az élőlény szervezett mivoltát, „öszszehangolt” tevékenységét, rendszer voltát egyet
len biológus sem tagadja. A biológusok egy ré
szétől azonban ma is idegen az általános rend
szertörvények, összefüggések keresése vagy leg
alábbis haszontalannak tetszőnek látják ezt a fog
lalkozást. E fejezetben - elfogadva az élőlény
rendszer voltát - azokat az általános sajátosságo
kat tesszük vizsgálat tárgyává, amelyek az élőlé
nyekre m int rendszerekre jellemzők.

AZ IN D IV ID U A LITÁ SI PARADOXON
A biológusok általánosan elfogadott véleménye
szerint az élőlény individuum, az élet egy jól kö
rülhatárolt egység sajátossága. Nincs fél élőlény
vagy negyed élőlény, illetve csak holt állapotban
van ilyen. Ez a felfogás összhangban van azzal a
rendszerelméleti megfogalmazással is, amely sze
rint az élő állapot egy rendszernek mint egésznek
a tulajdonsága, s mint rendszer éppen azért kü
lönbözik részeitől, mert m int egész olyan új tu
lajdonságokat hordoz - az életet -, amelyekkel
részeinek, elemeinek egyike sem rendelkezik.
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Az individualitást sokan összetévesztik a tér
beli szeparáltsággal, elkülönítettséggel, mert az
élőlényeket környezetüktől általában valamilyen
fal vagy hártya választja el. A soksejtűek esetében
ez a határ valamely erre a célra specializálódott
sejtszövet, az egysejtűekében ezt a szerepet a sejt
fal vagy a sejthártya tölti be. Általában azt tekin
tik az élő rendszerhez tartozónak, ami e térbeli
elkülönültségen belül van, és külső anyagnak azt,
ami ezen kívül található. Az életet általában egyegy térben szeparált egyed, individuum hordoz
za, az élet ezen individuumok sajátossága.
Ám a térbeli elkülönülés az élet individualitá
sának jellemzésére nem minden esetben kielégítő
kritérium. Az összenőtt ikrek például térbelileg
nincsenek teljesen elválasztva egymástól, mégis
két élő egyednek tekintendők, a kétfejű borjú
ugyanakkor egy élő egyednek számít. Ismeretesek
olyan tengeri halak - az ördöghalak -, amelyek
nél a törpe hím, miután megtalálta a nőstényt,
szájával lerázhatatlanul annak testére tapad, végül
egybenő vele. Az egybenövés egy idő után olyan
tökéletessé válik, hogy még a vérkeringésük is
egyetlen rendszerré kapcsolódik össze. Egy nős
tény halra, vagyis ikrásra, több tejes hal is
tapadhat, az ilyen hal olyanná válik, mintha
furcsa, oldalirányú kinövései lennének. Mégsem
kétséges, hogy ebben az esetben több élő egyedről van szó, egy ikrás halról és egy vagy több
vele összenőtt, tehát térbelileg el nem határolt
tejes halról.
A növényvilágban még több problémát vet fel
az individuum térbeli elhatárolódása. A növé
nyek vegetatív szaporodása esetén tulajdonkép
pen minden egyes esetben ezzel a problémával
találkozunk. Híressé vált példája ennek a Kal
kuttái Botanikuskert banyanfa erdője, amelyet
Julian Huxley tett írásaival közismertté. A ba
nyanfa vagy más néven indiai fügefa jellemző
tulajdonsága, hogy ágairól támasztógyökereket
ereszt le, és ezek a talajba gyökerezve új sarjakat
hoznak létre. Ezekből az új sarjakból új fügefák
fejlődnek ki, de összeköttetésük az anyafával a
támasztógyökereken át megmarad. Ilyen módon
az új egyed térbelileg nem szeparálódik a régitől.
A Kalkuttai Botanikuskertben egyetlen banyanfából több mint egy hektár terjedelmű erdőt
neveltek így, s ennek az erdőnek minden egyes

fája össszeköttetésben áll az összes többivel.
Nyilvánvaló azonban, hogy élő egyedeknek
mégsem a banyanfa erdőt, hanem csakis az egyes
fákat tekinthetjük.
Hasonló módon terjeszkedik hazai akácerdeink
és gyomnövényeink nagy része is.
Sejtszinten sem találjuk teljesen általánosnak és
szigorúnak a térbeli szeparáltságot. Egyes moszatfajok fonalait alkotó sejtek között például
nem képződik sejtfal, ezekben a sejtekben több
sejtmagot találunk, és az egyéb sejtalkotórészek
is megsokszorozódva fordulnak elő bennük.
De a soksejtű élőlények egymás mellett levő
sejtjei között is gyakran találni plazmahidakat,
amelyek a sejtek közötti membránt áttörve
kontinuitást hoznak létre az egyes sejtek között.
Az élőlény individualitásának, egységének
fogalma tehát még a klasszikus biológia értel
mezésében sem tekinthető kizárólagosan annak
térbeli zártságaként, és ha vizsgálatunkban a
makromolekuláris vagy molekuláris szintre me
gyünk le, ez a határ még inkább megbomlik.
A soksejtűek sejtjei között molekulacsere folyik,
és a molekulák többségéről nem jelenthető ki,
hogy ezek végérvényesen az egyik vagy a másik
sejthez tartoznának.
Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk
le, hogy a rendszer individualitását, egységét nem
térbeli, hanem kizárólag organizációs elkülö
nültségként kell felfogni. Magából a rendszer
szerveződéséből kell következnie annak, hogy mi
tartozik a funkcionális egység kereteihez és mi
nem. A funkcionális egység képviseli az indi
viduumot, azt a rendszert, amely él, amely mint
rendszer mutatja fel az életre jellemző sajátos
ságokat.
De az élő rendszer mégsem nélkülözheti a
térbeli határokat. Bármely rendszer csak akkor
működhet, ha az elemei közötti távolság kisebb,
mint az őket összekapcsoló kölcsönhatások
hatótávolsága. Akár két, független rádiót is
beépíthetünk egyetlen dobozba, térbelileg össze
keverve alkatrészeiket, de egy rádiót nem tudunk
két dobozba osztani úgy, hogy ne biztosítsuk
közöttük a kölcsönhatást. Erre még a későbbiek
ben visszatérünk. Különösen fontos ez a távol
ságkorlátozottság az élőlények esetében, mivel
náluk a kölcsönhatások biokémiai reakciók.

Ehhez egyrészt vizes közeget kell biztosítani,
másrészt azt is meg kell gátolni, hogy az ezek
ben a reakciókban részt vevő molekulák szét
ússzanak, azaz a sejttartalom felhígulását el kell
kerülni. Az élő rendszer anyagait egybe kell tar
tani. Ezt a feladatot a biológiában olyan hártyák,
membránok látják el, amelyek a tápláló- és
salakanyagokat átengedik magukon, a rendszer
szempontjából lényeges molekulákat azonban
nem.

ORG A N IZÁ CIÓ S EG Y SÉG ?
Hogy az élő organizációs egység, annak bizonyí
tásához az orvostudomány szolgáltat kitűnő
példákat. A vese vizeletkiválasztó, a tüdő légző
vagy a szív vérkeringést biztosító funkciója az
ember számára vitathatatlanul létfontosságú mű
ködés. Akármelyik kiesését viszonylag rövid
idő alatt követi a halál. Elsődlegesen a funkcióra
van szükség, nem pedig a szervre. A kiválasztó
funkció kiesése esetén a beteget ma már művesé
vel lehet segíteni, a funkció biztosításával az élet
is fenntartható. A szívműtétek idején a keringést
mesterségesen tartjuk fenn keringető készülékkel,
és ez - legalábbis egy bizonyos ideig - elegendő a
beteg életben tartásához.
Egy szervnek természetesen nemcsak egyféle
funkciója van, a szerv sokirányú kölcsönhatás
ban áll a szervezet többi részével. Amikor vala
mely szervet egy készülékkel helyettesítünk, vesét
például művesével, annak a szervnek csak a fő
funkcióját pótoljuk, és így nem csodálható, hogy
a készülékkel csak korlátolt ideig tartható a be
teg életben. De nyilvánvaló, hogyha minden
funkciót tudnánk pótolni, ez a beteg életképes
ségének teljes visszaadását jelentené.
A szervezet tehát egy organizációs egység,
amelyben minden szervnek megvan a maga sze
repe, s a különböző szervek, -részek összehango
lódott, összerendeződött működése adja azokat
a minőségi tulajdonságokat, amelyeket a szer
vezet életeként emlegetünk összefoglaló módon.
Ám ez az állítás is tartalmaz ellentmondást.
Ha békát elaltatunk, és szívét a legminimáli
sabb roncsolást okozva kioperáljuk, majd ezen a
szíven egy mesterségesen készített sóoldatot
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áramoltatunk át, a szív még sok óra hosszat mű
ködik, dobog. A z ilyen szívet szaknyelven túlélő
békaszívnek nevezik. Ám ha elfogadjuk, hogy az
élet egy meghatározott rendszer sajátossága,
akkor ennek a rendszernek egyes részei nem
rendelkezhetnek az egész sajátosságával, a béka
szív nem lehet élő.
A kísérletek azonban azt mutatják, hogy a
„túlélő” békaszíven az élet jellegzetes sajátossá
gait tapasztalhatjuk. És hogy a békaszívben
mégis van élet, azt végül is egy döntő kísérlettel
igazolhatjuk; a szív valamely kivágott darabká
ját megfelelő táptalajokba helyezve a szövet
növekedését, a szöveti sejtek szaporodását ta 
pasztalhatjuk. Kétségtelen, hogy a béka szív
izmában a béka elpusztulása után is fellelhető az
élet.
Nemcsak békával és nemcsak a szívvel hajt
hatók végre ezek a kísérletek. Sem az ember,
sem az állatok vagy növények elpusztulása nem
jelenti, hogy egyúttal a részeik is elpusztultak
volna. Sejtjeik tovább tenyészthetők, szaporít
hatok. Ama elvi megfontolásunk, hogy az élet
egy individuum, egy egység sajátossága, és a
kísérleti tények között tehát nyilvánvaló ellent
mondást fedezhetünk fel, nemcsak a térbeli
elkülönülés, hanem a funkcionalitás vonalán is.
Tovább bonyolódik a kérdés, ha a regeneráló
dás területére is kiterjesztjük vizsgálatainkat.
A regenerálódás az élőlények általános tulaj
donsága, hiszen ha nem így lenne, a legkisebb
sérülésbe is belepusztulnának. A sebgyógyulás is
regenerálódási folyamat. Ámde az alacsonyabb
rendűek a regenerálódás egészen szélsőséges
példáit m utatják fel. Egyes gőték egész végtag
jaikat, farkukat képesek regenerálni, a végtag
vagy a farok ismételt eltávolítása esetén is.
A tengeri csillagok például nemcsak levágott
karjaikat tudják regenerálni, de a levágott kar
regenerálhatja a központi korongot és a többi
karokat is. A földigiliszta néhány gyűrűjéből
álló darabja az első végén száját és agydúcát, a
hátsón utóbelét regenerálja. A zsinórférgek
egyikének-másikának testét akár száz részre is
vághatjuk, mindegyik darab teljes állattá egészül
ki. Az édesvízi hidrák testének kétszázad része is
teljes állattá egészül ki. Végül, ha szivacsokat
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igen finom szitaszöveten áttörünk, organizálatlan sejthalmazt kapunk, de ebből a sejthalmazból
is új szivacsok jönnek létre.
AZ ÉLŐ R E N D S Z E R E K
H IER A RC H IÁ JA
Ezek a jelenségek teljes paradoxnak tűnnek.
Ellentmondanak annak az ugyancsak tapasztalati
ténynek, hogy az állatokat egyetlen piciny
puskagolyóval vagy késszúrással meg lehet ölni.
Ellentmondanak annak a megállapításnak, hogy
az élőlény egység, individuum. Ellentmondanak
egész előző okfejtésünknek, amely szerint az
élőlény csak mint egész élő, hogy az élet nem az
egyes részek tulajdonsága, hanem az egymással
kölcsönhatásban levő részekből felépült egészé.
Az ellentmondások feloldhatók, ha megismer
kedünk az élő rendszerek hierarchiájával, ma
gasabb rendszerekbe való szerveződésével.
Igaz az, ha egy magasabb rendű állat vagy
növény valamely testrészét kiemeljük a test
egészéből, megfelelő körülmények között ez a
rész is tovább funkcionálhat, életjelenségeket
mutathat. Igaz az is, ha ebből a testrészből ki
veszünk egy szövetdarabkát, az megfelelő táp
talajon tovább tenyészthető élő szövettenyészet
ként. De az is igaz, hogy ezt az osztást nem csi
nálhatjuk a végletekig: elérünk egy olyan leg
kisebb egységhez, amelyet, ha tovább bontunk,
már csak élettelen részeket kaphatunk. Ez a ha
tár a sejt. A sejtet nem tudjuk további élő részek
re bontani, az élet a sejtnek mint egésznek a tu
lajdonsága. De a sejt élete nem azonos annak az
állatnak az életével, amelyben funkcionál vagy
amelyből származik. Az egyes sejt élete elpusztít
ható úgy is, hogy az állat élete megmarad, és
fordítva, az állat megölése nem szükségszerűen
jelenti sejtjeinek azonnali elpusztítását is, hiszen
ez utóbbiak mesterséges táptalajokon tovább
tenyészthetők.
Az életnek legalább kétféle szintje van - az
egyik a sejtszintű élet, s a másik a szervezet élete.
E kétféle szintű élet létezését a növényvilágban
m ár a múlt század elején felfedezték. Schleiden,
ez a sokoldalú, nagy tehetségű, nagy műveltségű
bíró-ügyvéd, költő és botanikaprofesszor fedezte

fel, hogy a növényeknek van elemi egységük:
a sejt, és hogy a növények sejtekből, és szerinte
csakis a sejtekből épülnek fel. Rámutatott, hogy
a sejtnek a szervezeten belül is van külön önálló
élete, de ugyanakkor részese annak az életnek is,
amely a növénynek mint olyannak a tulajdona.
A növényi sejt kettős életet él, egyrészt éli a sejt
saját individuális életét, másrészt a növény életé
nek integrált részese, résztvevője is.
Nem sokkal később, 1839-ben jelent meg
Theodor Schwann-nak az állatok és növények
szerkezetében és növekedésében található meg
egyezésekről szóló könyve, amelyben azt írja,
hogy az állati sejtek teljesen hasonlók a növé
nyekéihez, és életjelenségeikben messzemenő egye
zést mutatnak. Az állatra is érvényes, hogy min
den sejtje önállóan is élő egész, individuum.
A soksejtű állatok testét e sejtek építik fel. Ám az
állati test nem egyszerűen az élő individuumok
halmaza, hanem egységes egész, amely sajátos
organizáció révén jön létre ezekből, és maga is
individuumot alkot. Schwann felismerte, hogy a
szervezetnek egy-egy funkcióra specializálódott
részeit, az egyes szöveteket sajátos sejtek alkot
ják, és hogy minden szövet csak sejtekből vagy
azok sokféle átalakulásából jön létre. A sejtek
önállósága annál inkább elmosódik, minél ma
gasabb értékű valamely szövet.
Schwann sejtelméletének alapeszméje, hogy az
állati és növényi szervezetek felépítése és fejlő
dése közös alapokon nyugszik: a sejteken mint
építőelemeken. De az építőelemek ez esetben sem
mechanikusan kapcsolódnak egymáshoz, a kap
csolódás lényege most is a kölcsönhatás. A szer
vezet egésze egyes elemi részeinek kölcsönhatása
révén jön létre, a sejtekben rejlő képességek csak
az egésszel összefüggésben realizálódnak. A köl
csönhatások olyan fokúak, hogy a sejtek nem
ritkán megszűnnek különálló képződmények
gyanánt létezni. Ez az eset például a növények
szállítórendszerében, ahol több sejt falának az
összeolvadásával spirálisan rögzített falú szállító
csövek alakulnak ki.
Azok a jelenségek tehát, amelyeket egy sok
sejtű állaton vagy növényen észlelünk, részben a
sejtek életétől, részben pedig a sejtekből felépülő
organizmusok életétől származnak, és kevered
nek. E kétféle élet megkülönböztetése után már

nem jelent problémát a „túlélő szív” fogalma,
hiszen, ha az állat el is pusztult, sejtjei még élnek,
s a túlélő szív „életjelenségei” annak sejtjeitől
származnak.
A teljesség kedvéért azt is meg kell említenünk
e helyen, hogy valószínűleg nem minden sejt
tekinthető olyan élő egységnek, amely nem bont
ható további élő egységekre. A baktériumok és
kékmoszatok egy része biztosan ilyen tovább nem
bontható élő sejt. De azokról a sejtekről, ame
lyekben mitokondriumok vagy kloroplasztok
vannak, ezt már nem állíthatjuk. Említettük már,
és később még ismét visszatérünk rá, hogy a
mitokondriumok és kloroplasztok önállóan sza
porodó, saját genetikai apparátussal is rendel
kező testecskék a sejten belül, és feltételezhető,
hogy valamikor önálló élőlények voltak, és csak
később épültek be egyes fotoszintézisre és lég
zésre képtelen sejtekbe, feladva önállóságukat,
bár ez a kérdés még egyáltalán nem tekinthető
eldöntöttnek. Ha ez így van, ezek a sejtek már
maguk is összetett élettel rendelkeznek.
A továbbiakban azon élőlények életét, ame
lyek élő részekre tovább már nem bonthatók,
primer életnek nevezzük. Azoknak az élő rend
szereknek az életét pedig, amelyek a primer
élőlények magasabb egységbe szerveződésével
jöttek létre, szekunder életnek.
Az elnevezés ez esetben az evolúció folyama
tára is utal, hiszen elsődlegesen az egysejtű rend
szerek jelentek meg a Földön, sőt mint később
látni fogjuk, mintegy kétmilliárd éven á t csakis
egysejtűek léteztek bolygónkon, s ezekből csak
másodlagosan, mintegy egymilliárd évvel ezelőtt
fejlődtek ki a soksejtűek. De utal az elnevezés
egyben az egyedfejlődés folyamatára is, hiszen a
soksejtűek is egyetlen - osztódással létrejött sejtből, a petesejtből másodlagosan fejlődnek
soksejtű rendszerekké.
A primer élő rendszerek építőelemei biokémiai
és biofizikai rendszerek, a szekunder élőlények
építőelemei viszont maguk a primer élőlények.
Tekintettel arra, hogy a mitokondriumok, kloro
plasztok és a sejt szerveződési kapcsolatai még
kellően nincsenek feltárva, így ezt a szerveződési
lépcsőt átugorva a továbbiakban prim er élő
rendszernek a sejteket, szekundernek pedig a sok
sejtű szervezeteket tekintjük. Az organizmusok
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nemcsak sejtekből állnak, hanem a szövetek ki
alakulásakor a sejtek által létrehozott morfoló
giailag és funkcionálisan egyaránt fontos sejtközötti állományból is, ez utóbbit különösen rész
letesen vizsgálta egy magyar tudós, Huzella
Tivadar. Ámde az e munkában tárgyaltak szem
pontjából a sejtközötti állománynak nincs kü
lönösebb jelentősége.
A SZERVEZŐD ÉS ALAPELVÉT
KERESSÜK
Az anyag fejlődésének lépcsőfokait tárgyalva
minden lépcsőfoknál hangsúlyozottan mutattunk
rá arra, hogy az új tulajdonságok, az új sajá
tosságok megjelenése annak a szerveződési mód
nak a függvénye, ahogyan az alacsonyabb komplexitási szintet jelentő elemekből a magasabb
összetettségű rendszer felépül. E fejezet elején is
azt fejtegettük, hogy az élő rendszer szerveződési
módja teszi a rendszert élővé. E megállapítás
helyes voltára újabb bizonyítékot szolgáltat az
élő rendszerek hierarchiája.
A primer élő rendszerek építőelemei - mint
említettük - közvetlenül a biokémiai és biofizikai
folyamatok. Ezek összehangolt rendszerbe, ma
gasabb organizációs egységbe szerveződése hozza
létre azt a minőségileg új, az anyagfejlődés egy
szerűbb szakaszain ismeretlen sajátosságot, amit
életnek nevezünk. A primer élő rendszerek élő
állapota tehát a biokémiai és biofizikai folyama
tok rendszerbe szerveződésére, összehangolt
működésére vezethető vissza.
De a primer élő rendszerek maguk is képesek a
magasabb organizációs fokú rendszerekbe szer
veződésre. Az így keletkezett rendszerek a sze
kunder élő rendszerek, organizmusok, szerveze
tek. Az organizmusok életjelenségeit már nem
közvetlenül a biokémiai és biofizikai folyamatok
szerveződése, összehangolt működése hozza lét
re. A primer élő rendszerek az organizmusoknak
mint szekunder élő rendszereknek az építő
elemei, s a szervezetek életfunkciói a primer élő
rendszerek életműködésének szerveződésére ve
zethetők vissza.
Adva van tehát két különböző szerveződési
szintű rendszer, az egyiknek az elemei élettelen
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folyamatok, a másiké alacsonyabb szervezett
ségű életfolyamatok. És bár e rendszerek elemei
eltérőek, a szerveződés eredménye mindkét
esetben élet. Ez pedig csak akkor következhet be,
ha az elemeiket magasabb egységbe összefogó
szerveződés módja azonos.
Az anyag fejlődésének alacsonyabb szintjeire
vonatkozóan m ár mutattunk példákat arra, hogy
eltérő építőelemek azonos szerveződési módja
hasonló tulajdonságú magasabb rendszereket
hoz létre. Úgy látszik, hogy az új tulajdonságok
megjelenésében sokkal döntőbb a szerveződés
módja, mint maguknak az elemeknek a minősé
ge. Az élő rendszerekben is a szerveződési módot
kell ismernünk ahhoz, hogy megérthessük az élő
és élettelen rendszerek közötti különbséget.
Ha meg akarjuk keresni azt a szerveződési
módot, amely az élő rendszert élővé teszi, cél
szerű azoknak a közös tulajdonságoknak a vizs
gálatából kiindulnunk, amelyek egyaránt meg
találhatók mind a primer, mind a szekunder élő
rendszerekben.
Tudomásunk szerint - e sorok leírásáig - e
könyv szerzője az egyetlen, aki az élet organizá
ciós alaptörvényeire átfogó elméletet állított fel.
Az elmélet - amely először „Az élet princípiuma”
címmel a Gondolat Kiadónál könyvalakban jelent
meg, megkísérli rögzíteni az élet általános sajá
tosságait, feltárni azokat a funkcionális alap
törvényeket, amely szerirt egy rendszernek szer
veződnie kell ahhoz, ho6y az élet hordozására
alkalmas legyen, és levezeti, hogyan építhetők fel
kémiai reakciókból mint elemi összetevőkből
olyan legegyszerűbb rendszerek, úgynevezett
chemotonok, amelyek az élet meghatározásban
foglalt kritériumokat már kielégítik. Az alábbiak
ban - az egzakt leíráshoz szükséges kémiai és
matematikai tárgyalásmód elhagyásával - váz
latosan, a teljesség igénye nélkül ismertetjük az
elmélet gondolatmenetét, mert a szerveződési
elvek így is megérthetők.

K Ö ZÖ S SAJÁTOSSÁGOK
M ár az eddig elmondottakból is egyértelműen
kitűnik, hogy az élő állapot nem valamely ké
miai vegyület különleges tulajdonsága, hanem

egy meghatározott szervezettségű anyagi rend
szer működéséé. Az ilyen anyagi rendszer éppen
ezért akkor és csak akkor tekinthető élőnek, ha
benne azok a speciális folyamatok, amelyeket
összefoglalóan életnek nevezünk, összehangolt
módon lezajlanak. Az összehangolt folyamatok
sajátos külső jelenségekben, az életjelenségekben
nyilvánulnak meg.
E folyamatoknak - és így az életjelenségeknek
is - a legáltalánosabbnak tekintett életjelenség,
az anyagcsere képezi az alapját. M ár Engels is az
anyagcserét tekintette az élő rendszerek létezési
módjának. Az anyagcsere azt jelenti, hogy a rend
szer a rendszeren kívüli közeg anyagait és ener
giáját felhasználja saját működtetésére. Ez ön
magában azonban még nem anyagcsere. Az
anyagcseréhez hozzátartozik az is, hogy a külső
anyagok átalakítása kémiai úton történik, sza
bályozott módon zajlik le, és az átalakítás a
rendszer energiával való ellátásán kívül a rend
szer saját anyagfajtáinak újratermelését is ma
gával vonja.
Anyagcsere nélkül nincs élet. Tulajdonképpen
az anyagcsere az, amely alapvető módon jelenti
az élő rendszerben a működést, a folyamatok vég
bemenetelét. Ha nincs anyagcsere, a rendszer
nem lehet élő. De nem kell feltétlenül holtnak
lennie. Számos olyan állapotot ismerünk az élő
világban, különösen az alacsonyabb rendű élő
lények esetében, amikor anyagcsere nincs folya
matban, de megfelelő körülmények között ismét
beindul, és a rendszer megelevenedik. Ilyen álla
potban vannak például az út porában heverő
beszáradt ázalékállatkák, vagy a természetes
körülmények között megfagyott, illetve mester
ségesen megfagyasztott alacsonyabb rendű élő
lények, például medveállatkák. Ezt az állapotot
életképes állapotnak nevezzük, élesen elkülönítve
a holt állapottól. A kettő közötti különbséget már
az elnevezés kifejezi, az életképes állapotban levő
élőlényben noha nem zajlanak le életfolyamatok,
és ezért nem él, de megfelelő körülmények között
ismét életre kelthető. A holt állapotú lényben
sem zajlanak le az anyagcsere összehangolt fo
lyamatai, de az ilyen állapotú lényben az anyag
csere már soha, semmiféle körülmények között
meg nem indítható ismét.
Az élő rendszereknek, de különösen szembe

tűnően az állatvilágba tartozóknak, egyik leg
jellegzetesebb megnyilvánulása az ingerlékeny
ség. A külső környezetben bekövetkezett válto
zásokat, vagy legalábbis azoknak az élőlény szem
pontjából fontos részét az élő rendszer képes
érzékelni, e változások az élő rendszerben ingert
váltanak ki, és a rendszer ezekre az ingerekre vá
laszol is. A válasz olyan, hogy segítségével a
rendszer igyekszik megtartani a külső körülmé
nyek változásával szemben saját belső egyen
súlyszerű állapotát, az úgynevezett homoeosztázisát.
A homoeosztázis rendkívül érdekes fogalom.
Tulajdonképpen az élő rendszerek esetében
nincs is megfelelően meghatározva. De az évszá
zadok során nagyon szembeszökően bebizonyo
sodott, hogy az élő rendszerek nincsenek teljesen
kitéve a külvilág változásai kénye-kedvének, az
élőlény belsejében meglehetősen állandó viszo
nyok uralkodnak. E belső viszonyok állandósá
gát néhány vonatkozásban a mindennapi életből
is ismerjük. Ehhez tartozik például testünk hő
mérsékletének állandósága, vércukorszintünk,
vérnyomásunk meghatározott szintje. De ezek
testünk homoeosztázisának csak egyes speciális
vonásai, homoeosztázisunk ennél sokkal több,
ez nagyon összetett, rendkívül bonyolult „ki
egyensúlyozott” állapot. Ha ebben a bonyolult
„egyensúlyi” állapotban valahol változás követ
kezik be, valami megváltozik benne, akkor az
egyensúlyi rendszer más oldali ellenirányú válto
zással képes kompenzálni azt. így például, noha
a homoeosztázis egyik megnyilvánulásaként em
lítettük az állandó testhőmérsékletet, betegség
esetén éppen a megnövekedett testhőmérséklet,
a láz szolgálja az egyensúlyszerű állapot fenn
tartását.
A homoeosztázis az élő rendszerek működésé
nek és ezzel az életnek is egyik alapfeltétele.
De hogy a homoeosztázis megmaradhasson,
ahhoz szükséges, hogy a rendszer a külvilág
hatásait észlelje, és azokra képes legyen megha
tározott kiegyensúlyozó jellegű választ adni.
Vagyis a homoeosztázisos rendszernek ingerlé
kenynek kell lennie. Az ingerlékenység tehát
nem más, mint a homoeosztázis megtartásának
a módja. Az ingerlékenység alapelvében nem
jelent mást, mint hogy az élő organizmus a külső
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környezet változásaira éppen homoeosztatikus
rendszere segítségével reagál úgy, hogy a hatást
az anyagcsere útján, a külső anyagok átalakítása
révén nyert energiaváltozás segítségével kom 
penzálja, méghozzá oly m ódon, hogy közben
a homoeosztatikus rendszere változtatlan m a
rad.
Századunk biológiai kutatásaival egy koráb
ban teljesen ismeretlen, új általános sajátosságot
fedeztek fel az élő rendszerekben. A saját magára
vonatkozó információkat a természetben előfor
duló bárm ilyen test vagy rendszer hordozza.
Egy kavics vagy egy hegy, egy folyó vagy egy
felhő egyaránt magába zárja méreteire, anyagára,
keletkezésére, felépítésére és működésére vonat
kozó összes tulajdonságait. Ez természetesen az
élő rendszerekre is vonatkozik. De az élő rend
szerek ennél többre is képesek. Az élő rendszerek
egyik rendkívül jellemző sajátossága, hogy olyan
részrendszerei is vannak, például a kromoszómák
vagy az agy, amelyek nemcsak a saját magukra
vonatkozó információkat hordozzák, de tartal
maznak a rendszer egészére vonatkozó infor
mációkat is. Ez a tulajdonság a természetben
csak az élővilágban lelhető fel, de megvan az em
ber által alkotott mesterséges világban is. Ez a
könyv például egyrészt tartalmazza a saját m a
gára vonatkozó információkat, másrészt a bele
írt szöveg segítségével ennél sokkal-sokkal töb
bet. Egy elektronikus számítógép ugyancsak hor
dozza a saját magára vonatkozó információkat,
de a beleírt programnak megfelelően ennél sok
kal-sokkal többet is. Az élő rendszerekben talál
hatók olyan részrendszerek, amelyek képesek
ilyen szövegszerű vagy programszerű informá
ciótárolásra, olyan információk tárolására, ame
lyek nemcsak a részrendszerre, de a rendszer
egészére, sőt m int az az agy esetében tapasztal
ható, a külső környezetre vonatkozó információt
is hordoznak.
Az eddig felsorolt sajátosságok minden élő
rendszerben, minden időpontban fellelhetők.
Nem merítik ki az összes ilyen tulajdonságot,
hiszen csak a leglényegesebbet emeltük ki. De az
élővilágnak vannak olyan, a saját maga számára
nélkülözhetetlen tulajdonságai is, amelyek nem
minden élő egyedben és nem minden időpontban
lelhetők fel. Ilyen tulajdonságok a növekedés
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szaporodás, az öröklődő változékonyság, és az
evolúcióra való képesség.
Ez utóbbi tulajdonságok nélkülözhetetlenek az
élővilág számára, hiszen szaporodás nélkül nem
jöhetne létre élő populáció, öröklődő változé
konyság és evolúcióra való képesség nélkül az
élővilág története nem mutatna fejlődést, nem
mutatná a komplikáltabb, bonyolultabb, tökéle
tesebb felé való törekvést. Mindazonáltal e
tulajdonságok nem lehetnek az egyedi élet krité
riumai, hiszen a szaporodásképtelenség nem
jelent holt állapotot. Az öszvér szaporodáskép
telen, mégis él, az ivartalanított vagy kiöregedett
növények vagy állatok jórészt növekedés- és
szaporodásképtelenek, mégis élnek. Ezeket a
tulajdonságokat éppen ezért nevezzük csak po
tenciális életkritériumoknak.
A potenciális életkritériumok előtt tárgyalt
tulajdonságok jelenléte viszont: az anyagcsere,
az ingerlékenység, homoeosztázis, a részrend
szerben való információtárolás, az egység, né
hány itt fel nem sorolt sajátossággal egyetemben
kivétel nélkül minden időpontban minden élő
egyedben fellelhető, ezért nevezzük ezeket ab
szolút életkritériumoknak. Az élő és élettelen
rendszerek szétválasztása az abszolút életkrité
riumok alapján történhet. Az a rendszer, amelyik
az abszolút életkritériumok mindegyikével ren
delkezik, élő rendszer, de ha akár egyetlenegy
abszolút életkritérium is hiányzik a rendszerből,
a rendszer nem tekinthető élőnek.

EGYENSÚLY ÉS ÁLLANDÓ ÁLLAPOT
Ha egy mérleg mindkét serpenyőjére ugyanak
kora súlyt rakunk fel, a mérleg egy idő elteltével
mozdulatlanná válik, egyensúlyba jut. Ha bár
melyik karját egy kissé meglökjük, kimozdul
egyensúlyi helyzetéből, és lengésbe kezd egyen
súlyi helyzete körül.
A vízre rakott hajó Arkhimédész törvénye
értelmében saját súlyának megfelelő vízmennyi
séget szorít ki, s ezáltal bizonyos részéig a vízbe
merülve lebeg a Víz felszínén. Ha a víz és a levegő
teljesen nyugodt, egy idő múlva a hajó meghatá
rozott mélységig merülve nyugalomba jut, beáll
az egyensúlyi helyzet. Ebből az állapotból csak

munkavégzés árán mozdítható ki - akárcsak a
mérleg karja. Az egyensúlyi állapot stabilis álla
pot. De az egyensúlyi állapot egyben időben vál
tozatlan állapot is.
A kémiai reakcióknál is ismeretesek egyensú
lyi állapotok. A kémiai reakciók nagy része
(elvben mindegyik) két irányban végbemenő,
megfordítható, reverzibilis folyamat. Mit jelent
ez? Vegyünk egy olyan kémiai reakciót, amely
az A anyagból B anyag keletkezéséhez vezet.
Ha a reakció megfordítható, és kiindulunk a
tiszta A anyagból, akkor abból B keletkezik,
egyre több B. De nem alakul át az összes A anyag
B-vé, mert a reakció a keletkezett B jelenlétében
egyre inkább meglassul, s végül is leáll. Példaként
tételezzük fel, hogy ekkor a reakcióelegyben
80 % B és 20 % A anyag van jelen.
Ha most ellenkező irányból, azaz tiszta B
anyagból indulunk ki, akkor A kezd keletkezni.
Ez a reakció is egyre lassul, majd ez is leáll.
A reakcióelegy összetétele ebben az esetben is
azonos az előbbivel, 80% B-1 és 20% A-t tartal
maz. Ez az összetétel tehát mindkét irányú reak
ciónak közös végpontja, az A ^ B megfordítható
kémiai reakciónak közös egyensúlyi állapota.
Ez az egyensúlyi állapot is időbeli állandóságot
takar.
Amikor az élő rendszerek belső egyensúlyáról,
homoeosztázisáról beszélünk, akkor nyilván
nem a példáinkban bemutatott egyensúlyi álla
potokkal azonos egyensúlyi állapotokról van
szó. Azokban ugyanis a folyamatok (legalábbis
makroszkóposán) leálltak. Az egyensúlyi állapot
nemfunkcionáló állapot, azok a folyamatok, ame
lyeknek az egyensúlyi állapotát vizsgáljuk, állnak.
Az élő rendszerek azonban mindig funkcionáló
állapotban vannak, az élő rendszerek soha nin
csenek a szó fizikai vagy kémiai értelmében
vetten belső egyensúlyban. Ugyanakkor homoeosztázisuk révén nagy időbeli állandóságot mu
tatnak. Minthogy ez az állapot nagyon hasonlít
a valódi egyensúlyi állapothoz, ezért neveztük
belső egyensúlyszerű állapotnak.
Egyensúlyi állapot csak zárt rendszerekben
következhet be. Zártnak nevezzük azokat a
rendszereket, amelyek a külvilágtól (esetleg csak
hipotetikusan) hermetikusan elzártak olyan mó
don, hogy a külvilágból a rendszerbe, illetve a
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17. ábra/Egy egyszerű, megfordítható kémiai reakció,
amely egyensúlyra vezető folyamat, megfelelő körülmé
nyek között zárt rendszerenként tárgyalható, mert a rend
szer és környezete között anyagkiáramlás vagy -beáram
lás nincsen

rendszerből a külvilágba nem juthat át anyag,
szemben a nyílt rendszerekkel, amelyeken folya
matos az anyagátáramlás. Az élő rendszerek
nyilvánvalóan nyílt rendszerek, hiszen egyik
legfontosabb tulajdonságuk éppen az anyagcsere,
vagyis a kívülről történő anyagfelvétel, annak
kémiai átalakítása és a salakanyagoknak a rend
szerből való eltávolítása. Ha pedig az élőlények
nyílt rendszerek, akkor nem lehetnek igazi belső
egyensúlyban.
A nyílt rendszereknek is van időben állandó
állapota, ezt steady state (ejtsd: sztedi sztét)
állapotnak, állandó állapotnak nevezik. Ez anynyit jelent, hogy állandó külső feltételek esetén,
ha a rendszerbe az időegység alatt be- és kiáramló
anyagmennyiség is állandó, a rendszer egy időben
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18. ábra/ Az itt feltüntetett nyílt rendszerbe a környezet
ből y-szel jelölt anyagok áramlanak, amelyek a rendszeren
belül kémiai átalakuláson mennek át, és azok végtermékei
(Y ) a rendszerből eltávoznak. Az ilyen rendszerben egyen
súlyi állapot nem alakulhat ki, bár létezik időben állandó
állapota, amely azonban a külső körülmények függvénye

állandó belső állapotot vesz fel, s azt mindaddig
megőrzi, amíg a külső feltételek nem változnak.
Az élő rendszerek homoeosztázisa nyilvánvalóan
nem azonos az egyszerű nyílt rendszerek staedy
state állapotával, hiszen az élőlények homoeosztázisára éppen az a jellemző, hogy akkor is meg
tartják belső egyensúlyszerű állapotukat, ha a
külső körülmények változnak.
Láthatjuk, hogy az élő rendszerek látszólagos
ellentmondást hordoznak magukban, hiszen
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nyílt rendszerek, ugyanakkor valami olyasféle
egyensúlyi helyzettel is rendelkeznek, mint a zárt
rendszerek. Ennek az ellentmondásnak a feloldá
sa vezet el bennünket az élő rendszerek motorikus
mechanizmusának feltárásához, ahhoz az elvhez,
amely a rendszer időben stabilis működését biz
tosíthatja.

HOM OEOSZTATIKUS R E N D S Z E R E K
A homoeosztázis tehát nem egyensúlyba jutott,
megmerevedett állapot. Nem olyan állapot,
amelyben a folyamatok leálltak, hanem olyan,
amely annak ellenére stabilis, hogy benne folya
matok zajlanak le. De a homoeosztázis nem
egyszerűen egy folyamatrendszer időbeli állan
dóságát jelenti, hanem változó körülmények
közötti állandó állapotot, valami olyan belső
stabilitást, olyan belső állandóságot, amely vál
tozó külső körülmények között és változó folya
matsebességek esetén is fennáll. A homoeosztá
zis a m űködő rendszerek stabil működésének az
alapja. A homoeosztatikus rendszerek segítségé
vel alakíthatók át a különféle energiafajták fo
lyamatos munkává. Nézzünk erre először egy
szerű fizikai példákat, amelyekben különbö
ző energiafajtákat mechanikai munkává alakí
tunk át.
A víz helyzeti energiáját legegyszerűbben
szállítás révén lehet munkává alakítani. A folyó,
miközben a tutajt a forrásvidékről a tengerig
szállítja, m unkát végez. De ez a munkavégzés
csak addig tart, amíg a tutaj a tengerre nem ért.
A tutaj-folyó rendszer nem képes stabilis, folya
matos m unkára.
A vízimalom ugyancsak a folyó vizének hely
zeti energiáját alakítja át mechanikus munkává,
de stabilan, folyamatosan. M iért képes erre?
Azért, m ert lapátjai, miután a víz elmozdította
őket, a vízből kiemelkedve visszatérnek eredeti
helyükre: körben forognak.
A szél kinetikus energiája a léggömböt egyik
országból a másikba képes elszállítani, s eközben
mechanikai m unkát végez. Ám a szél-léggömb
rendszer sem képes folyamatos munkát végezni,
ellentétben a szélmalommal, amely ugyancsak a
szél kinetikus energiáját alakítja át mechanikai
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munkává. Teheti ezt azért, mert lapátjai a szél
kinetikus energiájának hatására elmozdulnak
ugyan, de bizonyos út megtétele után ismét vissza
térnek kiindulási helyükre, és a folyamat kezdőd
het elölről. A szélmalom kerekei körforgást
végeznek.
A kőbányában végrehajtott robbantás során a
robbanóanyag kémiai energiáját alakítjuk át
mechanikai munkává. Természetesen ez a folya
mat sem folytonos, de folyamatossá tehető a
robbanómotorokban, amelyekben a robbanás
hatására elmozduló (és mechanikai munkát vég
ző) rész, a dugattyú, az energia átvétele és továb
bítása után ismét visszatér kiindulási helyzetébe,
és a folyamat kezdődhet elölről. A robbanó
motorban a dugattyú körfolyamatot végez.
A példákat folytathatnánk. Általános elvnek
tűnik, hogy energiát folyamatosan munkává átala
kítani csak körfolyamatok révén lehet, s a kör
folyamatot végző rendszer, noha állandóan válto
zik, mégis - éppen a körfolyamat miatt - tulaj
donképpen mindig változatlan marad. A vízima
lom, a szélmalom, a robbanómotor, amelyek lé
nyegileg nem mások, mint különböző energiafajtákat mechanikai munkává alakító rendszerek,
mechanikai homoeosztázisban vannak, és me
chanikai homoeosztázisukat éppen a működésük
re alapvetően jellemző mechanikai körfolyama
taik biztosítják.
Az élő rendszerek olyan rendszerek, amelyek
kémiai energiát alakítanak át folyamatosan. Vagy
a táplálékban felvett anyagokban rejlő kémiai
energiát, vagy a fotoszintézissel keletkezett ener
giában gazdag vegyületek kémiai energiáját.
Ezt elsődlegesen kémiai munkává alakítják át
akkor, amikor a táplálóanyagok egy részét a
többi táplálóanyag energiájának felhasználásával
saját testük anyagaivá hasonítják, s csak másod
lagosan, áttételesen a testük anyagainak további
lebontása révén végeznek mechanikai munkát,
termelnek hőt stb.
Bármilyen energiafajtát akarunk is mechanikai
munkává alakítani, csak mechanikai rendszer
tudja elvégezni az átalakítást. Bármilyen energiafajtát akarunk kémiai munkává alakítani, ezt
csak kémiai rendszer hajthatja végre. Ha pedig
ezt az átalakítást folyamatossá akarjuk tenni,
akkor a kémiai rendszernek ciklikusan kell mű

ködnie, kémiai körfolyamatnak
nia.
Az élő rendszerek „motorja”
folyamatok, és e körfolyamatok
eosztatikus tulajdonságúak is. A

kell kialakul
a kémiai kör
egyben homorészletes bizo-

kus rendszerek e kettő kombinációi, hiszen ma
guk a körfolyamatok, azoknak a körbefutó része
a „motorja” tulajdonképpen zárt rendszer, ámde
ez a zárt rendszer egy nyílt rendszerrel kapcsoló
dik össze. A körben forgó zárt rész a nyílt folya
matoknak mintegy útjába áll, azok irányát meg
változtatja, energiájuk egy részét átveszi saját
körforgásának biztosítására.
Ugyanez a helyzet a kémiai homoeosztatikus
rendszerek esetében is. H a a cukrot elégetjük,
szén-dioxid és víz keletkezik, és eközben nagy
mennyiségű energia szabadul fel hő alakjában.
Ez nyílt, egyensúlyra, homoeosztázisra nem veze
tő folyamat. Az élő rendszerek azonban akkor,
amikor a cukrot táplálóanyagként használják,
ennek a folyamatnak az útjába állítanak egy

19. ábra/Az élő rendszerek működésének „motorjai” a
kémiai körfolyamatok, amelyek egy nyílt rendszer és egy
zártnak tekinthető belső ciklikus mag kombinálódásából
keletkeznek. Az ilyen rendszerek homoeosztatikus tulaj
donságnak

nyitás helyett itt csak a mechanikai rendszerek
mechanikai homoeosztázissal való analógiájára
utalunk. Az élő sejtekben nem egyféle kémiai
körfolyamat zajlik le, hanem a körfolyamatok
rendkívül bonyolultan összekapcsolt rendszere
épül ki, amelyet leginkább egy nagyváros úthá
lózatához hasonlíthatnánk, hol minden háztöm
böt egy „utca-kör” vesz körül, de lehet két, öt
vagy akár ötven háztömb körül is kijelölni egy
„kört”, vagyis önmagába záródó útvonalat.
Bebizonyítható, de a részletes bizonyítástól
tekintsenek el, hogy nemcsak az egyszerű kör
folyamat homoeosztatikus tulajdonságú, de bár
milyen bonyolult, önmagába visszatérő hálózati
rendszer is az. Az élő rendszerek homoeosztázisának alapja: bonyolult zárt vonalú reakció
hálózatuk.

Ö N REPRO D U K Á LÓ
HOMOEOSZTATIKUS R E N D S Z E R E K
Azt állítottuk, hogy egyensúly csak zárt rend
szerben alakulhat ki, anyagáthaladás pedig csak
nyílt rendszeren át történhet. A homoeosztati

20. ábra/Az élő sejtek metabolizmusa rendkívül bonyo
lult reakcióhálózatot alkot, amelyben számtalan egyszerű
vagy összetett körfolyamatot jelölhetünk ki. Az ábra a
metabolizmus egy részletét tünteti fel igen vázlatosan
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21. ábra / A cukrok hat szénatomjából négynek az „el
égetését” a Szent-Györgyi-Krebs-ciklus végzi. A felsza
badult kémiai energia egy része a ciklus körben forgatá
sára használódik el, más része energiadús vegyületek
képződésén keresztül a szervezet energiaellátását biz
tosítja

kémiai körfolyamatot, a Szent-Györgyi-Krebsféle körfolyamatot (citrát-ciklust). A cukorból
e körfolyamatban végül is szén-dioxid és víz
lesz, de nem ilyen egyenes úton, hanem sok lé
pésen át, és az egyes lépésekben felszabaduló
energiát önm aga körbeforgatására használja fel
a kémiai körfolyamat, és kémiai munka végzésére
a sejt.
A cukrok biológiai elégetésénél, a SzentGyörgyi-Krebs-féle körfolyamat működése so
rán a hat szénatomos cukormolekula kémiai
lebontása következik be úgy, hogy a cukor egyegy szénatomot tartalmazó szén-dioxid-moleku52

lákra hasad széjjel. Létezik olyan körfolyamat is,
amely ennek éppen az ellenkezőjét hajtja végre,
azaz egy szénatomos szén-dioxid-molekulákból
hat szénatomos cukrot épít fel. Ezt a körfolya
matot felfedezője a Nobel-díjas Melvin Calvin
professzor után Calvin-ciklusnak nevezik.
A Szent-Györgyi-Krebs-féle körfolyamat a
cukor lebontása során felszabaduló kémiai ener
giából nyeri a működéséhez szükséges energiát.
Ennek megfelelően a cukrok szintézise energiaigényes folyamat, ezért a Calvin-ciklusnak vala
honnan máshonnan kell szereznie a fenntartásá
hoz és a cukorszintézishez szükséges energiát.
A növények képesek a fény energiájának befo
gására és arra is, hogy a szén-dioxidból történő
cukorfelépítéshez részben a Calvin-ciklus segít
ségével felhasználják.
A Calvin-ciklusnak van egy rendkívüli érde
kessége. A reakcióciklus egyes tagjai, az egymás
ba körkörösen átalakuló vegyületek maguk is
cukrok (illetve cukrok foszfátszármazékai \ meg
jegyzendő, hogy az egyik ilyen cukor éppen azzal
a cukorral azonos, amit a Calvin-ciklus a szén
dioxidból felépít. Ez lehetőséget ad arra, hogy ez
az újonnan felépült cukor maga is elindítson egy
körfolyamatot, s a két körfolyamat most már
ugyanannyi idő alatt megkétszerezze a szén
dioxidból szintetizált cukor mennyiségét. Ám a
két ciklus által termelt két újabb cukormolekula
maga is két újabb körfolyamatot indíthat el, így
a cukorszintézis sebessége négyszeresre nő.
De a következő fázisban már nyolcszorosra,
tizenhatszorosra, harminckétszeresre stb., vagyis
a Calvin-ciklus képes állandóan megduplázni
önmagát, tehát önszaporodó, önreprodukáló
rendszer.
És ezzel m ár egy olyan biokémiai rendszerhez
érkeztünk el, ami az anyagcseréhez valami na
gyon hasonlót folytat, hiszen kívülről anyagot és
energiát vesz fel, a felvett anyagokat átalakítja a
rendszer saját anyagaivá úgy, hogy ezáltal a rend
szer növekedik, „szaporodik” . Az olyan kémiai
rendszereket, amelyek a saját anyagaik keletkezé
sét segítik elő, az önmagukkal azonos anyagok
keletkezését gyorsítják, katalizálják, autokatalitikus rendszereknek nevezzük. Ilyen autokatalitikus ciklus a Calvin-ciklus is, jelenleg az élővilág
növekedésének egyik alapfolyamata ez, hiszen a

szén-dioxidnak az élő rendszerek anyagába való
beépülését katalizálja.
A Calvin-ciklus igen bonyolult körfolyamat
rendszer, amely, minthogy minden egyes körbefordulás során egy szén-dioxid-molekulát képes
megkötni, hat körülfordulással egy hat széna
tomos cukormolekulát tud felépíteni, vagy
is hat körülfordulásonként reprodukálja egyszer
önmagát. Bonyolultsága miatt nem ezt a folya
matot mutatjuk be olvasóinknak példaként az
autokatalitikus ciklusok működésére, hanem egy
sokkal egyszerűbbet, az almasav-ciklust.
Az autokatalitikus ciklusokról bebizonyítható,
hogy mint körfolyamatrendszerek rendelkeznek a
homoeosztázis képességével, ugyanakkor mint
autokatalitikus rendszerek az önreprodukció
képességével is. Végső soron nem mások, mint

22. ábra / Az önreproaucaló kémiai körfolyamatok leg
egyszerűbbike az almasav-ciklus. Az ábrán jól látszik,
hogy mire a körfolyamat egyszer körbeér, az eredeti almasav-molekula visszaalakulása mellett egy új almasavmolekula is keletkezik, így a második lépésben két, a har
madikban négy, a negyedikben nyolc ciklus kezdheti meg
működését

molekuláris mechanizmusokkal kémiai úton
megvalósult Neumann-féle önreprodukáló auto
maták. De nem élő rendszerek, nem felelnek
meg az összes abszolút életkritériumnak. Például
nincsen bennük olyan információtároló részrendszer, amely a rendszer egészére vonatkozó
információkat is hordozna.

KÉM IAI INFORM ÁCIÓTÁROLÁS
Információt tárolhatunk jelek mennyiségével,
minőségével és sorrendjével. A római számrend
szer első három számjegye esetében a jelek menynyiségével fejezzük ki a szám értékét, az arab
számsor első tíz számjegyében pedig a jelek minő
ségével. A magasabb számok értékére vonatkozó
információ mindkét számsornál a különböző
minőségű jelek sorrendjébe van zárva.
A kémiai információtárolás is történhet a jelek
minőségével, a magasabb rendű szervezetek hor
monális szabályozása, a rovarvilág illatanyagai
nak információközlő szerepe elsősorban a jelek
minőségével ad információt, ám a nőstény lepke
hímet csalogató illatanyaga, úgynevezett feromonja, már nemcsak a minőség alapján infor
mál, hanem egyúttal a mennyiség is információs
értékű, a hím mindig a több, a koncentráltabban
jelenlevő szaganyag irányába igyekszik, és ilyen
módon több kilométer távolságból is rátalál a
nőstény lepkére.
A kémiai információtárolásnak ezek az emlí
tett módjai azonban csak rövid idejű információtárolásra szolgálnak, csak a szabályozásban szük
séges irányító jellegű utasítás átvitelére alkalma
sak. Amellett bonyolultabb információk tárolá
sára nem megfelelő ez a mód, hiszen a jelek, az
egyes molekulák a térben szabadon mozogva
helyüket állandóan változtatják, és így a valóban
nagy információtároló kapacitást lehetővé tevő
jelsorrend nem alakulhat ki a segítségükkel.
Ha tehát bonyolult információkat akarunk ké
miai úton tárolni, akkor ezeket a jeleket valami
lyen módon térbelileg egymáshoz kell rögzíteni.
Eddig a reakcióknak két alapvető rendszerét
ismertettük, a zárt reakciórendszert, amelyre az
volt a jellemző, hogy sem anyagbeáramlás, sem
anyagkiáramlás nincsen, és a nyílt rendszereket,
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amelyekben van anyagbe- és -kiáramlás. A nyílt
rendszereknek azonban van egy olyan vállfája is,
amelyikbe csak anyag áramlik be, anélkül, hogy
anyag hagyná el. Ilyen reakciórendszerek az
úgynevezett polimerizációs reakciók. A beérkező
egyes molekulák - a monomerek - kémiai kötés
sel egymáshoz kapcsolódnak hosszabb-rövidebb
láncot vagy elágazó sík-, illetve térhálós szerke
zetet alkotva. A polimerizációs reakció már
alkalmas arra, hogy bonyolult információk táro
lódjanak a segítségével, hiszen információt hor
doz a monomerek minősége, a polimer moleku
lába beépült monomerek száma, és ha különböző
fajtájú monomerek kapcsolódnak össze, akkor a
polimer láncban elhelyezkedő monomerek sor
rendje is. Mint azt az előző fejezetben részletesen
ismertettük, az öröklődő információk tárolódása
az élő rendszerekben ilyen polimer molekulák
alkotórészeinek a sorrendje segítségével történik.
A kémiai laboratóriumokban végrehajtott
polimerizáló reakciók során a beépülő jelek, a
monomerek sorrendjét általában nem lehet sza
bályozni, a képződött polimerizátumban a
különféle monomerek elhelyezkedése véletlenszerű, statisztikus eloszlást mutat. De az előző fe
jezetben már azzal is megismerkedtünk, hogy az
élő rendszerek megtalálták annak a módját, hogy
miként irányítsák a jelek beépülési sorrendjét
mintamolekulák, úgynevezett templátok segít
ségével. Az egyszer kialakult monomersorrend a
templátreakcióban számtalanszor átíródhat az
újonnan képződő makromolekulákba, és ilyen
módon egyetlen mintamolekulából számtalan
kópia állítható elő. Az így előállított makromo
lekulákban az információ tartósan tárolódhat,
hiszen a jeleket egymáshoz szilárd, kovalens
kémiai kötések rögzítik, s ez egyben a jelsorrend
szilárd rögzítését jelenti.

A BIOLÓGIAI HÁRTYÁK
Mindenki tapasztalatból tudja, hogy vannak
olyan anyagok, amelyek vízben oldódnak jól, és
vannak olyanok is, amelyek benzinben, acetonban, alkoholban, vagyis zsíroldó szerekben. A ru
hánkon levő zsírfoltot csak benzinnel tudjuk ki
szedni, míg a cukros befőtt okozta foltot hiába
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próbálnánk benzinnel vagy acetonnal eltüntetni,
azt csak vízzel lehet eltávolítani. Ha a forró hús
levesbe vagy halászlébe pirospaprikát teszünk,
elsősorban a tetején úszó zsír pirosodik meg, a
vizes fázis csak megbámul, akkor is ez történik,
ha a paprika csak a vizes fázissal érintkezik.
A paprika piros anyaga elsősorban zsírban és
zsíroldó szerekben oldódik, és ezért a vízből spon
tán átmegy a zsírfázisba, és onnan csak energia
befektetés árán lehet visszaerőltetni a vizes fázisba.
Ezzel szemben a konyhasó elsősorban a vizes
fázisban oldódik, s ha elsózzuk a levest, nem a zsír
réteg, hanem a vizes fázis válik sóssá. Mindez
azért van így, mert a vízoldható vegyületek
molekulái olyan atomcsoportokat tartalmaznak,
amelyek a víz molekuláival tudnak kölcsönhatás
ba lépni, a zsírszerű anyagok molekulái pedig
olyanokat, amelyek a szerves oldószerek mole
kuláival alakítanak ki kapcsolatot.
Léteznek olyan molekulák is, amelyeknek egyik
végén „vízkedvelő” , másokon pedig „zsírkedve
lő” atomcsoportok helyezkednek el. Ha ilyen
molekulákat helyeznénk a húslevesbe, egyik
végük a vizes, a másik a zsíros fázisba igyekezne
húzni a molekulákat. Ennek eredményeként az
ilyen molekulák a kétféle oldószer határán
helyezkednek el úgy, hogy a molekula egyik fele
a szerves oldószerbe, a másik a vizes fázisba
„lóg” bele.
De ha ezeket a kettős természetű molekulákat
beleerőltetjük is a vízbe, víztaszító részükkel
egymás felé fordulva, s csomót vagy kettős
rétegű hártyát alkotva vízmentes közeget terem
tenek saját maguknak (23. ábra). A molekulák
vízkedvelő része e kettős molekulahártyában a
hártyák felszínén a vízzel érintkezve helyezkedik
el, víztaszító részeik viszont befelé fordulva
ugyanolyan körülmények között vannak, mintha
zsírokban vagy szerves oldószerekben lennének.
Ezek a hártyák érdekes tulajdonságúak. Egyegy molekulát a hártyából kiemelni csak ener
giabefektetés árán lehet, e tekintetben tehát a
hártya a szilárd testekhez hasonló. Ugyanakkor a
hártya síkjában könnyen helyet cserélhetnek,
egymáson elcsúszhatnak, mozoghatnak a hár
tyát alkotó molekulák, vagyis a sík jíét irányában
a hártya úgy viselkedik, mint a folyadék. Ezt
a felfújt szappanbuborékon is tapasztalhatjuk,

amelyen a színes csíkok gyorsan áramlanak ideoda. E hártyák tehát kétdimenziós folyadékként
viselkednek, szinte energiabéfektetés nélkül for
málhatók.
Az élő rendszerek mindig ilyen kettős moleku
laréteg alapú hártyákkal .vannak körülvéve,
még akkor is, ha ezen kívül sejtfal vagy külön
bőrréteg, vagy esetleg kova- vagy kitinpáncél is
határolja őket.
A hártyák szélein levő molekulák víztaszító
atomcsoportjai azonban még érintkeznek vízzel,
és a hártya széle instabilis rendszer. Ezért e
hártyák szélei szívesen záródnak össze, zárt,
gömbszerű felületet képezve. Ha vizes oldatban
indítunk el ilyen hártyaképződést, rendszerint
mikroszkopikus gömböcskék tömegét kapjuk
eredményül.
C H EM O TO N : AZ ÉLŐ KÉM IA I
RENDSZER
Az autokatalitikus reakcióciklusokban már
olyan rendszerhez jutottunk, amelyeknél az élő
rendszerek számos sajátossága megfigyelhető.
Homoeosztázist mutattak, ingerlékenyek voltak,
anyagokat vettek fel, azokat kémiai úton átala
kították saját belső anyagaikká, s ennek eredmé
nyeképpen a rendszer folyamatosan növekedett
stb. Az ilyen rendszernek döntő jellegzetessége,
hogy mennyisége, ha elegendő nyersanyag van
jelen, állandóan duplázódik, vagyis, ha egy
időegység alatt a mennyisége kétszeresére nőtt,
akkor két időegység alatt négyszeresére, három
időegység alatt nyolcszorosára stb.
Ha ezt a rendszert egy információtároló rend
szerrel akarjuk összekapcsolni, akkor ennek az
információtárolónak is olyannak kell lennie,
hogy az időegység alatt mindig megduplázza ön
magát. Szerencsére, a templáton lezajló polimerizáció ilyen folyamat. A mintamolekulán egy
időegység alatt felépül egy új mintamolekula, a
következő időegység alatt m ár két mintamoleku
lán történik a polimerizáció, a harmadik idő
egységben m ár négyen, és a harmadik időegység
végére már nyolc mintamolekula van jelen, s a
további időegységekben a mintamolekulák menynyisége mindig így duplázódik meg. A templát-

23. ábra / A biológiai membránok alapját Singer és
Nicholson szerint olyan kettős molekularétegből álló
mátrix alkotja, amely a sík két irányában folyadékként
viselkedik, a harmadik, a síkra merőleges irányban pedig
szilárd testként. A foszfolipidmolekulák gömbbel ábrá
zolt része alkotja a membrán felületét, a görbe vonallal
ábrázolt víztaszító rész a hártya belseje felé fordul, ezáltal
vízmentes környezetet teremtve magának

polimerizáció is autokatalitikus reakció tehát, és
mint ilyen alkalmas arra, hogy a homoeosztatikus-autokatalitikus reakcióciklussal kapcsol
hassák össze. Természetesen ez az összekapcso
lás nem egyszerű dolog, és ezért csak a legegy
szerűbb módját próbáljuk meg szavakban el
mondani.
Képzeljük el, hogy van olyan autokatalitikus
- tehát önszaporító - reakcióciklusunk, amelyik
nek egyik mellékterméke alkalmas arra, hogy
megfelelő mintamolekulán polimerizációs reak
cióba lépjen. A ciklus működése tehát, miközben
a rendszer állandóan növekszik, és a működése
erősödik, egyúttal egyre nagyobb számú ilyen
polimerizációs reakcióra képes monomert is
termel. De tételezzük fel azt is, hogy ennek a
monomernek olyan a természete, hogy ha jelen
van, akkor megakasztja az autokatalitikus ciklus
működését, vagyis a kémiai körfolyamat csak
akkor működik, ha ez a monomer állandóan eltávolítódik a körfolyamat anyagai közül. M ár
most az eltávolításnak a legegyszerűbb módja
éppen maga a polimerizáció. Ha tehát egy olyan
körfolyamathoz, amelynek működését a kör
folyamatban a keletkezett monomerek megakasz
tották, hozzáadunk egy polimer mintamolekulát,
egy templátmolekulát, akkor azon a monomer
molekulák elkezdenek polimerizálódni, a ciklus
ismét tovább foroghat, termelheti az újabb mo
nomereket. De nem teheti ezt akármilyen sebes55

séggel, hanem csak olyannal, amilyent a mono
mereknek a templáton lezajló polimerizációja
megenged.
Mire azonban a ciklus anyagai - és ezzel mű
ködésének sebessége is - megduplázódnak, addig
ra a bevitt mintamolekulán m ár egy újabb minta
molekula is elkészült, és m ost már nemcsak a
monomertermelés kétszeres, hanem a monomerelvonás ütem e is megkétszereződött. A két rend
szer egyetlen, összehangoltan működő rendszerré
állt össze, amelyről bebizonyítható, hogy a min
tamolekula nagysága megszabja az autokatalitikus reakcióciklus mennyiségi viszonyait.
Ez a rendszer már nagyon sok olyat tud,
amit az élő rendszerek is tudnak. De egy ősi
óceánban csak akkor alakulhat ki ilyen rendszer,
ha valami biztosítja, hogy a keletkezett vegyületek együtt m aradnak, vagyis ha a rendszert vala
milyen hártya, membrán veszi körül. Erre az
adja meg a lehetőséget, hogy a kémiai körfolya
matok membránképző anyagokat is termelhet
nek, s ezáltal olyan rendszer jelenik meg, amely
a külső környezettől elkülönült, a kívülről fel
vett „táplálóanyagokat” szabályozott módon
alakítja át úgy, hogy közben a rendszer összes
saját anyaga az információhordozó makromole
kulák által megszabott arányokban termelődik.
A rendszer azonban önfenntartó, sőt önszaporító
is. Egyébként az is bebizonyítható, hogy bizo
nyos nagyság elérése után spontán módon ketté
osztódik, és két egyforma, membránnal határolt
gömböcskére osztódik. Kim utatható, hogy ezek
a hipotetikus rendszerek, amelyeket chemotonoknak nevezünk, az élő rendszerek minden alap
vető tulajdonságával rendelkeznek.
A chemotonok működését egyenletekkel is le
lehet írni, a levezetést itt mellőzve, pusztán az
érdekesség kedvéért bemutatunk egy ilyen
egyenletet.
n i 7 cc,Ai + p V n f jr^jj + « 27 a ,27, —íT)—>
k
E <XiAi+pVn +

k
E a,K,
1=1

Az egyenlet tulajdonképpen nem mond mást,
mint hogyha van egy olyan rendszerünk (a záró
56

jelben levő rész), amely egy kétdimenziós folya
dékhártyába [Tj] zárva tartalmaz egy templát
tulajdonságú polimert (pVn) és egy ezek termelé
sére képes reakcióciklus anyagait («27a,-,4,-), és
ezek a megfelelő táplálóanyagok («27a,•A',)
A

jelenlétében egy a —(T)—>jellel reprezentált mó
don autokatalitikus reakciócikluson át működ
nek, akkor a rendszer megduplázódik, vagyis
szaporodik, és közben salakanyagok («27a,T,)
képződnek.
Vajon mi az, ami a chemoton-modellt megkü
lönbözteti az élettelen rendszerektől? Mi az a
plusz, amit a chemoton felmutathat az élettelen
nek tekintett rendszerekhez képest? Honnan
erednek a chemoton-modellnek azok a különleges
tulajdonságai, amelyek alapján élő rendszernek
merjük nyilvánítani?
A chemoton funkcionális alrendszerei, az
önreprodukáló autokatalitikus reakcióciklus, az
önreprodukáló molekuláris információtárolórendszer és részben a membrán-alrendszer is,
egyaránt az élettelen világ legbonyolultabb ter
mészetes rendszerei közé tartoznak. M ár olyan
tulajdonságokat is hordoz mindegyik magában,
amelyek ma már a szabad természetben csak az
élővilágban fordulnak elő.
Amikor azonban ezeket egyesítjük, méghozzá
úgy, hogy e rendszerekből mint elemekből egy új,
magasabban organizált funkcionális egységet
hozunk létre, akkor tulajdonképpen az anyag
szerveződési lépcsőjén lépünk előre egy fokot.
A létrejött új rendszer részben elemeinek tulaj
donságaiból, részben pedig elemei organizációjá
nak módjából következően olyan új minőségi
tulajdonságokat mutat fel, amelyekkel az elemek
külön-külön nem rendelkeznek.
Megjelenik a rendszerre mint funkcionáló
rendszerre vonatkozóan az egység fogalma. Meg
jelenik a belső szabályozottság olyan módon,
hogy a rendszer egészének működését tudják
szabályozni, befolyásolni a részrendszerében
tárolt információk. Megjelenik a szaporodás,
ezzel az öröklődés, sőt miként az a chemotonnak
bonyolultabb, továbbfejlesztett változataiból, a
mutatív chemotonokból egyértelműen kiviláglik,
az öröklődő változékonyság is, ami az evolúció
képesség alapfeltétele.

így ha lépésről lépésre végigmegyünk gondolat
menetünkön, végül is nem okoz meglepetést,
hogy ennél a lépcsőnél az élő rendszerekhez ér
kezünk el. Hiszen ha az anyag szerveződésének
statikusként értelmezhető organizációs szint
jeit tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a chemotont
alkotó részrendszerekben az élő rendszerek alatti
organizációs lépcsők legmagasabb fokozatai sze
repelnek már, a biológiai jellegű szerves vegyületek és az ezekből felépülő biológiai jellegű és
biológiai funkciójú makromolekulák is jelen
vannak. Ha viszont a funkcionális oldalát néz
zük a szerveződésnek, megint csak azt látj uk, hogy
a chemoton alrendszereiben ugyancsak meg
jelennek az élő rendszerek alatti szintek legbonyolultabbjai, az önreprodukáló, a homoeosztatikus és az információtároló rendszerek.
Teljesen logikus tehát, hogy az a rendszer, amely
ezek összekapcsolása révén születik meg, olyan,
hogy produkálni tudja már azokat az alapvető
funkciókat, amelyek alapjait képezik az élővilág
működésének.

A CHEM OTON N EM ÉLŐLÉNY!
A chemoton tehát egy olyan organizációs rend
szer, amely a legmagasabban organizált élet
telen rendszerek magasabb egységbe való szer
veződése útján jön létre, és ezáltal átlépi az élő
és élettelen közötti határvonalat. A chemotonmodell egy élő rendszer modellje, de ugyanakkor
hangsúlyozottan és nagyon aláhúzottan rá kell
mutatni arra, hogy a chemoton nem élőlény.
Az élőlényeknek, ha a chemotonokkal össze
hasonlítjuk őket, még egy alapvető „találmá
nyuk” van, s ez meglehetősen lényeges különb
ség. A chemotonokban lezajló kémiai folyama
tok sebességét az egyszerű kémiai törvények szab
ják meg, s a részfolyamat sebességének össze
hangolása ugyancsak egyszerű kémiai reakciók
révén történik, míg az élőlényekben minden
részfolyamat számára külön speciális katali
zátor - enzim - termelődik, amely az egyes folya
matok sebességét tíz-százmilliószorosan képes
felgyorsítani. Ezáltal egyrészt az élőlények „mű
ködése” összehasonlíthatatlanul gyorsabbá vá
lik, mint chemotonoké, másrészt a belső szabá

lyozásnak teljesen új lehetőségei teremtődnek
meg: az enzimek mennyiségének változtatásával
vagy a meglevő enzimek hatékonyságának gátlá
sával vagy serkentésével a részfolyamatok sebes
sége sokkal-sokkal hatékonyabban és tágabb ha
tárok között változtatható, mint amilyen válto
zási határokat a chemotonok esetében az egy
szerű kémiai szabályozás megenged.
Az enzimek szintézisének képessége az élőlé
nyek genetikai iratának betűsorrendjébe rejtetten
van jelen. Minden ma ismert élőlényben megta
lálható az az öröklődési anyagba rögzített kivi
telezési mód, amely a genetikai információkat a
folyamat szabályozását lebonyolító enzimek szin
tézisének szabályozásán át tulajdonságokká teszi.
Ezek a mechanizmusok már olyan bonyolultak,
hogy megjelenésük csak egy hosszú fejlődési út
nak, egy hosszú evolúciónak lehet az eredménye.
A chemoton tehát nem élőlény, hanem az el
képzelhető legegyszerűbb élő kémiai rendszer,
és mint ilyen, a legtisztábban hordja magában
azokat a legalapvetőbb funkcionális és organi
zációs törvényszerűségeket, amelyek az élővilág
alapját képezik. Mindaz benne van, aminek
működését az élőlényekben bonyolult enzimes
rendszerek szabályozzák, de az enzimes szabá
lyozás helyett a chemotonokban egy sokkal ke
vésbé hatékony, egyszerű kémiai szabályozás
működik. A chemoton nem élőlény, de rendel
kezik azzal a képességgel hogy belőle kifejlőd
hetnek az élőlények, vagyis rendelkezik az egyre
bonyolultabb, összetettebb rendszerek felé hala
dó önfejlődés, evolúció képességével.

M IR E JÓ A CH EM O TO N ?
Az anyag különböző organizációs szintjeinek a
tanulmányozására különböző tudományágak ala
kultak ki. Ezek nagyrészt kifejlesztették saját
speciális nyelv- és jelrendszerüket, amelyeknek
alapjait az adott organizációs szint jelenségei
képezik. Az atomon belüli jelenségek tanul
mányozása hozta létre az atomfizikát, ennek jel
rendszere a kvantummechanika és a statisztikus
mechanika révén született meg. Az atom ok kö
zötti, illetve a molekulák közötti kölcsönhatáso
kat a kémia tárgyalja, és ehhez kifejlesztette a
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maga sajátos nyelvrendszerét a kémiai képleteket
és a kémiai egyenleteket. Az atom és molekulák
geometriai rendbe való szerveződésével a kris
tálytan foglalkozik, s a maga jelrendszerét az
elemi cellákra és a szimmetriaviszonyokra épí
tette fel. Az utóbbi két évtizedben elsősorban a
biológiai makromolekulák leírásához kapcso
lódva a biokémia ugyancsak sajátos jel- és sza
bályrendszert fejlesztett ki. Az organizációnak
bármely szintje gyakorlatilag csak olyan jel
rendszerrel tárgyalható, amely ama szint jelen
ségeire épül. Elvben ugyan a kémiai jelenségeket
is leírhatnánk a kvantummechanika jelrendszeré
vel, sőt a kristályok szimmetriaviszonyai vagy
akár az enzimek működése is leírható ilyen
módon, a gyakorlatban ez azonban mégis meg
oldhatatlan, hiszen a magasabb szinteken már
olyan rendkívül bonyolultakká válnak az egyen
letek, hogy azok alkalmazása néhány teljesen
leegyszerűsített jelenség tárgyalását kivéve teljes
séggel keresztülvihetetlen.
A biológia a m aga nyelvezetének és fogalmai
nak a kialakítását a legbonyolultabb élő rend
szereken szerzett tapasztalatokra alapozta. Csak
erre alapozhatta, hiszen azok a szubmikroszkópos szerkezetek és mechanizmusok, s a hozzájuk
kapcsolódó jelenségek, amelyek voltaképpen az
élőlények működésének alapjait képezik, a leg
utóbbi évtizedekig ismeretlenek voltak. Ennek

megfelelően a biológiának nem is alakulhatott ki
olyan jelrendszere, amely alkalmas lenne e jelen
ségek egzakt, matematikai tárgyalására. Egy
ilyen jelrendszer létrehozása megköveteli az élő
rendszerek legalapvetőbb rendszertörvényeinek
az ismeretét, és az alapfogalmak teljesen egyér
telmű, axiomatikus szigorúságú definícióját.
A chemoton-hipotézis ehhez kíván lehetőséget
teremteni, és alkalmasnak tűnik arra is, hogy
áthidaljuk vele azt az űrt, amely az élet keletke
zésének vizsgálatában a biológiai jellegű mole
kulák abiogén keletkezése és az első sejtes élő
lények megjelenése között van. A szervezettségi
különbség e kettő között ugyanis olyan óriási,
hogy csak soklépcsős evolúciós folyamattal
hidalható át.
Végül a chemoton, illetve a chemotont leíró
egyenletek mintegy műveleti utasításul szolgál
hatnak arra nézve, hogy miként, milyen úton
kell elindulni, ha élő rendszereket kívánunk
szintetizálni. Az élő rendszerek szintézisének
megvalósulását a hatvanas évek különböző futu
rológiái munkái úgy jósolták, hogy az 1980 és
2010 között valóban bekövetkezik. A megvalósí
tás természetesen elképzelhetetlen az élő rend
szerek organizációját leíró rendszertörvények
ismerete nélkül. Ez az elmélet ennek a lehetséges
útjára is rá kíván mutatni. Ezzel azonban e mun
kában részletesebben nem foglalkozunk.

AZ ANYAG SZERVEZŐDÉSE MADÁRTÁVLATBÓL

Murray Gell-Mann Nobel-díjas tudós hipotézise
szerint az anyag végső építőkövecskéi a kvarkok.
Létezésükre közvetlen bizonyítékunk nincs. E ré
szecskékből, a kvarkokból épülnek fel a hipoté
zis szerint azok az úgynevezett elemi részek,
amelyeket az elmúlt néhány évtizedben még az
anyag végső építőköveinek tekintettek. Ezekből
az elemi részekből épülnek fel az atomok, de
olyan módon, hogy miközben egymással köl
csönhatásba lépnek, az anyag új, magasabb szer
vezettségű egységeit, az atom okat hozzák létre.
Az új képződmények tulajdonságai nem tehetők
össze az őket alkotó elemi részek tulajdonságai
ból. Az atomban az elemi részekhez képest új
minőségi tulajdonságok jelennek meg, és ezek
nek az új tulajdonságoknak létrejötte az elemi
részek atomon belüli szerveződési módjának az
eredménye.
Az atomok maguk is képesek egymással tar
tós kölcsönhatásba lépve magasabb organizációjú rendszereket képezni, a molekulákat.
Ahogy az elmúlt néhány évtizedben az elemi ré
szeket, úgy tekintették és tekinthették az elmúlt
két évszázadban az atomokat az anyag végső
építőköveinek. Igaz, hogy már az ókori filozófu
sok, tudósok is feltételezték az anyag oszthatat
lan, végső részecskéinek a létezését, és ezt atom
nak, oszthatatlannak nevezték el, az ő atomfo
galmuk azonban sokkal közelebb áll a vegyületek
végső építőköveihez, a mai értelemben vett mo
lekulákhoz, mint a jelenlegi fogalmainknak meg
felelő atomokhoz.
Azt mondhatjuk tehát, hogy néhány évezreden
át bár atomoknak nevezve őket, de végső fokon
mégiscsak a molekulákat tekintették az anyag

végső építőköveinek. A molekulák atomokból
épülnek fel, olyan módon, hogy az atomok meg
határozott törvények szerint tartós kapcsolatba
lépve egymással olyan magasabb organizációjú
rendszereket hoznak létre, amelyek az atom ok
hoz viszonyítva teljesen új minőségi tulajdonsá
gokat mutatnak fel. A molekulák minőségi tu
lajdonságait nem kaphatjuk meg additív módon
az atomok minőségi tulajdonságaiból, az új tu
lajdonság megjelenése döntő módon az atomok
szerveződési módjától függ.
Elemi rész, atom, molekula. Az organizáció
nak három szintje, s mindegyik az előzőkből
épül fel. A felépülés nem rendszertelen halmazt
szül, hanem meghatározott dinamikus kölcsön
hatást, szabályozott hogyant eredményez. A meg
határozott szerveződés révén a kisebb egységek
ből nagyobb egységek keletkeznek, s e nagyobb
egységekben a kisebb egységek elemekként sze
repelnek. De a nagyobb egység ismét elemévé
válhat egy még magasabb szintű rendszernek,
amelynek szerveződési törvényei természetesen
eltérnek az előző szint szerveződési törvényeitől.
Elemi rész, atom, molekula. De a sor nem zá
rul le. Az atomok és molekulák kristályokká
szerveződhetnek, a kristályok kőzeteket, a kőze
tek geológiai képződményeket alkothatnak.
A geológiai képződmények már részei a kisebb
égitesteknek, a bolygóknak, amelyek egy nagyobb
égitest, egy nap körül keringve naprendszert
alkotnak. Ilyen naprendszerek milliárdjaiból
tevődik össze a Tejútrendszerünk, a G alakti
kánk. De a Tejútrendszerünk sem magányos je
lensége a világmindenségnek, csillagászaink táv
csöveikkel és rádiótávcsöveikkel a galaxisok
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millióit fedezik fel a világegyetem számunkra
egyre táguló határai között.
Az anyag e fejlődése egyenesen az anyag tulaj
donságaiból fakad, és e szerveződés nagyon jól
felismerhető lépcsősort, hierarchiát alkot, amely
az egyszerűbbtől az egyre bonyolultabb, össze
tettebb rendszerek felé tart. A molekulák szint
jén erről a lépcsősorról, az anyag evolúciójának
ezen útjáról egy leágazás indul el, egy oldalág
sarjad, amellyel az anyagfajták egy részének, az
úgynevezett szerves vegyületeknek sajátos minő
ségi tulajdonságokkal rendelkező organizációs
lépcsősora, az életág indult el.
Az életág rendszereibe az anyagnak nem akár
milyen formái kapcsolódhatnak be, hanem csak
azok, amelyek beleilleszkednek e vonal sajátos
szerveződési rendjébe. E szerveződési rendek ki
alakulására a szénatomok tulajdonságai terem
tik meg a lehetőséget, mivel ezek képesek egy
máshoz vagy m ás atomokhoz kapcsolódva bo
nyolult m olekulákat képezni, olyan molekulá
kat, amelyeknek térszerkezeti variációi önma
gukban is igen nagy változatosságot mutatnak.
Ám ezek a molekulák maguk is egymáshoz
kapcsolódhatnak, óriási láncokká fejlődhetnek,
kialakulnak a makromolekulák, amelyek a mo
lekulákhoz képest eggyel magasabb fokú szer
veződési szintjét jelentik az anyagnak, és velük
minőségileg új tulajdonságok jelennek meg.
Az életág szempontjából az egyik legfontosabb
ilyen tulajdonság, a molekulák összekapcsoló
dásának sorrendje, molekuláris információtároló
képességet rejthet magában. Az élővilágban az
öröklődés alapjául éppen e tulajdonság szolgál.
E szerveződési módok sajátságos anyagok, ve
gyületek egész sorát hozzák létre, az élővilágot
felépítő úgynevezett biológiai jellegű szerves vegyületeket. A lapvető sajátosságuk, hogy gyenge
kölcsönhatások alakulhatnak ki közöttük, olya
nok, amelyek a természetes földi hőmérsékleti
határok között a hőmozgás hatására kisebb-nagyobb mértékben megbomlanak, ezáltal lehetővé
téve egyrészt vízoldékonyságukat vagy legalább
is a vízzel való szoros kölcsönhatásokat, például
a duzzadást, másrészt pedig bonyolult reakció
hálózatok kialakulását a vízben oldott különbö
ző vegyületek között.
60

A biológiai jellegű vegyületek között megkü
lönböztetjük a kis- és nagymolekulájú vegyületeket. A fontosabb kismolekulájú vegyületcsoportok a cukrok és származékaik, az aminosavak, a zsírsavak és zsírok, a nukleotidok, az
egyéb szerves savak, a porfirinvázas vegyületek,
izoprénvázas vegyületek stb. Néhányszor tíz
ezer vegyület tartozik ide.
A makromolekulák három nagy csoportra
oszthatók. A polimer szénhidrátok elsősorban a
növényvilágban játszanak döntő szerepet mint
a növények vázanyagai, a fehérjék, amelyeknek
döntő többsége enzim tulajdonságú, vagyis az
élő rendszerben lezajló kémiai reakciók vala
melyikét gyorsítja, rendszerint több tíz- vagy
százmilliószorosan, e gyorsítás segítségével sza
bályozva az élőlény bonyolult reakciórendsze
reinek működését. A harmadik nagy csoportot
a nukleinsavak képezik, amelyek alkotórészeik
sorrendjébe írtan szinte szövegszerűen, de mole
kuláris méretekben zárják magukba az öröklődő
tulajdonságokra vonatkozó információkat. Ezek
az információk oly módon testesülnek meg a tu
lajdonságokban, hogy a nukleinsavak alkotóré
szeinek sorrendje határozza meg az élő rendsze
rekben a fehérjék bioszintézise során a fehérje
láncok aminosav-sorrendjét, a fehérjék aminosav-sorrendje pedig a fehérjék tulajdonságait,
vagyis azt, hogy az adott fehérje milyen reakciót
és milyen körülmények között képes gyorsítani.
Ha ezeket az anyagokat mind összekeverjük,
abból még nem lesz élő rendszer. Az élő rendsze
reknek meghatározott tulajdonságai vannak,
mint amilyen például az anyagcsere, a homoeosztázis és ingerlékenység, belső folyamataik szabá
lyozottsága vagy az öröklődő információk táro
lása, és azok tulajdonsággá alakítása. Ahhoz,
hogy a Földön ilyen tulajdonságokkal rendel
kező rendszerek, tehát élőlények létrejöjjenek
vagy egyáltalán létezhessenek, nemcsak a fel
sorolt vegyületféleségekre volt szükség, hanem
azok speciális szerveződési módjára, s arra, hogy
meghatározott törvények szerinti magasabb organizációjú rendszert alkossanak. Az élet titkát,
az élet alapelvét ez a szerveződési mód rejti.
Az élő rendszerekben mindig és állandóan fo
lyamatok mennek végbe, tehát örökös a változás
bennük, ugyanakkor nagyon stabilisak, állan

dóak és belső környezetük állandóságát a külső
körülmények változása ellenére is fenntartják.
Egyszóval ezt úgy fejezzük ki, hogy az élő rend
szerek homoeosztázisban vannak. A szerző el
mélete, amely az élő rendszerek szerveződési
alapelveit próbálja feltárni ebből a homoeosztázisból indul ki. Kimutatja, hogy e homoeosztázis alapfeltétele a körfolyamat jelenléte, amely
tulajdonképpen csak legegyszerűbb alakjában
körfolyamat, valójában pedig akármilyen bonyo
lultságú, de zárt vonalvezetésű folyamathálózat
lehet. Az ilyen rendszerek stabilis belső össze
tétel esetén változó körülmények között is mű
ködőképesek, mert a változó körülményekre
részfolyamataik, vagy teljes folyamatrendszerük
gyorsításával vagy lassításával felelni képesek,
mégpedig állandóságukat megőrizve, vagyis in
gerlékenyek.
Ilyen körfolyamatok és körfolyamatrendsze
rek a kémiában, de különösen a biokémiában is
meretesek. Különleges esetük az úgynevezett
autokatalitikus körfolyamatok, amelyek műkö
désük eredményeképpen újabb, önmagukkal
azonos körfolyamatrendszereket hoznak létre.
Ilyen autokatalitikus reakcióciklus például a
Calvin-ciklus, amely a szén-dioxid cukrokká
való átalakítását végzi a növényekben, és ezzel
a növényvilág növekedésének alapja.
Ha egy autokatalitikus reakciót összekapcso
lunk egy olyan polimerizációs reakcióval, amely
ben a kismolekulák egy már meglevő mintamo
lekula sorrendjét lemásolva annak sorrendje sze
rint képesek hosszú láncot alkotva makromole
kulát képezni, akkor egy különleges rendszerhez,
a szerző által chemotonnak nevezett rendszerhez
jutunk el. A chemoton olyan jelenleg még hipo
tetikus kémiai rendszer, amely egy autokatalitikus

reakcióciklusból és egy ezzel kémiai reakciók ré
vén összekapcsolódó információhordozó polime
rizációs folyamatból tevődik össze. Ez a rend
szer rendelkezik az önszabályozás tulajdonságá
val, a makromelokulában tárolódó információk
visszahatnak a rendszer működésére, és így a
rendszer egy egységet alkot. Ez az egység olyan,
amely kémiai úton a rendszer saját anyagaivá ké
pes átalakítani a külső anyagokat, és újabb ilyen
rendszereket tud létrehozni, vagyis a chemoton
szaporodóképes. Nemcsak szaporodóképes, ha
nem rendelkezik mindazokkal a tulajdonságok
kal, amelyeket abszolút életkritériumoknak te
kintünk, és ennek megfelelően azt kell m onda
nunk, hogy a chemoton élő kémiai rendszer. De
ugyanakkor nem élőlény. Rendelkezik azokkal
az alapvető rendszertulajdonságokkal, amelye
ken az élő rendszerek élete nyugszik, de nem ren
delkezik azokkal a bonyolult kivitelezési m ódok
kal, azokkal a morfológiai struktúrákkal, azok
kal a kifinomult szabályozási lehetőségekkel,
amelyeknek akárcsak a legegyszerűbb élőlény is
birtokában van. A chemoton-elmélet felállításá
nak a célja egy olyan hipotetikus rendszer konst
ruálása volt, amely elvezethet az élő rendszerek
működési alaptörvényeinek a megértéséhez, se
gítséget nyújthat a földi élet keletkezési folyama
tainak megismeréséhez, és megmutathatja az
utat, amely az élő rendszerek szintéziséhez vezet.
Könyvünk második részében az élet kialakulá
sáról és fejlődéséről lesz szó, és meglátjuk majd,
hogy a chemoton-elméletre támaszkodva az evo
lúció eddig legismeretlenebb szakaszának a bio
lógiai vegyületektől a legegyszerűbb élőlények
megjelenéséig terjedő szakasznak, az úgyneve
zett prebiológiai evolúciónak megközelítése ki
vitelezhetőnek ígérkezik.
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AZ ANYAG
EVOLÚCIÓJA
A FÖLDÖN...
„IGAZÁBAN AZONBAN AZ ANYAG
TER M ÉSZETE AZ, HOGY
ELŐ REH ALA D G O N D O L K O D Ó
LÉNYEK K IFEJLŐ D ÉSE FELÉ,
ÉS E ZÉ R T EZ S Z Ü K SÉ G SZ E R Ű E N
M EG IS TÖ RTÉN IK M IN D IG , AM IKO R
A F E L T É T E L E K ... EH H EZ
M EGVANNAK.” / ENGELS

IV / ÉLETÜNK ELŐFELTÉTELE: A FÖLD KIALAKULÁSA

A FÖLD SZÜLETÉSE
Ha az élet - amint azt az első fejezetben kifejtet
tük - az anyagfejlődés folyamatának egy oldal
ágát jelenti, akkor ahhoz, hogy élet egyáltalán
kialakulhasson, az anyag fejlődésének el kell jut
nia az oldalág kiindulópontjáig, vagyis meg kell
születniük a bolygóknak, bolygórendszereknek.
Mivel e könyv írásának idején a Föld az egyetlen
égitest, amelyről biztosan tudjuk, hogy életet hor
doz, könyvünknek ebben és következő fejezetei
ben a Föld és a földi élet kialakulásával foglalko
zunk, s csak a legutolsó fejezetben tekintünk ki
az univerzum más tájaira.
A Föld keletkezésére az első tudományos el
méletet Immanuel Kant állította fel. Mai napig
is az ő hipotézise szolgál a modern kozmogóniai
elméletek alapjául. Több mint kétszáz éve, hogy
Kant felállította hipotézisét, miszerint a bolygók
a csillagközi tér anyagából sűrűsödtek össze - az
anyagrészecskék kölcsönös gravitációs vonzása
révén - egyre nagyobb és nagyobb testekké. így
először kialakult a központi sűrűsödés, a Nap,
majd a tömörödő gázfelhőkből bolygócsírák kép
ződtek körülötte, s ezek egyre több és több anya
got rántva magukhoz végül is bolygókká fejlőd
tek.
A századunk első felében meglehetősen elter
jedt James Jeans angol csillagász elmélete, a ka
tasztrófaelméletek egyike. Jeans könyve magya
rul is több kiadást élt meg, és így a magyar nagyközönség körében általánosan ismertté vált. Eszerint a bolygók tömege a Napból hasadt volna
ki olyan módon, hogy valami óriás égitest, amely
a Nap felé közeledett, nagy darabot kiszakí

tott az anyagából. Ez a kiszakadt rész elindult
ugyan az égitest irányába, de az időközben to
vábbhaladt égitestet nem érte el, és ezért arra
kényszerült, hogy a Nap körül keringjen. Ez a
kiszaladt gázfelhő először hosszú szivaralakot öl
tött, amelynek a közepe vastag volt, a végei véko
nyabbak. Lassan azután részekre szakadt, és ki
alakultak belőle a bolygók. A középső vastag
részből a nagy tömegű Saturnus és Jupiter, a
Naphoz közelebb levő vékonyodó végéből a vi
szonylag kis Merkur és a Venus, a N aptól távol
elhelyezkedő végéből pedig az ugyancsak kisebb
Uranus és a Pluto.
A modern kozmogóniai elméletek ezt az elkép
zelést egyöntetűen elvetik, mert a bolygórendsze
rek kialakulása a világegyetem törvényszerűen
lezajló folyamatának látszik, és nem két égitest
találkozásából adódó puszta véletlennek. A mo
dern bolygó-kozmogóniai elméletek egyetérte
nek abban, hogy a bolygók a világűr anyagainak
összesűrűsödése révén keletkeznek. Ám a keletke
zés hogyanja már vitatott. Az elméletekben két
általános irányzat fedezhető fel: a „meleg” és a
„hideg” keletkezés elmélete. A meleg keletkezés
elméletének hívei azt tételezik fel, hogy a Nap
rendszer helyén valamikor egy magas hőmérsék
letű, de igen ritka anyagú óriási anyaghalmaz,
egy úgynevezett protocsillag létezett. Ebből a
protocsillagból vagy Ősnapból sűrűsödött volna
össze fokozatos lehűlés következtében a mai kö
zépponti Nap és a körülötte keringő bolygók.
Ugyancsak széles tábora van a hideg képződés
elméletének is, amely a bolygók keletkezését egy
hideg, tehát fényt ki nem bocsátó, úgynevezett
sötét anyagfelhőből vezeti le. Ezen elmélet sze
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rint a Nap tejútrendszerbeli útja során találko
zott ezzel a hideg anyagfelhővel, és gravitációs
vonzása révén az egészet magával ragadta. Ebben
az anyagfelhőben meteoritokból, gázokból kis
bolygócsírák képződtek. Ezek fokozatosan ma
gukhoz ragadva a körülöttük levő anyagot, egyre
nagyobbra nőttek, és eközben hőmérsékletük is
emelkedett. Kialakulásukkor - a hidegelmélet
szerint is - felmelegedtek a bolygók, s lényegében
lazább szerkezetű, nagyobb kiterjedésű képződ
mények voltak, m int ma. Fokozatosan sűrűsöd
tek mai állapotukba.
Akármelyik elméletet nézzük is, mindegyik azt
mondja, hogy a bolygók - és köztük a Föld is a világűr anyagából képződtek. Az univerzum
anyagösszetétele azonban nem felel meg a boly
gók anyaga m ai összetételének. A világegyetem
anyagának több m int fele a hidrogén, a maradék
nagyobbik részét a nemesgázok alkotják, márpe
dig ezek Földünkön csak nagyon kis mennyiség
ben lelhetők fel. A világegyetemben, a csillagok
terében és a csillagokban az elemek gyakorisága
3. TÁBLÁZAT
A világegyetemben található kémiai elemek* relatív
gyakorisága

Elem

Hidrogén
Hélium
Oxigén
Szén
Neon
Nitrogén
Magnézium
Szilícium
Vas
Argon
Kén
Kalcium
Nátrium
Foszfor
Kálium

Relatív gyakoriság
hidrogénatomra
vonatkoztatva
1000,0
140,0
0,680
0,300
0,280
0,091
0,029
0,017
0,008
0,004
0,003
0,0017
0,0017
0,0003
0,00008

* Ha a vegyületképzésre alkalmatlan héliumtól és
neontól eltekintünk, a négy leggyakoribb elem éppen az,
amelyből az élőlények anyagának mintegy 95%-a
tevődik össze.
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nagyjából állandó. Fel kell tételeznünk tehát,
hogy a Föld kialakulásának időpontjában - össze
tételét tekintve - sokkal jobban megfelelt a világűr
átlagos összetételének, mint ma. Ez annyit jelent,
hogy sokkal-sokkal több hidrogént tartalmazott,
mint ma, míg az oxigén mennyisége relatíve igen
kicsiny volt.
A mai légkörünkben nagy mennyiségű oxigén
van jelen, s a légkör oxidáló jellegű. A Föld lég
körére az oxigén nyomja rá bé'yegét, a Föld fel
színén és kérgében pedig az oxigénvegyületek, a
különböző oxidok dominálnak. Ha a bolygóke
letkezési elméletek helyesek, akkor a légkörben a
Föld fiatal korában a hidrogén és a hidrogénvegyületek domináltak. Az oxigén csak vegyületeiben fordulhatott elő. Ha ezek az elméletek he
lyesek, akkor az Ősföld atmoszférája elsősorban
hidrogénből, metánból, ammóniából tevődött
össze.
E feltételezés helyességét kétféle úton ellenőriz
hetjük. Elemezhetjük a legősibb geológiai rétegek
kémiai összetételét, és megvizsgálhatjuk, hogy
más, a fejlődés korábbi szakaszát élő bolygók
légkörének milyen az összetétele. Földünk felte
hetően mintegy 4,5 milliárd évvel ezelőtt keletke
zett, kérge körülbelül 4 ezer millió évvel ezelőtt
szilárdult meg. Ha az egy-másfél milliárd év óta
keletkezett geológiai rétegeket vizsgáljuk, azok
ban különböző vas-oxidok formájában találjuk a
vasat. Ezek könnyen felismerhetők jellegzetes vö
rös színükről. A kétmilliárd évnél régebben kelet
kezett kőzetekben a vörös vas-oxid hiányzik. He
lyette a redukált állapotú pirít, azaz vas-szulfid a
jellegzetes ásványi alkotórész, de megtaláljuk a
tiszta fémvasat is. Ezekben a rétegekben a szenet
elemi szén, grafit és gyémánt formájában leljük
meg. Ezek és hasonló geológiai adatok arra utal
nak, hogy az Ősföldön valóban redukáló atmosz
féra uralkodott, és csak mintegy kétmilliárd évvel
ezelőtt játszódott le az a változás, amelynek során
légkörünkből eltűntek a redukáló vegyületek, és
helyüket az oxigén foglalta el.
A nagyobb tömegű bolygókon az átalakulások
lassabban, a kisebb tömegűeken gyorsabban zaj
lanak le. Bár a Naprendszer bolygóinak abszolút
életkora a rendelkezésre álló adatok alapján fel
tehetően azonos, a kisebb tömegű bolygók fejlő

désüknek távolabbi szakaszába jutottak, míg a
nagyobb tömegűek a fejlődés korábbi szakaszát
mutatják.
4. TÁBLÁZAT
A Naprendszer bolygóinak Naptól való távolsága
és átmérője

Bolygók
megnevezése

Merkur
Venus
Föld
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto

Naptól való
közepes
távolság
millió km-ben

58
108
149,5
228
778
1428
2873
4502
5899

Átmérő km-ben

4 800
12 200
12 757
6 800
142 700
120 800
53 390
49 670
kb. 5 800

Ilyen értelemben beszélünk fiatalabb és öre
gebb bolygókról. A Naprendszer fiatalabb boly
góinak - a Jupiternek, a Saturnusnak és a
Neptunusnak a légkörében - csillagászati spekt
roszkópiával vizsgálva - hidrogént, vizet, am
móniát és metánt mutattak ki, vagyis azokat a vegyületeket, amelyekről feltételezzük, hogy valaha
a Föld atmoszféráját is alkották. Az öregebb
bolygók, a Mars és a Venus légköréről már köz
vetlen műszeres mérési adataink is vannak. Meg
lepő, hogy ezek légköre sem tartalmaz számot
tevő mennyiségben oxigént, atmoszférájuk fő al
kotórésze a szén-dioxid. A bolygóközi térből
származó és a Földre becsapódó meteoritok is
mind redukált állapotúak.
Bármelyik bolygókeletkezési elméletet is fo
gadjuk el, mindenképpen el kell fogadnunk azt,
hogy a Föld felszínén a Föld korai időszakaiban
redukáló állapotok uralkodtak. Különösen Opa
rin és Urey professzorok voltak azok, akik ennek
fontosságára sokszorosan ismételten rámutattak.
Később látni fogjuk, hogy az ő szilárd meggyő
ződésük nyitotta meg a kísérletes utat az életke
letkezés kémiájának, az úgynevezett abiogén bio
kémiának a kialakulásához.

A Föld légkörének oxigénben való feldúsulása
nem jelenti azt, hogy ez az oxigén valahonnan a
világűrből vagy esetleg a Föld mélyéből jö tt vol
na. A vulkanikus kitörések során felszínre ju to tt
gőzök és gázok ma is redukáló jellegűek, és némi
leg hasonlítanak az Ősföld atmoszférájára. Több
kutató azt az álláspontot vallja, hogy ha a Föld
ma hirtelen elvesztené a gázburkát, akkor a vul
kanikus kitörések gázainak és gőzeinek valamint
a világűrben száguldó molekulák befogásának
segítségével kialakuló új légkör a feltételezett ősi
redukáló légkörhöz lenne hasonló.
Az a szabad és kötött állapotban levő oxigén
mennyiség, amellyel jelenleg Földünk rendelke
zik, az Ősföldben is megvolt, csak többnyire k ö 
tött állapotban, például víz formájában. De
ugyanakkor ez az Ősföld sokkal-sokkal több
hidrogént tartalmazott, mint amennyi hidrogénje
Földünknek jelenleg van. Ámde a hidrogén a leg
könnyebb atomok egyike, a Föld gravitációs von
zása legkevésbé a hidrogénre hat. A légkör külső
részén a gravitációs vonzás már nem elég nagy
ahhoz, hogy meggátolja e légkörrészlet atomjait
abban, hogy a világűrbe szökjenek el. így F öl
dünk hidrogénben fokozatosan szegényedik. A
Földünknél lényegesen kisebb égitesteknek, pél
dául a Holdnak olyan kicsi a gravitációs vonzása,
hogy nemcsak a hidrogén-, de az oxigén-, szén
dioxid-, ammónia-, nitrogén- és egyéb molekulák
elszökését sem tudja megakadályozni, ezért a
Holdnak egyáltalán nincs légköre. A Saturnus és
a Jupiter óriási tömege viszont elég nagy ahhoz,
hogy megakadályozza légkörükből a hidrogén
molekulák elszökését is, így ezek légköre ma is
gazdag hidrogénben.
A hidrogén (és az ugyancsak könnyű hélium)
eltávozása légkörünkből még nem közvetlenül
okozza az oxigén megjelenését, hiszen korábban
az oxigén víz és szén-dioxid alakjában kötötten
jelent meg, és a nitrogén többnyire kötötten, első
sorban hidrogénvegyülete, az ammónia form á
jában volt jelen a légkörben. Ha a hidrogén el is
tudott szökni a világűrbe, az ammónia-, szén
dioxid- és vízmolekulák ehhez túlságosan nehe
zek. A légkörnek nitrogénben és oxigénben vala
milyen más folyamat révén kellett feldúsulnia.
K uhn szerint ezért a Nap ibolyántúli sugárzása a
felelős. Az ibolyántúli sugarak hatására a légkör
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felső részében a víz szétesik hidrogénre és oxigén
re, az am m ónia pedig hidrogénre és nitrogénre.
Az alkotórészek közül a hidrogén elszökik, az
oxigén és nitrogén pedig visszamarad. Kuhn azt
is kiszámította, hogy az ősi redukáló atmoszféra
ilyen mechanizmus szerinti elbomlásához m int
egy kétmilliárd év szükséges.
Kuhn ad ata jól összevág a geológiai adatok
kal. Mégsem ez az egyetlen lehetséges elképzelés.
A víz és az ammónia bomlásának és az ezt követő
hidrogénszökésnek a lehetősége a Venuson és a
Marson is fennáll. Ezen az alapon tehát azt kelle
ne várnunk, hogy e két szomszédos bolygó lég
köre szintén nitrogénből és oxigénből tevődik
össze. Ám a közvetlen mérési adatok ennek éle
sen ellentmondanak. Légkörünk kialakításában
valami olyan tényezőnek is közbe kellett szólnia,
ami sem a Venuson, sem a M arson nem volt meg.
Lehetséges, hogy ez a tényező nem más, mint ma
ga a földi élővilág. Erre azonban egy további fe
jezetben fogunk visszatérni.

A F Ö L D K É R E G KIALAKULÁSA UTÁN
A szilárd földkéreg kialakulása után a Föld fel
színe teljesen kopár, a jelenlegi légkörnél jóval
vastagabb gázburok takarta felszín volt: egyetlen
óriási kémiai reaktor. E gázburokban hidrogén,
hélium, nitrogén, metán, ammónia, kén-hidrogén
és vízgőz volt. A vulkanikus működések feltehe
tően lényegesen intenzívebbek voltak a maiaknál,
ezek révén újabb gáztömegek és nagy mennyiségű
vízgőz került a magmából fokozatosan a légkör
be. Feltételezik, hogy a felszín és a gázburok vízés vízgőztartalma a mainak csak mintegy tizedrésze volt. A többi vulkanikus működések következ
tében került volna utólagosan a légkörbe. A vizek
szervetlensó-tartalma lényegesen kisebb volt a
mainál, a tengervizek a víz folyamatos körforgá
sa következtében a szilárd kéregből kioldott sók
révén nyerték el mai sótartalmukat. De ezekben
a tengerekben nagyon sok szerves anyag volt old
va, és a szénvegyületek közötti reakciók mind a
légkörben, m m d a tengerekben számottevő sebes
séggel futottak le.
A kémiai reakciókhoz energiára van szükség.
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Az ősföld felszínén többféle energiaforrás is biz
tosíthatta a szerves kémiai reakciókhoz szüksé
ges energiát. Amit legelőször szokás hangoztatni,
az az ősi tengerek magasabb hőmérséklete. Az
ősi forró tengerekben a reakciók nagyobb sebes
séggel mehettek végbe. Ezzel a felfogással nem
minden szakember ért egyet, sokak véleménye
szerint az erőteljes vulkanikus területeket kivéve,
nem kell számottevően magasabb hőmérséklettel
számolnunk az Ősföld felszínén.
A biológiai jellegű vegyületek kialakulásának
és felhalmozódásának szempontjából ez a vita
tott probléma nem döntő jelentőségű. Részben
azért nem döntő, mert ha a hő lett volna az egyet
len energiaforrás, a földtörténet során akkor is
elegendő vulkanikus tevékenység zajlott le ah
hoz, hogy az azok révén felszabadult hő hatására
számottevő mennyiségben keletkezzenek bioló
giai vegyületek. De látni fogjuk, hogy a hőn kívül
más, hatásosabb energiaforrások is rendelkezésre
álltak a kémiai reakciókhoz.
Allen hívta fel a figyelmet arra, hogy az őslég
körben nagyon intenzív lehetett az elektromos
tevékenység. Az ősviharok alkalmával jelentkező
szakadatlan villámlás, valamint csendes elektro
mos kisülések kellő energiát szolgáltathattak a
legenergiaigényesebb szerves szintézisek számára
is. Éppen az őszivatarok kísérleti reprodukciója
vezetett az úgynevezett abiogén biokémiai kísér
letek megindításához. Egyébként vannak ada
tok arra vonatkozóan is, hogy a napjainkban
lejátszódó villámlással kísért zivatarok során
ugyancsak számottevő mennyiségű szerves anyag
szintetizálódik. Berthelot már 1869-ben olyan
kísérletekről adott hírt, amelyekben szikrakisü
lés hatására szén-dioxidból és hidrogénből szer
ves vegyületek keletkeztek.
Egyes kutatók jelentős anyag- és energiaforrást
látnak a földtörténet során mintegy száz esetben
bekövetkezett Üstökös-Föld találkozásokban.
Ezek során a becsapódó üstökösök anyaga nagy
hőmennyiség felszabadulása közben találkozik a
Föld anyagával. Az üstökösök - a csillagászati
spektroszkópia tanúsága szerint - cián-hidrogént,
diciánt, ammóniát és vizet tartalmaznak, illetve az
ezekből sugárzások következtében keletkező kü
lönböző kémiailag aktív bomlástermékeket. így

a becsapódó üstökösök anyagai nagymértékben
hozzájárulhattak atmoszféránk szervesanyag-tartalmának evolúciójához. A Földünkre hulló me
teorok energiája is vezethetett lökésszerű szervesanyag-szintézisekhez. A felizzó meteor előtt a
molekulák ionizálódnak, és igen könnyen lépnek
reakcióba. A földtörténet során igen nagy meteo
rok is hullottak a Földre, ezek nyomait több száz
kilométer átmérőt is elérő kráterek mutatják
egyes területeken. Egy-egy ilyen óriásmeteor be
csapódásakor pillanatszerűen rendkívüli energiák
szabadulnak fel hőenergia alakjában, és a hő ha
tására tekintélyes mennyiségű szerves anyag szintetizálódhatott a redukáló körülmények között.
A számítások szerint azonban a Nap ibolyán
túli sugárzásának a hatásához képest mindezek a
hatások elhanyagolhatók. Ez az ibolyántúli su
gárzás ma is állandóan éri a Föld felszínét, ma is
számottevő kémiai reakciót hoz létre. A napra ki
tett anyagok mindenki által ismert megfakulását
éppen az ibolyántúli sugárzás kiváltotta kémiai
reakciók idézik elő. Az Ősföld felszínét azonban
mintegy két-három milliárd éven át a mainál sok
szorta nagyobb ibolyántúli sugárzás érte. Nem a
Nap ibolyántúli sugárzása volt intenzívebb. A
Földünk mai oxigéntartalmú légkörének maga
sabb részén - a sztratoszférában - éppen a Nap
ibolyántúli sugarainak a hatására keletkeznek az
oxigénből három oxigénatomot tartalmazó úgy
nevezett ózonmolekulák. Ezekből az ózonmole
kulákból Földünk körül egy ózonpajzs képző
dött, és ez az ózonpajzs a Napból érkező ibolyán
túli sugárzás nagy részét elnyeli, pedig az ibo
lyántúli sugárzás rendkívül alkalmas a szerves
vegyületek aktiválására, a reakciók elősegítésére.
Az Ősföld felületén, a redukáló légkörben a szer
ves reakciók fő energiaforrása éppen ez a sugár
zás volt.
Az energiaforrások között sokan tulajdoníta
nak szerepet a radioaktív és a kozmikus sugárzás
hatásának is. Kétségtelen, hogy ezek is állandóan
érik a Földet. Különösen a radiokatív kálium
bomlásából származó radioaktív sugárzásra szo
kás hivatkozni, mivel az korábban lényegesen in
tenzívebb volt a mainál (2,6 milliárd évvel ezelőtt
mintegy négyszerese a mai értéknek). De ezeknek
kémiai vegyületeket átalakító hatása összehason
líthatatlanul kisebb, mint az eddig említett hatá

soké. Feltehető, hogy a radioaktív és kozmikus
sugárzásnak alárendelt szerepe volt a földi szer
ves vegyületek evolúciójában.
O L A JTEN G ER EK A FÖLD
FE L SZ ÍN É N ?
A bányászok és vasutasok fő világító eszköze
még két-három évtizeddel ezelőtt is a karbid
lámpa volt. Ebben víz hatására kalcium-karbidból acetilén, ez a rendkívül reakcióképes, polimerizálódásra hajlamos telítetlen szénhidrogén
fejlődik. A karbidok - a fémeknek szénnel kép
zett vegyületei - a Föld kialakulásának idősza
kában nagy mennyiségben előforduló vegyületek
voltak. Vízzel hevesen reagálnak, és belőlük
olyan egyszerű szénhidrogén képződik, mint
amilyen a metán vagy az acetilén. Ám ezek az
egyszerű szénhidrogének sugárzások hatására,
vagy magasabb hőmérsékleten különböző ásvá
nyok katalitikus hatása révén magasabb szén
atomszámú szénhidrogénekké tudnak alakulni,
kőolajszerű anyagot képezve. Mengyelejev már
a múlt század közepe táján felismerte ezt, és fel
állította kőolaj-képződési elméletét, amely sze
rint a kőolajok a Föld kialakulásának időszaká
ban fém-karbidokból képződtek. Ez volt az első
tudományos igényű hipotézis, amely a kőolaj
képződését kívánta megmagyarázni.
A századforduló táján német professzorok éle
sen szembeszálltak ezzel az elmélettel. Kísérle
tekkel bizonyították be, hogy ha szerves anya
gokat - például halat - nagy nyomáson levegő
től elzárva hevítenek, akkor kőolajhoz hasonló
anyag képződik. Ilyen és hasonló kísérletek alap
ján azt állították, hogy a kőolaj lényegesen ké
sőbb keletkezett, méghozzá az élővilág szerves
anyagainak elbomlása révén. A két elmélet kö
vetői között éles vita robbant ki, amely napjain
kig sem záródott le teljesen.
Nem lehet kétséges, hogy a kőolaj mindkét
úton keletkezhet. A kérdés csak az, hogy a földi
kőolaj az egyik vagy a másik úton keletkezett-e,
avagy esetleg mindkettőn. A harmincas évek tá
ján úgy tűnt, hogy a biogén eredet híveinek van
igazuk. Ezt két döntő érvvel lehetett alátámasz
tani. Az egyik, hogy a porfirinszármazékok je
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lenlétét különböző kőolajokban sikerült kimu
tatni, ezek pedig olyan komplikált biológiai jel
legű vegyületek, hogy jelenlétüket az élet feltét
len nyomaiként fogadták el. Mint látni fogjuk,
ma már számos kísérlet bizonyítja, hogy porfi
rinszármazékok jelenlétét nem lehet biogén ere
detre utaló bizonyítékként tekinteni.
A másik bizonyíték a kőolajokban előforduló
szénhidrogén-molekulák szénláncának hossza
volt. Az élőlények lebomlásából származó kő
olajokban jól magyarázható okok folytán a pá
ratlan számú szénatomot tartalmazó szénhidro
gén-molekulák dominálnak. A szintézissel elő
állított kőolajokban viszont egyforma mennyi
ségben fordulnak elő a páros és páratlan szén
atomszámú szénhidrogének. Természetes kő
olajainkban viszont ugyancsak a páratlanokat
találták lényegesen nagyobb mennyiségben. Ám
ahogy egyre ősibb és ősibb geológiai rétegekből
származó kőolajmintákat vizsgáltak, úgy csök
kent egyre inkább a páratlan számú fölösleg.
Végül a legősibb geológiai rétegekből származó
kőolajminták m ár egyforma mennyiségben tar
talmazták a két típusú szénhidrogén-féleséget.
A biogén eredet lehetősége tehát fennáll, de
bizonyíték arra, hogy a kőolaj valóban így kelet
kezett volna, nincsen. Viszont egyre több kísér
leti adat mutat arra, hogy a kőolaj keletkezése
nemcsak a fém-karbidok bomlásából vezethető
le, de a metánt tartalmazó ősi atmoszféra leg
különbözőbb folyamataiból is. Legújabban ame
rikai kutatók kísérleteket és számításokat végez
tek arra vonatkozóan, hogy a Nap ibolyántúli
sugárzásának hatására az ősinek megfelelő me
tánatmoszférában milyen sebességgel képződné
nek a kőolaj-alkotórészek. Meglepő nagy sebes
séget kaptak, és kiderült, hogy nagy mennyiségű
kőolaj keletkezhetett geológiailag rövid idő
alatt ezen az úton. Számításaik szerint a metán
nak ibolyántúli sugárzás hatására történő kő
olajjá alakulása révén annyi kőolaj keletkezhe
tett az Ősföldön, amennyi a Föld felszínét átla
gosan 1-10 méter vastagon boríthatta volna be.
Ez pedig igen tekintélyes mennyiség. Olyan,
hogy komoly kőolajtengerek kialakulására adha
tott lehetőséget. Ha a Föld felszínén a hőmér
séklet meghaladta a száz fokot, illetve az akkori
nyomásnak megfelelő forráspontot, akkor a
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Föld tengereit csak kőolaj alkotta. Ha folyadék
fázisban levő víz is létezett, akkor a mélyedése
ket kőolaj és víz keveréke töltötte ki.
Az élet keletkezéséhez ez rendkívül lényeges
lehetőséget nyújt. A biológiai anyagok zöme
vízoldható vegyület, ám a zsírok és rokonaik, az
úgynevezett lipoidok olajokban oldódnak. Könynyen elképzelhető, hogy ilyen kettős fázisban a
biológiai anyagok egy része a vizes fázisban hal
mozódott fel, más része pedig magában a kő
olajban.
De ezen túlmenően a víz-kőolaj szuszpenzió
még egy döntő szerepet játszhatott a biogenezis
ben. Mivel a víz és a kőolaj egymásban nem ol
dódik, így közöttük éles határfelületek alakulnak
ki, amelyek a vizes fázist elválasztják az olajos
fázistól. Ezek a határterületek a molekulák külö
nös rendeződésére nyújtanak lehetőséget. Van
nak molekulák, amelyek az ilyen határfelületen
úgy képesek egymással párhuzamosan rendeződ
ni, hogy a molekula egyik vége a vízbe, a másik
vége az olajba lóg bele. Ilyen módon a határfe
lületen rendezett molekulájú membránok alakul
hatnak ki, amelyek sok tekintetben hasonlítanak
szerkezetükben az élő szervezetek membránjai
hoz. Még az is lehetséges, hogy éppen a víz-kő
olaj közös tengerek teremtették meg az élő
anyag térbeli szeparálódására a feltételeket.
ÉLET ILYEN KÖ RÜ LM ÉNY EK
KÖ ZÖTT?
Mindennapi tapasztalataink az élet nagyfokú
érzékenységéről tanúskodnak. Vízhiányban a nö
vények kiszáradnak, szomjan pusztulnak az ál
latok. A túlságosan sok nedvesség megrothaszt
ja a növényeket. A meleg nyári kánikula hőgutát
okoz, a téli hideg fagyhalált. A folyók, tavak re
latív csekély szennyezettsége kipusztítja azok
élővilágát, a nagyvárosok levegőjének szennye
zettsége nemcsak az emberre, de a városi növény
zetre is veszélyes már.
H a az Ősföld körülményeit ezekkel a tapasz
talatainkkal vetjük össze, megdöbbentő eredmé
nyekre jutunk. A pontos hőmérsékleti értékeket
nem tudjuk megállapítani, de aligha valószínű,
hogy az 10 és 40 °C között mozgott volna. A lég

körből hiányzott az éltető oxigén, ehelyett metán
és hidrogén volt benne, olyan gázok, amelyek
életműködésre alkalmatlanok. Tartalmazott
szén-dioxidot, ámde ez nagyobb koncentráció
ban növényre és állatra egyaránt mérgező. A me
tánból, és vízgőzből az ibolyántúli sugárzás ha
tására, de az elektromos kisülések hatására is
formaldehid keletkezett. A formaldehid minden
élet alapvető ellensége, egyike a legrégebben
használt fertőtlenítőszereknek, amely nemcsak
a baktériumokat, de még azok spóráit is percek
alatt elöli. Ammóniát tartalmazott a légkör, amely
ugyancsak súlyosan mérgező az élőlényekre.
A sugárzások és kisülések hatására a metánból
és az ammóniából cián-hidrogén jö tt létre.
A cián-hidrogénről nem kell külön hangsúlyoz
ni, hogy a legveszedelmesebb mérgek egyike.
Keletkezett a légkörben szén-monoxid is, és ez
sem kevésbé mérgező, mint a cián. A szervetlen
gázok között még egy ilyen rendkívül mérgező
hatásút ismer a kémia: a kén-hidrogént. Ez sem
hiányzott az Ősföld atmoszférájából.
És ha a mérgekből nem lenne elég, mindjárt
tegyük hozzá, hogy az ibolyántúli sugárzás olyan
mértékű volt, mint amilyet ma a mikrobiológiai
laboratóriumok levegőjének fertőtlenítésére, az
abban található élő csírák elpusztítására haszná
lunk. És még azzal is megtoldhatjuk, hogy a föld
kéreg radioaktív sugárzása nagyságrendekkel
volt nagyobb a mostaninál.
Modern civilizációnk egyik nagy veszélye,
amely a tengerek élővilágát fenyegeti pusztulás
sal, az olajszennyeződés. A tartályhajókból kifo
lyó kőolaj partvidékeket tehet néptelenné. Ugyan
akkor megállapítottuk már, hogy az Ősföld fel
színén valószínűleg kőolajtengerek voltak, vagy
legalábbis a vizek kőolajjal keveredtek. Ha eh
hez hozzávesszük az igen gyakori őszivatarokat
és a mainál sokszorta gyakoribb vulkanikus te
vékenységeket, a kialakult kép egyáltalán nem
egyezik meg azzal a képpel, amit magunknak az
élet melegágyáról megalkotnánk.
Felvetődik a kérdés, melyek azok a körülmé
nyek, amelyeket az élőlények egyáltalán még el
tudnak viselni, mik azok a szélsőséges feltételek,
amelyek közepette még lehetséges az élet? Létez
hetett-e az életnek bármilyen formája az általunk
vázolt ennyire extrém körülmények között?

Mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy
az élőlények teherbírását nem a magasrendűek
körében kell vizsgálnunk, mert azok bizony elég
kis mértékben képesek csak alkalmazkodni a
külső körülmények változásaihoz. Minél pri
mitívebbek az élő szervezetek, annál szélsősége
sebb körülmények között képesek élni. Látszó
lagos ellentmondás ez, de a kifejlődött élővilág
ban az egyed fennmaradása szempontjából a lé
tért való küzdelmet már elsősorban nem a körül
ményekkel, a természeti viszonyokkal, hanem a
többi élőlénnyel kell megvívni. A magasabb ren
dű élőlények az ehhez szükséges képességeiket
fejlesztették tökélyre, és eközben érzékenyebbé
váltak a környezet változásaira.
Az alacsonyabb rendű élőlények meglepő
nagy ellenállóképességet tanúsítanak. Az egy
sejtűek, moszatok, baktériumok nagy része
könnyedén elviseli a beszáradást. Beszáradt ál
lapotban a hőmérséklet iránt alig érzékenyek, a
hideg iránt pedig egyáltalán nem. Hogy egy be
száradt baktérium mit képes elviselni, arra talán
legjobb példa a Holdat megjárt baktérium esete.
Az Apollo-12-es holdexpedíció asztronautái
1969 novemberében visszahoztak a Holdról egy
olyan televíziós felvevőkamerát, amelyet három
évvel korábban a Surveyor-3 rakétával lőttek
fel a Holdra. A visszahozott televíziós kamerát a
szabályoknak megfelelően alapos mikrobiológiai
vizsgálatnak vetették alá. A kamera belsejében
volt egy poliuretánhab darabka, és ebből sike
rült kitenyészteni egy baktériumot. A baktérium
- Streptococcus mitis - az emberi légutak egyik
jellegzetes lakója, és a szerelés során kerülhetett
a televíziós kamerába. Ez a baktérium túlélte azt
a csírátlanítási eljárást, amelyet a televíziós ka
mera holdexpedícióra való előkészítésekor al
kalmaztak. Túlélte azokat a vákuumpróbákat,
amelyekkel a kamerát még a fellövés előtt a Föl
dön vizsgáztatták. Túlélte a holdutazást, és el
viselte három éven át a Hold légkör nélküli fel
színén a hőmérsékleti ingadozásokat, a kozmi
kus sugárzást. Mindezek után visszaérkezve a
Földre, megfelelő táptalajon újra életre kelt.
A szárazság megszünteti ugyan az élettevékeny
séget, de nem öli el a primitív szervezeteket, sőt
azokat igen ellenállóvá teszi a különböző beha
tások ellen.
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Az élőlények nedves állapotban sokkal érzé
kenyebbek a hőmérsékleti hatásokra. 40-50 °C
az a hőmérséklet, amit az élőlények még általá
ban elviselnek, legalábbis rövidebb ideig elvise
lik. De itt is vannak kivételek. Hévizekben zöldmoszatok 73-75 °C-on is képesek élni és szaporod
ni, sőt ezen a hőmérsékleten szaporodásuk szá
mottevően meg is gyorsulhat. A Yellowstone
Nemzeti Park hévforrásaiban különböző kékmoszatok és baktériumok tenyésznek, és vannak kö
zöttük olyanok, amelyek 93-95 °C-os vízben él
nek állandóan. A legmelegebb hévforrás, amely
ben még élő kékmoszatot találtak 98 °C-os volt.
Azok a hőmérsékleti határok tehát, amelyeket
az élővilág még elviselni képes, meglehetősen tá
gak. Azt mondhatjuk, hogy élőlények nagyjából
abban a hőmérsékleti tartományban élhetnek,
amelyben a víz folyékony állapotú.
Mérgekre sem olyan érzékenyek az élőlények,
mint gondolnánk. A higany gőzei például - be
lélegezve - rendkívül kis koncentrációban is mérgezőek. Mégis megfigyeltem, amint zárt üveg
ben levő folyékony higany felületén úszó föld
darabkán penészek fejlődtek ki dúsan. Ennek a
közelebbről meg nem vizsgált penészfajnak nem
ártott meg a tömény higanygőz.
Hasonlóképpen előfordult, hogy formaiin
ban tartósított emberi tüdő még formalinnal el
borítva is megpenészedett. Az életnek tehát olyan
formája is létezik, amely a formaldehidet is el
viseli.
Közismert, hogy a fotoszintetizáló szervezetek
szén-dioxidot használnak fel szervezetük anya
gainak felépítésére. Nagyobb szén-dioxid-koncentrációt azonban a fotoszintézist végző növé
nyek sem bírnak el, a sejtplazmájuk lesavanyodik, csökken, majd meg is áll a fotoszintézis, és
elpusztul a növény. 1970-ben három Los Angeles-i kutatónak sikerült a Yellowstone Nemzeti
Park egyik 56 °C-os hévforrásából egy Cianidium
nevű moszatot izolálni, amelyet tiszta szén
dioxid-áramban 45 °C-on tudtak tenyészteni.
Azt a meglepő eredményt kapták, hogy a moszatok nemcsak hogy folytatták élettevékenységüket,
de tiszta szén-dioxidban mind fotoszintetikus
tevékenységük, mind pedig növekedésük sokkal
intenzívebb volt, mint a normál levegős kontrolikísérletekben. Sőt a kísérleti idő előrehaladtával
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ez a különbség egyre inkább növekedett, vagyis
ezek a moszatok lényegesen jobban érezték ma
gukat tiszta szén-dioxidban, mint levegőben.
Siegel és Giumarro amerikai kutatók viszont
arra vonatkozóan végeztek kísérleteket, hogy a
szárazságtűrő növények hogyan viselkednek ammóniás légkörben. Egy csomó kaktuszt olyan
légtérbe zártak, amely 15% ammóniából, 35%
hidrogénből és 50% metánból tevődött össze.
Ez az atmoszféra nagymértékben hasonlít az
Ősföld atmoszférájára. A két hónapig ilyen gáz
keverékben tartott növények elpusztultak ugyan,
de az elhaló növényi részek felületén igen nagy
mennyiségben szaporodtak el baktériumok és
bizonyos gombafajok. Vannak tehát olyan élő
lények, amelyek az Ősföldön uralkodó légkör
ben is jól érzik magukat.
A kőolaj is csak az élőlények egy csoportjára
jelent veszedelmet. Ismerünk olyan mikroorga
nizmusokat is, amelyek táplálóanyagként éppen
a földgáz és a kőolaj szénhidrogénjeit tudják
hasznosítani. E baktériumok jelenlétét a talajban
kőolaj- és földgáznyomokra utaló bizonyíték
nak tekintik, és felhasználják őket a kőolaj- és
földgázlelőhelyek felkutatásában. Sőt a technika
azt a tényt, hogy a kőolajat az élőlények képesek
hasznosítani, a legutóbbi két évtizedben meglepő
módon állította szolgálatába. Kiderült, hogy az
élesztők is szaporodnak kőolajon, felhasználják
annak nitrogéntartalmú anyagait. Üzemek épül
tek erre a módszerre világszerte, segítségével
nagyüzemileg termeltetnek állati takarmányozás
céljaira élesztőfehérjéket.
A sugárzások káros hatásával szemben sem
egyformán ellenállóképesek a különböző élőlé
nyek. Ezzel kapcsolatban a legmegdöbbentőbb
példát Hortobágyi professzor írta le, a mosza
tok nemzetközi hírű szakértője. Nem kevesebb
ről van szó, mint hogy a csillebérci atomreaktor
hűtővizében mikroorganizmusok élnek. A reak
tor hűtővize teljesen sötét rendszerben keringő
desztillált víz, és üzem közben a neutronsugárzás
erőssége a normális sugárszint százmilliószorosát
is eléri! A neutronsugárzás mellett másodlagosan
még lágy béta-sugárzás is megjelenik, és ebben a
hihetetlenül erős sugárzásban, sötétben és sótlanított vízben él és szaporodik egy kékmoszatfaj
a Romeria gracilis.

A reaktor kiégett fűtőelemeinek tárolójában
- ugyancsak desztillált vízben - egy eddig még
nem azonosított Schizomycophytát, egy fonalas
baktériumot is találtak a Romeria gracilis mellett.
A tárolóban a sugárzásszint az emberre halálos
sugárzásszintnek kereken egymilliószorosa. A su
gárzónákban élő moszatok nem különböztek a
máshol előforduló azonos fajú moszatoktól, te
hát az óriási sugárdózis nem okozott mutációt.
Normálisan, osztódással szaporodtak. Az úgy
nevezett szekunder hűtőkörben, ahol a sugárzás
a normális szintnek csak 15-20-szorosa, a Rome
ria gracilis nem jelent meg, viszont más kékmoszatok (Synechocystis minuscula) a már említett

Schizomycophta, és egy kihegyezett végű zöldmoszat ( Ancistrodesmus fálcatus spirilliformis
var.) szaporodott el.
Vannak tehát olyan élőlények, amelyek az Ős
föld légkörének mérgező vegyületeit, hőmérsék
leti viszonyait el tudják viselni. És vannak olyan
élőlények is, amelyekre a hihetetlenül magas su
gárszint sincs károsító hatással. Vannak kőola
jat evő, és vannak szárazságtűrő élőlények.
Az élet nem olyan kényes, mint hittük. Az élő
világ különböző egyedei rendkívül szélsőséges
viszonyok között képesek elszaporodni. Az Ős
föld számunkra borzalmasnak tűnő környezete
nagyon is alkalmas lehetett az élet születéséhez.

V / AZ ÉLET ALAPANYAGAINAK KIALAKULÁSA

AMINOSAVAK SZÜ LETN EK
Harold Clayton Urey professzor nevét már emlí
tettük. A Föld kialakulásának és az Ősföld kö
rülményeinek egyik legkitűnőbb ismerője. Pálya
futását ugyan nem ennek a kutatásával kezdte.
A deutériumot és a nehézvizet fedezte fel, s e fel
fedezéséért Nobel-díjat kapott. Később részt
vett az első atombomba kidolgozásában. Ezután
kezdett a bolygók keletkezése és a Föld kémiai
evolúciója iránt érdeklődni, és a negyvenes évek
végére az Ősföld kémiai viszonyainak egyik leg
kitűnőbb ismerőjévé vált. Szilárd meggyőződése
volt, hogy az Ősföld légköre redukáló jellegű
volt: metánt, ammóniát és hidrogént tartalmazott,
és igen sok elektromos kisülés zajlott le benne.
Biztatására egy fiatal egyetemi hallgató, Stanley
Miller diplomamunkaként megpróbálta az ős
atmoszféra körülményeit reprodukálva megvizs
gálni, hogy képződnek-e aminosavak vízgőz je
lenlétében metánból, ammóniából és hidrogénből
elektromos kisülések hatására.
A témaválasztás rendkívül bátor volt, hiszen
akkortájt a biológia már felderítette, hogy az élő
szervezetben az aminosavak milyen bonyolult
reakcióutakon és milyen rendkívül specifikus en
zimek közreműködésével jönnek létre. Igaz, a
szerves kémikusok tudtak aminosavakat szinte
tizálni, de korántsem egyszerű módszerekkel, és
egészen más körülmények között. Urey profeszszor nagy tekintélye nélkül aligha vette volna va
laki is komolyan ezt a témaválasztást.
Miller készüléke két lombikból és egy hűtőből
állt. Az egyik lombikban víz volt, ezt melegen
tartotta, anélkül azonban, hogy forralta volna.
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A képződő párák a másik lombikba jutottak,
ahol két elektród segítségével szikrakisüléseket
és csendes elektromos kisüléseket létésített. Ezt
követően a vízpárák a hűtőbe kerültek, víz alak
jában lecsapódtak, és az első lombikba jutottak
vissza. A készülék légterét levegő helyett metán,
ammónia és hidrogén keverékével töltötte fel.

24. ábra/ Miller készülékének sematikus vázlata. Ebben
a készülékben sikerült először az Ősföld viszonyait rep
rodukálva az abiogén aminosavszintézist kísérletesen
megvalósítani

5. TÁBLÁZAT
Miller eredeti kísérletében kimutatott vegyiiletek
mennyiségi megoszlása

A vegyület megnevezése

Glicin
Glikolsav
Szarkozin
Alanin
Tej sav
jV-metil-alanin
a-aminosav-vajsav
a-amino-izovajsav
a-hidroxi-vajsav
ß-alanin
Borostyánkősav
Aszparaginsav
Glutaminsav
Imino-diecetsav
Imino-ecetsav-propionsav
Hangyasav
Ecetsav
Propionsav
Karbamid
A-metil-karbamid

Mennyiség
10-5 mól
63
56
5
34
31
1
5
0,1
5
15
4
0,4
0,6
5,5
1,5
233
15
13
2
1,5

A több napig tartó kísérlet minden várakozást
felülmúlt: a készülékben elhelyezett metánnak
mintegy 15%-a alakult át biológiai jellegű vegyületekké. A kapott anyagok zöme hidrolízis
után aminosavnak bizonyult: a fehérjék felépí
tésében általánosan részt vevő aminosavak közül
glicint, alanint, aszparaginsavat és glutaminsavat sikerült elkülönítenie.
Az eredmények rövid idő alatt az egész világ
sajtóban elterjedtek, a kísérlet tudományos vi
lágszenzációvá vált. Az aminosavak a fehérjék
építőkövei, a fehérjék pedig az élő világ legfon
tosabb anyagai. Kísérletével Miller az első gya
korlati lépést tette meg az életkeletkezés tudo
mányos megismerése felé vezető úton.
A kísérleteket Miller maga is számos esetben
megismételte részben azonos, részben változta
tott kísérleti feltételek között. Az eredmények
reprodukálhatóknak bizonyultak. Rövidesen sok
más kutató is megismételte a Miller-kísérleteket,
teljesen szélsőséges gázösszetételeket is felhasz
náltak ennek során. Kiderült, hogy a legkülön

bözőbb szén- és nitrogénvegyületek reagálnak
egymással - elektromos kisülések hatására aminosavakká, ha az atmoszféra redukáló jelle
gét megtartják. Ha az Ősföld atmoszférája eltért
is a Miller-kísérletben alkalmazott gázösszetétel
től, aminosavak akkor is keletkeztek benne.
Akármennyire gyakoriak is voltak a zivatarok
az ősatmoszférában, az elektromos kisülések
mégiscsak időszakos jelenségek. Kézenfekvő
volt feltételezni, hogy az aminosav-keletkezés fo
lyamatában a gazdagon áradó ibolyántúli sugár
zásnak lényegesen nagyobb szerepe lehetett, mint
az elektromos kisüléseknek. Annál is inkább lo
gikusnak látszott ez a feltevés, mert a szikrakisü
lések intenzív ibolyántúli sugárzással járnak, és
nem volt kizárható, hogy ez is szerepet játszott
az aminosavak keletkezésében. Ezért m ár maga
Miller higanygőzlámpával sugárzott be metánammónia-hidrogén-gázelegyet, de e kísérlet so
rán aminosavak csak nyomokban keletkeztek.
Az eredmény érthetetlen volt. A kísérletet meg
próbálták mások is megismételni, de hasonlóan
negatív eredményt kaptak. A hiba - mint később
kiderült - mégsem az elképzelésben, hanem a kí
sérlet kivitelezésében volt. A higanygőzlámpa
ugyan bocsát ki ibolyántúli sugarakat, de szinte
kizárólagosan egy meghatározott hullámhoszszon. Ezt a hullámhosszúságú sugárzást pedig a
metánmolekula nem képes elnyelni, ezért az
ilyen hullámhosszúságú sugárzás nem is aktivál
hatja a metánt. Ha ellenben a gázelegybe metán
helyett etánt raktak, vagy a kísérletben a higany
gőzlámpa helyett más ibolyántúli sugárforrást
használtak, az eredmények mindjárt pozitívakká
váltak.
Miller kísérletei lavinát indítottak el. A világ
legkülönbözőbb laboratóriumaiban egészen szél
sőséges körülmények között próbáltak kisülések
vagy sugárzások segítségével aminosavakat szin
tetizálni. Ellenbogennek például ammónium-klorid vizes oldatán át buborékoltatott metángáz
ból, az indiai Krishna Bahadumak paraformaldehid és kálium-nitrát híg vizes oldatából, később
paraformaldehidoldatból és a levegő nitrogén
jéből sikerült ibolyántúli sugárzás hatására ke
letkezett aminosavakat elkülönítenie. Olasz ku
tatók szerves savak és ammóniumsók, szerves
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savak és nitritek, valamint szerves savak és nit
rátok oldatából kaptak ibolyántúli besugárzásra
különböző aminosavakat.
6. TÁBLÁZAT
A hő, illetve elektromos kisülések hatására keletkezett
fehérjeképző aminosavak mennyiségi eloszlása az összes
keletkezett aminosav-jellegű vegyület százalékában
Termál
szintézis
Aminosav

Aszparaginsav
Treonin
Szerin
Glutaminsav
Prolin
Glicin
Alanin
Valin
Izoleucin
Leucin
Tirozin
Fenil-alanin

Elektromos
kisülés

kvarc
sziliho
kagél szikrás csendes
mok
1050 °C
950 °C
3,4
0,9
2,0
4,8
2,3
60,3
18,0
2,3
1,1
2,4
0,8
0,8

15,2
3,0
10,0
10,2
2,3
24,4
20,2
2,1
2,5
4,6
2,0
2,2

0,3

0,1

-

-

-

-

0,5

0,3

-

-

50,8
27,4

41,4
4,7

—

-

-

-

-

-

-

-

~

Oró és m unkatársai formaldehidből és hidroxil-aminból pusztán az oldat forralása révén
nyertek aminosavakat, hangyasavat és kis menynyiségben cukorszerű vegyületeket. Voltak, akik
röntgensugarakkal, mások alfa-részecskékkel tör
ténő besugárzásnál mutatták ki aminosavak, il
letve különböző biológiai jellegű szerves savak
keletkezését, többek között olyanokét is, ame
lyek a már em lített Szent-Györgyi-Krebs-féle
körfolyamatban szerepelnek. A kiindulási anya
gok a legkülönbözőbb egyszerű szén- és nitrogén
vegyületek voltak. Szénforrásként metán, etán,
cián, ciano-acetilén, formaldehid, szén-dioxid,
karbonátok és szerves savak; nitrogénforrásként
ammónia, ammóniumvegyületek, nitrogén, nit
rátok, nitritek stb. szerepeltek, csupa olyan ve
gyület, amely az Ősföld atmoszférájában jelen
lehetett. Az energiaforrás melegítés, ibolyántúli
besugárzás, látható fénnyel történő besugárzás,
röntgensugárzás, alfa-sugárzás, elektromos ki
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sülés volt, vagy egyszerűen csak állni hagyták.
Ezek az energiaféleségek ugyancsak rendelkezésre
álltak az ősföldön a spontán szintézisek számára,
Mindez azt bizonyítja, hogy az aminosavak
abiogén keletkezése nem valami ritka, különle
ges folyamat. Rendkívül sokféle körülmény kö
zött spontán bekövetkezik, az egyetlen minden
kor jelenlevő feltétel a közeg redukáló jellege.
Ezek a reakciók oxidáló közegben, oxigén jelen
létében nem játszódtak le számottevő mennyi
ségben. Krishna Bahadur kísérleteiben, ahol
nitrogénforrásként a levegő nitrogénje szerepelt,
a redukáló közeget a formaldehid biztosította,
mivel az erősen redukáló tulajdonságú.
Bármennyire is egyértelműen az aminosavak
abiogén képződése mellett szóltak az összes kí
sérletek, ezek a kísérletek még mindig csak a le
hetőségét bizonyítják, de nem jelentenek abszo
lút bizonyítékot arra nézve, hogy az Ősföldön
valóban végbe is mentek e reakciók. A bizonyí
tás megértéséhez tudni kell, hogy ezekben a kí
sérletekben a fehérjék alkotórészeként szereplő
aminosavakon kívül olyan aminosavak is kelet
keznek, amelyek a mai élővilág anyagai között
nem, vagy csak nagyon kis mennyiségben for
dulnak elő, és a fehérjék felépítésében nem vesz
nek részt.
Dél-Afrikában vannak olyan kőzetek, ame
lyek 2,9-3 milliárd évesnek bizonyultak. Ezekben
a kőzetekben talált zárványokat aminosav-tartalomra megvizsgálva kiderült, hogy tartalmaz
nak aminosavakat, méghozzá hasonló minőségi
eloszlásban, mint amilyen eloszlást az ősföldtípusú kísérletekben kaptak. Megtalálták a fehér
jék felépítésében nem szereplő, de a kísérletek
ben megjelenő aminosav-féleségeket is. Ezzel
a kérdést ma m ár bizonyítottnak tekintjük. Ami
nosavak élet közreműködése nélkül, abiogén
úton keletkeztek az Ősföld felületén, és hogy
nemcsak itt, hanem a világegyetem más pontjain
is, annak bizonyítékaival az utolsó fejezetben is
merkedünk majd meg.
A felsorolt és a számos nem említett bizonyí
ték elégséges arra, hogy bizonyítottnak vegyük
az aminosavak spontán keletkezését. De a fehér
jék felépítésében húszféle aminosav vesz részt.
Vajon ii.ind a húszféle keletkezett-e a leírt kísér
letekben? Mielőtt a kísérleti eredmények felel-

nének, már magunk is megállapíthatjuk, hogy
legalább kettőnek hiányoznia kellett: a ciszteinnek és a metioninnak. E két aminosav molekulá
jában ugyanis a szén-, oxigén-, nitrogén- és hid
rogénatomokon kívül kénatom is található.
Kéntartalmú vegyületeket pedig az említett ki
indulási alapanyagok között nem találunk.
A legkézenfekvőbb az lenne, hogy kén-hidro
gént is vigyünk a reakcióelegybe annál is inkább,
mert a kén-hidrogén az ősatmoszférának is kom
ponense volt. Ám ilyen kísérletekről az irodalom
ban rendkívül kevés szó esik. Úgy tűnik, hogy e
kísérletek nem vezettek eredményre, a kén-hid
rogén nem tud közvetlenül beépülni a keletkező
aminosavak molekuláiba. Az első prebiológiai
körülményeknek megfelelő kéntartalmú aminosav-szintézist csak 1968-ban ismertették Steinman és munkatársai. Ők ammonium-tiocianátot
sugároztak be ibolyántúli fénnyel. Az ammónium-tiocianát az egyik legelső vegyület, ami am
mónia, víz, metán és kén-hidrogén reakciójából
keletkezik. Ezért kétségtelenül jelen lehetett az
ősvizekben. Az ibolyántúli fénnyel besugárzott
ammónium-tiocianát-oldatban lassan sötét csa
padék vált ki, jeléül annak, hogy nagy molekula
súlyú polimerizációs termékek keletkeztek benne.
Ha a csapadékot elkülönítették, és savval hidrolizálták, a hidrolízis termékei között minden két
séget kizáróan azonosítani lehetett a metionint,
az egyik kéntartalmú aminosavat.
Ámde az aminosav-szintézist reprodukáló kí
sérletekből nemcsak a kéntartalmú aminosavak
hiányoztak, hanem a gyűrűs aminosavak is: a
fenil-alanin, a tirozin és a triptofán. Millernek és
munkatársainak 1969-ben sikerült egy elfogad
ható megoldást találnia olyan körülmények ki
alakítására, amelyek közepette a fenil-alanin és
tirozin spontán keletkezhet. A kiindulási anyag
fenil-acetilén volt, amely a legkülönbözőbb szénhidrogénekből keletkezik magas hőmérséklet,
elektromos kisülések vagy ibolyántúli sugárzás
hatására. Érdekes, hogy bár sem a fenil-alaninban, sem a tirozinban nincsen kénatom, fenilacetilénből való keletkezésükhöz mégis kén-hid
rogén jelenléte volt szükséges. Úgy látszik, hogy
a szintézisnek van kénatomot is tartalmazó köz
benső terméke.
Ma már bizonyított, hogy az Ősföld viszonyai

7. TÁBLÁZAT
Néhány kísérlet adatai, amelyek spontán aminosavképződéshez vezettek*
Kiindulási anya
gok

Kísérleti
körülmények

Szerzők

Cián+ ammónia
Cián+ ammónia

70 °C
25 °C, állás

Metán+ ammónia
Metán+ ammónia
M etán+
ammóniumklorid

1000 °C
900 °C, kvarc

Oró és Kimball
Matthews
és Moser
Fox
Harada

UV-fény, vasszulfid

Ellenbogen

Metán +
ammónia +
hidrogén
Etán+ ammónia
Formaldehid-1levegő

Szén-dioxid +
levegő

elektr. kisülések Miller
Groth és
UV-fény
Weisenhoff
500 W-os izzó
lámpa,
molibdénBahadur
oxid
1000 W-os izzó
lámpa,
molibdénBahadur
oxid

Szerves savak+
ammóniumsók

UV-fény

Culterera és
Ferrari

Szerves savak és
nitrátok

UV-fény

Culterera és
Ferrari

Szerves savak és
nitritek

UV-fény

Culterera és
Ferrari

Fenil-acetilén-1kénhidrogén

UV-fény

Friedmann és
Miller**

Ammoniumtiocianát

UV-fény

Smith és
Silver***

A ceton-t-ammónium-cianid

UV-fény.

Friedmann és
Miller0

* A kiindulási anyagok között a vizet nem tüntet
tük fel külön, mert mindegyik kísérletnek komponense
volt.
** A kísérletben fenil-alanin és tirozin keletkezett.
* * * A kísérletben metionin jelent meg.
°-lel jelöltben pedig valin és izoleucin volt a kelet
kezett aminosav.
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közepette az összes biológiai jelentőségű aminosav keletkezhetett. Bár napjainkban is egyre-másra jelennek meg az erre vonatkozó kísérleti mun
kákról szóló beszámolók, ezek m ár csak tudá
sunk részleteinek gazdagítását jelentik. Az alap
kérdésre már megvan a felelet: az aminosavak
megjelenése a Földön nem az élővilág tevékeny
ségének eredménye volt.
A C U K R O K A B IO G É N
SZIN TÉZISE
A cukrok spontán keletkezésére utaló munkák
a kémia kezdeti szakaszára nyúlnak vissza: But
lerov 1861-ben, Loew 1887-ben közölték korai
vizsgálataik eredményét. Ezek szerint formalde
hidből vizes oldatban, lúgos közegben cukorszerű
vegyületek keletkeznek. Kísérleti eredményeikre
egy évszázadon át hivatkoztak, de komolyabb
vizsgálatokra csak az utóbbi másfél évtizedben
került sor. A hatvanas években derítették fel e
reakció részletes mechanizmusát. Ám az nem
biztos, hogy lúgos közeg rendelkezésre állt-e az
Ősföld körülményei között. Egyidejűleg jelent
meg 1967-ben két különböző laboratórium ku
tatócsoportjának a cukrok abiogén szintézisével
kapcsolatos eredménye a „Nature” című folyó
irat hasábjain. Az egyik munkát Gabel és Ponnamperuma, a másikat Reid és Orgel közölték.
Mindkét csoport formaldehidoldatot forralt
néhány órán át. A különbség csak annyi volt,
hogy Ponnamperumáék agyagásványok vagy alumínium-oxid jelenlétében forralták a formalde
hidet, az utóbbiak karbonát-apatit vagy egysze
rűen csak kalcium-karbonát (mészkő!) jelenlété
ben. Az eredmény rendkívül pozitív volt, ötórás
forralás után egyes kísérletekben a formaldehid
80%-a is átalakult cukorrá. És a reakcióelegy
nem egyféle cukrot tartalmazott, hanem sokféle
cukor keverékét: három , négy, öt és hat szén
atomos cukrok egyaránt keletkeztek. Mivel az
ősatmoszférában az ibolyántúli sugárzás és az
elektromos kisülések hatására állandóan kelet
kezett formaldehid, és az ősóceánban oldódva
agyagokkal, agyagásványokkal és karbonátok
kal érintkezhetett, nyilvánvaló, hogy az Ősföld
légkörének redukáló körülményei között a cuk
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rok keletkezése is biztosítva volt. És ami rend
kívül lényeges, a keletkezett cukrok között ott
volt az öt szénatomos ribóz, a nukleinsavak cu
korkomponense is.

N U K LEO TID B Á ZISO K
A harmadik fejezetben említettük, hogy a bioló
giai makromolekuláknak három nagy csoportja
v an : a fehérjék, a polimer szénhidrátok és a nuk
leinsavak. A fehérjék építőkövei az aminosavak,
a polimer szénhidrátoké a cukrok. Ezekről be
bizonyítottuk már, hogy az Ősföld körülményei
között képződhettek abiogén úton. A harmadik
csoport építőkövei, a nukleotidok maguk is öszszetett molekulák, s mint említettük, egy nukleotidbázisból, egy cukorrészből (e kettőt együtt
nukleozidnak nevezzük) és egy foszfátcsoportból
állnak. A foszfát természetesen eleve rendelke
zésre állt az ősóceánban, a speciális cukorról, a
ribózról pedig kísérletileg bizonyítható, hogy ke
letkezett. Marad tehát bizonyítandónak a nukleotidbázisok keletkezése.
A nukleotidbázisokat két csoportra osztjuk,
a kétgyűrűs purinbázisokra és az egygyűrűs primidinbázisokra. A purinbázisok keletkezésének
vizsgálatánál ugyanolyan könnyű, gyors és lát
ványos eredményeket lehetett elérni, mint az
aminosavak keletkezésével kapcsolatosan. Ezek
nek a vizsgálatoknak a vezéralakja Oró volt, aki
különböző munkatársaival már a hatvanas évek
elején számos eredményes kísérletet folytatott és
publikált.
Kísérleti módszereik igen egyszerűek voltak:
vizes ammóniaoldatban hidrogén-cianidgázt ol
dottak úgy, hogy kevés ammóniafelesleg marad
jon, s az elkészített oldatokat különböző hőfo
kon tárolták néhány napon át. A reakcióelegyben csakhamar látni lehetett az átalakulást: nagy
tömegű feketés csapadék jelent meg. H a az oldat
ból a csapadékot kiszűrték, barnás-vörös szűrle
tet nyertek, és ezt modern kromatográfiás mód
szerek segítségével analizálták. Az oldatban ter
mészetesen mindjárt kezdetben kimutatták az
aminosavakat, hiszen már tudjuk, hogy ilyen
körülmények között képződnek aminosavak.
De az aminosavak mellett sikerült kimutatniuk

az adeninnek, ennek a legáltalánosabb purinbázisnak a jelenlétét is.
1962-ben Kimball-lal közösen részletes vizsgá
lati eredményeket tettek közzé a reakcióelegyekben megjelenő és az adeninnel rokonságban levő
vegyületekről. A vegyületek között amino-imidazol-karboxamidot, amino-imidazol-karboxamidint, glicint, glicin-amidot, formamidot, formamidint, aszparaginsavat sikerült kimutatniuk.
Ezek a nevek az olvasónak így nem mondanak
sokat, de jelentőségük mindjárt nyilvánvaló lesz,
ha megnézzük a 25. ábrát. Az élő szervezetben
ugyanis a purinbázisok ma is ezeknek a vegyületeknek segítségével képződnek. Úgy látszik tehát,
hogy az élő szervezetek megőrizték a purinszintézisnek azt az ősi mechanizmusát, amellyel a
purinok az élet megjelenése előtt abiogén úton
szintetizálódtak. Oró és Kimball arra is rámu
tattak, hogy a karboxamidinből adenin, a karboxamidszármazékból pedig guanin, xantin és
fo s z fo r ib o z ila m in
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25. ábra/ A nukleotidok bioszintézise azélő szervezetek
ben. A bekeretezett közbenső termékek megjelentek
Oró és Kimball ciánból kiinduló abiogén szintézisében is.
Ez felveti annak a lehetőségét, hogy az élő szervezetek
anyagcseréje részben ugyanazt az utat követi, amelyet a
kémiai evolúció még az élőlények megjelenése előtt meg
valósított

hipoxantin keletkezésére van lehetőség, vagyis
az élő szervezetekben általános szerepet játszó
összes purinszármazékok keletkezésére.
Korántsem sikerült ilyen könnyen megtalálni
a pirimidinbázisok szintézisének az útját. Pedig
ezt is bizonyítani kellett, mert a nukleinsavakban
a purinok és pirimidinek egyforma mennyiség
ben vannak jelen. A pirimidinek szintézisének
útját csak az évtized végére sikerült felderíteni.
Orgel és munkatársai 1968-ban citozint és uracilt,
a ribonukleinsavak két pirimidinbázisát szinte
tizálták prebiotikus körülményeket modellezve.
Kiindulási anyaguk ciano-acetilén volt. Nitro
génből és metánból elektromos kisülések hatá
sára keletkezik ciano-acetilén.-A kísérleti elegyben ciano-acetilént reagáltattak vizes cianátoldattal, és közel. 20%-os hatásfokkal nyerték a
citozint. A citozin másodlagosan uracillá ala
kulhat át.
Orgeléknek ezt a kísérleti eredményét nem
minden szakember tartja elfogadható bizonyí
téknak az Ősföld felszínén lejátszódó pirimidinszintézishez. Fő ellenérvük: a ciano-acetilén és
a cianát túlságosan bomlékony ahhoz, hogy az
ősi vizekben a citozin szintéziséhez szükséges
viszonylag nagy koncentrációt elérhették volna.
De a ciano-acetilén nem lehetett túlságosan ritka
vegyület, hiszen jelenlétét rádiótávcsövekkel
Tejútrendszerünk csillagközi terében is sikerült
kimutatni.
A dezoxiribonukleinsavban, mint említettük,
uracil helyett timin fordul elő. Ennek a pirimidinbázisnak a szintézisével csak 1971-ben sikerült
megbirkózni. Az eredmény ugyancsak Orónak
és munkatársainak nevéhez fűződik. Azt igazol
ták, hogy az uracil formaldehid és hidrazin jelen
létében timinné képes átalakulni.
Bár abszolút bizonyítottnak még nem fogad
hatjuk el a pirimidinek szintézisét, elképzelhető,
hogy szintézisükre más, általunk még nem ismert
utak is lehetségesek, elképzelhető, hogy a prebiológiai körülmények között más utakon folyt a
pirimidinek szintézise. Mégis az eddigi kísérleti
eredmények feljogosítanak bennünket annak ál
lítására, hogy a nukleotidbázisok keletkezéséhez
sem volt életre szükség, a nukleinsav-alkotórészek keletkezése is megelőzte az élet megjele
nését.
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A NAGY PROBLÉM A:
A FO SZ FO R IL E Z É S
A purin- és pirimidinbázisok, cukrok és foszfá
tok jelenléte még korántsem jelenti azt, hogy
ezekből a vegyületekből nukleinsavak képződ
hetnek. A nukleinsavak alapegységei, monomer
jei a nukleotidok, amelyekben egy purin- vagy
pirimidinbázis, egy öt szénatomos cukor és egy
foszfátcsoport kapcsolódik egymáshoz. Azt kell
tehát bebizonyítani, hogy az Ősföld körülmé
nyei között ezek egymáshoz kapcsolódása is le
hetséges volt. A bizonyítás kétlépéses. Az egyik
a bázis és a cukor közötti kötés, a másik a cukor
és a foszfát közötti kötés kialakulása. Ez utóbbi
különös fontosságú a biokémiában, m ert a cukorfoszfátok önmagukban is rendkívül fontos alko
tórészei az élő rendszereknek, rajtuk keresztül
történik a cukrok felépítése, lebontása, átalakí
tása. De ha lehet, még fontosabb szerepük van
a purinbázisokhoz, különösen az adeninhez kö
tött cukorfoszfátoknak: az adenin-nukleotidoknak. A szervezet számos reakciójában vesznek
részt, számos enzimes reakcióban. D e ezen túl
menően az adenin-nukleotidhoz még további
egy, illetve két foszfátcsoport kapcsolható, így
jön létre az adenozin-difoszfát (A D P) és az adenozin-trifoszfát (ATP). Ezek minden élő rend
szerben, ami egyáltalán csak létezik Földünkön,
alapvető szerepet játszanak: a biokémiai reak
ciók döntő részéhez az adenozin-trifoszfát elbomlása szolgáltatja az energiát. Azokban a reakciók
ban pedig, amelyek energiafelszabadulással jár
nak, az esetek többségében az ATP-ben tároló
dik a felszabadult energia.
Elképzelhetjük ezek után, hogy milyen rend
kívül széles körű kísérleti munka indult meg an
nak felderítésére, hogy a prebiotikus körülmé
nyek között miféle lehetőségek kínálkoztak a
foszforilálásra. Ám bármilyen körülmények kö
zött próbálták a nukleozidokat vagy a cukrokat
foszfátcsoporttal összehozni, bármilyen sugár
zást próbáltak alkalmazni, a reakcióelegyben
sem a cukorfoszfátok, sem a nukleotidok nem
jelentek meg kimutatható mennyiségben, nem is
szólva az áhított nukleotid-di- és -trifoszfátokról.
Több mint egy évtizedig csak mendemondák ke
ringtek a szakkörökben, hogy - állítólag - egyik
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vagy másik kutatónak sikerült foszforilezéSt
végrehajtania. Irodalmi munkákban homályos,
nem tiszta utalások jelentek meg, nyomokban
jelentkező nukleotidokról, ATP-ről.
Ezek az állítások azonban nem voltak képesek
a tudomány kritikáját kiállni. Lassan-lassan be
kellett látni, hogy a foszforilezés problémája nem
oldható meg olyan könnyen és egyszerű módon,
mint az egyéb anyagok szintézise. Eleinte a szer
vetlen pirofoszfátok voltak gyanúsak, hiszen a
két foszfátcsoport egymáshoz kapcsolódása ré
vén keletkezett pirofoszfát is energiában gazdag
vegyület, és ráadásul egyes ciánvegyületek né
mely ásvány felületén elősegítik a pirofoszfátok
képződését. A hatvanas évek első felében a pirofoszfátokkal történő foszforilezés volt a kísérleti
munka előterében. Számottevő eredményt azon
ban ezek a kísérletek nem hoztak.
Ponnamperuma volt az első, aki 1965-ben
szerves foszfátvegyületet használt abiogén nukleotidszintézisben nukleotidok előállítására.
Az általa használt etil-metafoszfát keletkezése az
őslégkörben nem kizárt, de nem is nagy a való
színűsége. Ráadásul a foszforilezés sem ment
valami sikeresen. Az áttörés 1968-ban történt,
amikor több kutató tett - egymástól függetle
nül - kísérletekkel alátámasztott javaslatot kü
lönféle foszforilezési lehetőségekre. Ponnam
peruma és munkatársai szervetlen polifoszfátokkal történő foszforilezéseket írtak le. Orgel ku
tatócsoportja a ciano-vinil-foszfát igen jó foszforilező hatására mutattak rá. Ez a vegyület a
foszfátot pirofoszfáttá, az uridint uridin-nukleotiddá tudja foszforilezni, meglehetősen jó
hatásfokkal. Ráadásul a ciano-vinil-foszfát már
igen kis mennyiségű ciano-acetilénből is képző
dik szervetlen foszfátok jelenlétében, a ciano-acetilénről pedig m ár említettük, hogy a csillagközi
térben jelenleg is megtalálható. Orgelék még
ugyanebben az évben azt is kimutatták, hogy
nagyon sok ciánszármazék képes a szervetlen
foszfátnak az uridin cukorrészébe való beépülé
sét elősegíteni.
Úgy látszik, Orgeléknek kedvezett a szerencse.
1972-ben végül egy nagyon jó hatásfokú, olyan
foszforilező szerre bukkantak, amely az ősi kö
rülmények között biztosan jelen volt. Karbamid és foszfát keveréke már 65 °C-on képes nuk-

M 51 jelzésű spirálgalaxis.
Ha száz év múlva készíte
nénk róla felvételt, ponto
san ugyanezt a képet nyer
nénk. A spirális elrende
zés mégis arról árulko
dik, hogy a gigantikus
anyagmennyiségek áramla
nak, kavarognak, örvény
lenek itt . . .

v . ,,

. . . éppúgy, mint ebben az
űrhajóból
fényképezett
csendes-óceáni ciklonban,
amely az űrhajóból ugyan
mozdulatlannak tűnik, de
a tengeren futó hajó szá
mára az elemek tombolásaként számontartott ten
geri vihar

Az árvaszúnyog nyálmirigyeinek négy kromoszómája
mintegy hétszázszoros nagyítással

A DNS-molekula modellje, illetve annak tíz bázis
párt tartalmazó egyetlen csavarulata. A valóságos
DNS-molekulában több ezer ilyen csavarulat követi
egymást

Spenót-kloroplaszt. Jól látszik a belső hártyás szer
kezete

►
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A Fox-féle mikrogömbök a gömb alakú baktériu
mokhoz hasonló nagyságúak, vizes oldatokban igen
stabilisak, nem agregálódnak, és nagyságukat tekint
ve homogének
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\ z adenozin-trifoszfát (ATP)-molekula modellje. A
bal oldalon látszik az adenin kettős gyűrűje, közé
pen helyezkedik el az öt szénatomos cukorrész, jobb
oldalon pedig a három egymáshoz kapcsolódó fosz
fátcsoport

A szélsőséges életviszonyok kutatásának kedvelt kí
sérleti állata a tized milliméteres nagyságú medveállatka. A felvétel térhatású elektronmikroszkóppal
készült

Egy osztódó mikrogömb metszetéről készült elekt
ronmikroszkópos felvétel. A felvételen jól látható a
gömböt határoló hártya kettős rétegű szerkezete
A barbertoni hegyvidék egy része (a nsaulii azbeszt
bánya). A hegyek középső részén találhatók a híres
„Fügefa”-képződmények

►
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o

3,2 milliárd éves baktériumlelet a dél-afrikai „Fügefa”-képződményekből. Az eddig ismert legősibb baktériumlelet.
Elektronmikroszkópos felvétel

A barbertoni vidékről származó kovaképződmények hidrogén-fluoridos maratás után. Jól láthatók a kvarcszemcsék
felületén, illetve a szemcsék között elhelyezkedő szervesanyag-maradványok

1,7 milliárd éves baktériumleletek a Gunflint-képződményekből. Elektronmikroszkópos felvétel

Az ausztráliai Bitter Springs-képződményekben 1965-ben
találták a képen látható közel egymilliárd éves moszatféleségek maradványait

Különböző korú mikrofosszíliák. A bal
oldali négy kép a „Fügefa”-képződményekből, a jobb oldali felső a Gunflint-képződményekből, a jobb oldali
alsó pedig az ausztráliai Bittér Springsből származó fosszíliákat mutat. Az el
ső és utolsó között a korkülönbség kö
zel két és fél milliárd év

1968-ban ezeket a sejtmagvakat tartal
mazó mikroszkopikus moszatmaradványokat találták az ausztráliai Bitter
Springs-képződményekben
Ezeket a fonalas moszatokat 1971-ben
találták ugyancsak az ausztráliai Bitter
Springs-képződményekben

A walesi Harlech vára. E vár falainak
tövénél bukkantak az ammóniaevő mik
roorganizmusra

Szelvényezett féreg lenyomata a közép-ausztráliai prekambriumi rétegekből. 650 millió éves ( i )
Különböző ősférgek és ősrákok mozgásának megkövesedett
nyomvonalai 230-600 millió éves kőzetekben ( 2)

A földtörténeti ókor egyik leggyakoribb élőlényének, a háromkarélyos ősrákoknak (Trilobiták) két képviselője

Ichthyosaurus csontváz. Mintegy 140 millió évvel ezelőtt
élt, elevenszülő volt, és igen jól úszott

Rövid farkú repülőgyík csontváza.
ezelőtt a jura korszakban élt

120—130 millió évvel

Ösló csontváza, amelyet
Halle mellett egy barna
szénbányában találtak

Brontosaurus utánzat. 20
méter hosszú és mintegy
30 tonna súlyú lehetett

Kihalt óriási cápa állkap
csa a New York-i termé
szetrajzi múzeumban

►

Az orgueili és a murrayi
meteoritokból
származó oldható szer
ves anyag jellegzetes
hatszöges,
sejtszerű
struktúrát mutat. A
fölső kettő és a bal ol
dali a murrayi meteo
ritből, a jobb oldali
alsó az orgueili meteo
ritből származik

Az 1969. szeptember 28-án az
ausztráliai Murchison mellett le
esett meteorit egy darabja

Ilyennek látszik jó távcsövekkel
a Mars, a Jupiter, a Saturnus és
a Pluto

A Mars bolygó a déli pólusán
szén-dioxid-hó sapkával

A Jupiter bolygó kék fényben
fényképezve.
Jól látható az
egyenlítő síkjával párhuzamos
sávozottság és baloldalt fönt a
híres és titokzatos nagy vörös
folt
. . . és most kezdi birtokba venni
a csillagközi teret

leotidokká foszforilezni a nukleozidokat. A reak
ció szárazon zajlik le vagy kevés nedvesség jelen
létében, de nem vizes közegben. És bár ilyen kö
rülmények biztosan előfordultak az Ősföld kö
rülményei között, mégis szimpatikusabb lett
volna vizes fázisban ható foszforilező szert ta
lálni.
A nukleotidok szintézise az élő szervezetben
úgy történik, hogy külön képződik a purin- vagy
pirimidinbázis, külön az öt szénatomos cukor,
a kettő összekapcsolódik nukleoziddá, majd ez
foszforileződik nukleotiddá. Az élő szervezet
először a cukorfoszfátot készíti el, majd a cukor
molekulának a foszfátcsoporttal ellentétes végén
szénatomról szénatomra fokozatosan építi fel
a purin- vagy pirimidinbázis gyűrűjét. Kézen
fekvő a gondolat, hogy a prebiológiai szintézi
sek kutatása során is ugyanezt az utat próbálják
végigjárni. Ugyancsak Orgel indult el ezen az
úton. Vizes oldatban a cukorfoszfátot először
cian-amiddal, majd ciano-acetilénnel reagáltatta.
Mindkét reagens jelen lehetett az ősi körülmé
nyek között is. Az eredmény citidin-nukleotid
volt. Ez az út is járhatónak látszik, bár ez sem
teljesen tökéletes, mert a reakcióban a mai élő
világ anyagai között szerepet nem játszó más
vegyületek is keletkeznek, és emellett a citidinnukleotid is nagyon kis hozammal keletkezik a
reakció során.
Mindezek a kísérletek, ha nem is adtak abszo
lút biztos és egyértelmű választ az abiogén foszforilezés mechanizmusára, mégis e reakció egész
sor lehetséges útjára mutattak rá. Azt minden
esetre bebizonyították, hogy a biológiai foszfátvegyületek, a cukorfoszfátok és nukleotidok ke
letkezésére ugyancsak volt lehetőség a Földön
az élet megjelenése előtt.
Az említett kísérletekben előállított foszfátvegyületekben csak egy-egy foszfátcsoport van,
di- és trifoszfátok nem fordulnak elő közöttük.
Pedig az ATP abiogén úton való keletkezésének
bizonyításával igen sokan próbálkoztak. Sok kí
sérletet hajtottak végre e célból. Ezzel kapcsolat
ban is találhatók az irodalomban különböző
eredményekre homályos utalások. Az első és a
könyv megírásáig egyetlen, valóban jól megfog
ható eredmény 1971-ben látott napvilágot, ez
úttal japán szerzők tollából. A kutatók a fosz-

forilezésnek egy teljesen szokatlan útját válasz
tották. Adenozin-mono- és -difoszfátból indul
tak ki, és ezt nem foszfáttal foszforilezték, ha
nem bármilyen furcsán hangzik is szilikáttal.
Hogyan lehet szilikáttal foszforilezni? Csak
atomrombolás révén. A reakcióelegy szilícium
atomjait neutronbombázásnak vetették alá, en
nek hatására a szilíciumatomok foszforatomokká
alakultak át. Az újonnan képződött foszfor
atomokból felépülő foszfátok az átalakulás
pillanatában hajlandók kötődni az adenozinmono- és -difoszfát foszfátjaihoz, és ilyen mó
don a monofoszfátból difoszfát, a difoszfátból
trifoszfát keletkezik. A reakcióelegybe bevitt
adenozin-foszfátoknak mindössze 0,2 %-a ala
kult át magasabb foszfátokká. De ez az átala
kult mennyiség mind a szokásos kémiai, mind
pedig a radioaktívizotóp-technikában alkalma
zott módszerekkel jól meghatározható volt.
Ez a reakció biztosan előfordult az ősóceán
ban. De aligha valószínű, hogy hatásfoka ele
gendő lett volna olyan mennyiségű ATP szinté
ziséhez, mint amilyenre az ATP biológiai fon
tosságából következtethetünk. Ott tartunk tehát,
hogy a keletkezés elvi lehetősége bizonyított. De
a gyakorlati út, a tényleges mechanizmus felde
rítése feltehetőleg még várat magára.

PO R FIR IN ÉS EGYÉB M OLEKULÁK
A kis molekulasúlyú biológiai vegyületek között
a porfirinszármazékok a legkomplikáltabbak
közé tartoznak. Mint már többször említettük,
ez is egyik oka volt annak, hogy meteorokban,
kőzetekben, kőolajban a szakemberek az élet
feltétlen nyomainak fogadták el a porfirinszár
mazékok jelenlétét. Elképzelhetetlennek látszott,
hogy ilyen komplikált szerkezetű és térbeli fel
építésű molekulák másképpen is keletkezhesse
nek, mint az élő rendszerek speciálisan szerve
zett, nagy fajlagosságú enzimei által katalizált
reakciósorozatainak segítségével. Éppen ezért a
kutatások első évtizedében senki sem vizsgálta
meg, hogy a prebiológiai körülményeket utánzó
kísérleteiben vajon nem jelentkezett-e valami
lyen porfirinszármazék az aminosavak és nukleotidbázisok mellett.
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A z első gyanú akkor merült fel, am ikor a hat
vanas évek elején a nukleotidbázisok keletkezé
sének kutatása közben a pírról jelenlétét kimu
tatták. A porfirinszármazékok négy pirrolgyűrűt
tartalmaznak, és már egyedül ez a tény arra mu
tatott, hogy ha nem is közvetlen porfirinkelet
kezés zajlott le prebiotikus körülmények között,
de a porfirin alkotórészei kialakulhattak spon
tán is. A z első arra vonatkozó közlés, hogy a ké
miai evolúció során feltehetően porfinszerű
anyagok is szintetizálódtak, 1964-ből származik.
Olyan reakcióelegyben, amelybe kiindulási
anyagként pirrolt és formaldehidet helyeztek,
1967-ben m ár a porfirin keletkezését is leírták.
Ezt a kísérletet arra alapozták, hogy formalde
hid eleve jelen volt az ősatmoszférában, a pírról
pedig a korábbi kísérletek tanulsága szerint kelet
kezhetett ebben a légkörben. Ponnamperuma
laboratóriumában született a döntő eredmény:
metán, am m ónia és vízgőz keverékében elektro
mos kisüléseket keltettek, vagyis lényegében rep
rodukálták a Miller-féle kísérleteket. A reakcióelegyet megvizsgálva minden kétséget kizáróan
sikerült megállapítani a porfirinek jelenlétét.
A felsorolt főbb vegyülettípusokon kívül az
élő szervezetekben még nagyon sokféle anyag
fordul elő. Nem kívánjuk részletesen felsorolni
ezeket, s a szintetizáltak teljes listáját sem adjuk,
de a különböző aldehidek, ketonok, zsírsavak,
nikotinsav, nikotin-savamid, oxisavak és egyéb
vegyületek keletkezésének lehetőségét már be
bizonyították. Mindez annyit jelent, hogy azok
az anyagok, amelyek az élő rendszerek építő
köveit képezik, és amelyek jelenleg az élő rend
szerek rendkívül bonyolult összehangolt reakciórendszerei révén szabályozottan képződnek,
már jelen voltak az ősóceán vizeiben az élet meg
jelenése előtt. A z élet kialakulása egy olyan ős
levesben indult meg, amelyben az élő rendszerek
születéséhez és elszaporodásához mindenféle
táplálóanyag megvolt.
AZ ÓRIÁSM OLEKULÁK
KIALAKULÁSA
A kis molekulasúlyú biológiai vegyületek kelet
kezése csak a szubsztanciális lehetőségét terem
tette meg a földi élővilág kialakulásának. Ezek
82

építőkövek voltak, építőkövek, amelyeknek még
sok-sok lépcsőfokon végighaladva kellett szer
veződniük ahhoz, hogy belőlük kialakulhassa
nak csak a legprimitívebb élő rendszerek is. Ám
az építőelemek m ár magukba zárták azokat a
lehetőségeket, amelyek szerint a további szerve
ződés megtörténhetett. Az aminosavak moleku
láinak geometriai felépítése eleve megszabja azt
a módot, ahogy egymással hosszú lánccá, polipeptidlánccá összekapcsolódhatnak. A kialakult
polipeptidlánc, mint láttuk, eleve magában
hordja a megcsavarodás lehetőségét, a polipeptidláncon belül a különböző aminosavak kap
csolódási sorrendje pedig meghatározza azokat
a lehetséges térbeli tekeredési formákat, ahogyan
a részlegesen már csavarodott lánc feltekeredhet
gomolyaggá. Végül az így képződött fehérjemo
lekula tekeredési módja szabja meg a több gomolyag egyesülésének, aggregálódásának a lehetősé
gét is.
Hasonló módon a nukleinsavak építőelemei
nek, a nukleotidmolekuláknak a geometriai el
rendeződése szabja meg azt a magasabb rendű,
úgynevezett másodlagos szerkezetet, amely leg
inkább a DNS révén vált ismertté Watson-Crickféle kettős hélix néven. Kézenfekvő tehát a felte
vés: ha az ősóceánban valóban jelen voltak a
megfelelő aminosavak, nukleotidok, akkor ezek
ből kialakulhattak a megfelelő fehérjék és nuk
leinsavak, majd ezt követően a magasabb fokon
organizált struktúrák is.
A szerves kémia fejlődése azonban egy ideig
ennek az ellenkezőjét látszott bizonyítani. Emil
Fischer, a szerves kémia egyik óriása életének jó
részét arra szentelte, hogy aminosavakat fehér
jékké kapcsoljon össze. Erre több módszert is ki
dolgozott, ám 18 aminosavnál többet soha nem
sikerült egyetlen polipeptidláncba kapcsolnia. De
hogy ez is mekkora szakmai teljesítmény volt, azt
az is mutatja, hogy ezt a számot igen sok próbál
kozás ellenére közel fél évszázadon át nem sike
rült lényegesen túlszárnyalni. A fehérjék abiogén
szintézisét a szerves kémia egyik vágyálmaként
tartották számon. A nukleinsavak szintézise, bár
korántsem tekinthet vissza fél évszázados múltra,
egyáltalán nem jelent kisebb problémát. Csak az
utolsó évtized kutatásai bizonyították be, hogy
fehérjejellegű vegyületek viszonylag könnyen ke

letkezhetnek, ha nem a mesterséges vegyületek
előállításához szokott vegyész kacifántos előállí
tási módjának, hanem a természetes körülmé
nyek reprodukálásának útján indulunk el.

FE H É R JÉ K KELETK EZÉSE
Az első, aki ezen az úton sikerrel ment végig, az
amerikai S. Fox professzor volt. Alapgondolatán
lehet vitatkozni, ám eredményei egyértelműek.
Kísérleteit arra a feltevésre alapozta, hogy az
aminosavak már jelen voltak az ősvizekben. Nem
törődött tehát az aminosavak származásával,
csak azt a kérdést vizsgálta, vajon lehet-e mester
ségesen olyan körülményeket teremteni, amelyek
megfelelhetnek az Ősföld körülményeinek, és
ugyanakkor az aminosavak összekapcsolásához
vezetnek. Feltételezte, hogy a valamikori, a mai
nál sokkal intenzívebb vulkanikus tevékenység
során az aminosav-tartalmú pocsolyák gyakran
párlódtak be, és a visszamaradt anyag szárazon
hevült magasabb hőfokra. Kísérleteiben ezeket a
körülményeket igyekezett reprodukálni. Aminosavakat kevert össze szárazon, majd ezeket 160190 °C-on tartotta néhány órán át. Ha az amino
savak között nagy feleslegben volt a glutaminsav
és az aszparaginsav, akkor a hevítés során az
aminosav-keverék megbámult, majd lehűtés után
vízben feloldva az anyagot fehérjejellegű termé
keket, az úgynevezett proteinoidokat nyert. A
nyert termékek molekulasúlya 3600 és 8600 kö
zött váltakozott, a hozam elérte a 15 %-ot. A ter
mék részletes vizsgálata azt mutatta, hogy a polipeptidláncba mindenféle aminosav beépült, de
igen különböző százalékban. E proteinoidok
aminosavjai között az aszparaginsav és a gluta
minsav dominált.
Fox professzor és munkatársai több mint egy
évtized óta folytatják és finomítják eme kísérletei
ket. A kísérleti körülmények változtatásával el
érték, hogy a képződött proteinoidok molekulasúlyát egészen 300 000-ig megnövelték. Ez pedig
már óriási szám, hiszen a polipeptid 10 000 felett
már fehérjének számít. A nagy aszparaginsav- és
glutaminsav-tartalom miatt ezek a proteinoidok
erősen savas tulajdonságúak. A hatvanas évek
vége felé a módszereket úgy sikerült finomítani,

hogy m ár neutrális és bázikus tulajdonságú pro
teinoidokat is képesek voltak előállítani ezzel a
módszerrel.
A kémiai vizsgálatok szerint e proteinoidokban
az aminosavak ugyanolyan kötéstípussal kap
csolódnak egymáshoz, mint a fehérjékben, a fe
hérjékre jellemző összes általános kémiai tulaj
donságot mutatják. Egy baktériumfaj táptalajá
ba fehérje helyébe ilyen proteinoidokat rakva a
baktériumok azokat táplálóanyagként könnyen
fel tudták használni. Ezen felbátorodva kísérleti
patkányok táplálására is alkalmazták őket,
ugyancsak teljes sikerrel.
Foxék kísérleteivel szemben hasonló ellenve
tést lehet tenni, mint Millerével szemben, aki az
aminosavak képződését ősi zivatarokra, elektro
mos kisülésekre alapozta. Biztos, hogy a feltéte
lezett körülmények megvoltak az Ősföld felüle
tén, ám nem általánosan, hanem csak helyileg,
időszakosan fordultak elő. Ahhoz, hogy a Foxféle kísérleti körülmények között fehérjék kelet
kezzenek, az aminosav-keveréknek szárazon kel
lett hevülnie, és csak utána oldódnia vízben.
Ezért más kutatók más utakon indultak el. Ko
vács József például egyszerűen aszparaginoldatot
forralt, s így kapott oligo- és polipeptideket, ame
lyekben néhány, de legfeljebb 10-15 aszparaginmolekula kapcsolódott össze.
A polimerizációs folyamatok az élő rendsze
rekben általában foszfátokon, foszforsavésztereken keresztül játszódnak le. A fehérjék bioszinté
zisében is szerepe van a foszforsavnak, bár nem
közvetlenül, az aminosavak a foszfátot tartal
mazó adenin-nukleotid-molekulával kapcsolód
nak, és csak az így aktivált aminosav-adenilátok
képesek egymással az adenilátrész lehasadása kí
séretében peptidkötést létesíteni. Kézenfekvő volt
tehát a feltevés, hogy megvizsgálják a foszforsavészterek szerepét e polimerizációs folyamatok
ban. Ebben a munkában Schramm és munka
társai jutottak legmesszebbre, akik polifoszforsav-észtereket állítottak elő, és formamid vagy
dimetil-formamid jelenlétében a polifoszforsavak
katalizáló hatását felhasználva végezték a cukrok
összekapcsolását poliszacharidokká, illetve az
aminosavakét polipeptidekké. Sikerült is néhány
ezres molekulasúlyú polipeptidekig eljutniuk. Öt
évvel később Katchalszky és munkatársai siker
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rel reprodukálták abiogén körülmények között a
peptidszintézisnek azt a mechanizmusát, amelyet
az élővilág is követ: aminosav-adenilátokat egy
szerű körülmények között peptidkötések kialakí
tására bírtak. De a keletkezett termékek nem vol
tak nagy molekulasúlyúak.
Mindezek a vizsgálatok arra m utattak, hogy a
fehérjék keletkezésének ugyancsak többféle lehet
séges útja volt az Ősföld körülményei között. A
legmeglepőbb eredményt azonban 1967-ben
Matthews és Moser érte el. Kísérleti feltételeik
hihetetlenül egyszerűek: folyékony ciánt és am
móniát kevertek össze, és állni hagyták néhány
napon át. A folyadék először megszínesedett,
megsötétedett, majd sötét csapadék vált ki belőle.
A hatodik napon az el nem reagált ciánt és am
móniát eltávolítva, az eredeti mennyiség 40 %ának megfelelő súlyú szilárd anyagot nyertek.
Ezt az anyagtömeget vízben oldva azt találták,
hogy a polimerizált termékek között viszonylag
nagy mennyiségben vannak fehérjejellegű vegyületek is. Ezeket az anyagokat a fehérjekémia sajá
tos módszereivel: ammónium-szulfátos kisózás
sal elkülönítették a többi anyagtól, és molekulasúly szerinti frakciókra bontották. Az egyes frak
ciókat hidrolízis után aminosav-tartalomra vizs
gálták meg a szokásos módszerekkel, összesen
14 aminosavat m utattak ki a hidrolizátumban,
ezek között mindegyik frakcióban a legnagyobb
mennyiségben a glicin volt jelen. Nem minden
frakcióban szerepelt minden aminosav, s az egyes
frakciók aminosav-összetételben eltértek egymás
tól.
Ennél a kísérletnél egyszerűbb feltételeket fe
hérjejellegű termékek képződésére m ár elképzelni
sem lehet. Vajon ki gondolt volna arra, hogy
ilyen egyszerű körülmények között szintetizálha
tok a bolygófejlődés természetes, szerves alapvegyületeiből fehérjék, amikor a szerves kémiku
sok ezrei fél évszázadon át törték a fejüket a leg
különbözőbb és legkomplikáltabb módszereken,
amivel összekapcsolódásra lehet késztetni az aminosavakat?
Matthews munkái óta a fehérjeképződésnek
még újabb lehetséges útjait is felderítették. Kide
rült, hogy a ciklikus polifoszfátok is elősegítik az
aminosavak peptidkötéses összekapcsolódását.
Kiderült, hogy egyes agyagásványok katalizátor
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szerepet töltenek be az aminosavakból történő
spontán peptidkeletkezésnél. Sőt még az is köz
tudottá vált, hogy a fehérjejellegű vegyületek Mil
ler eredeti kísérleti körülményei között is megje
lennek, de ki mert volna Miller reakcióelegyében
fehérjék után kutatni akkor, amikor még az ami
nosavak spontán megjelenése is világszenzációt
jelentett!

A NUKLE1NSAVAK
A prebiotikus körülmények közötti fehérjeképző
dés kutatásának megindulásával egyidejűleg meg
indult annak kutatása is, hogy vajon képződhet
tek-e abiogén úton nukleinsavak. Minthogy az
élő rendszerekben alapvetően a nukleinsavakban
rögzítettek az öröklődő információk, alapvető
fontosságúvá vált a nukleinsavak abiogén kelet
kezésének, illetve e keletkezés lehetőségének a bi
zonyítása. A mai biológiai rendszerekben a gének
anyaga a dezoxiribonukleinsav, ám a szakembe
rek feltételezik, hogy a DNS már csak a biológiai
evolúció során vált a genetikai információtárolás
alapjává, s az ősi primitív élő rendszerekben ezt
a szerepet a ribonukleinsavak töltötték be. Ha a
ribonukleinsavak spontán keletkezése bizonyít
ható, akkor az információhordozásra képes
rendszerek élő szervezettől független kialakulása
is bizonyított.
Ám az abiogén biokémiának a nukleinsavvonallal úgy látszik sokkal kisebb a szerencséje,
mint a fehéijékkel és a cukrokkal. Ahogyan a
nukleinsav építőköveinek, a nukleotidok keletke
zésének vizsgálata során láttuk, itt is vannak
eredmények, sok és különböző lehetséges utat
sikerült felderíteni, de igazán átütő sikert hozót
egyet sem. A nukleinsavszintézis-kísérletek kiin
dulópontja, miként a fehérjék esetében is történt,
annak feltételezése, hogy az ősi vizekben rendel
kezésre álltak az építőkövek, a nukleotidok.
Ezért a kísérletek szinte kivétel nélkül a nukleotidokból indultak el.
Az első sikeres kísérletet Schramm és munka
társai végezték, még a hatvanas évek legelején, s
egy olyan általános rendszerre bukkantak, amely
ben mind az aminosavak, mind a cukrok, mind
pedig a nukleotidok hajlamosak voltak a poli-

merizálódásra. Ez a rendszer a fehérjeszintézisnél
már említett formamid- és polifoszforsav-észteroldat. Schramméknak ilyen módon számottevő
molekulasúlyú poliadenilsavat és poliuridilsavat
sikerült előállítaniuk. Kísérleteik meggyőző eredményűek voltak ugyan, de nagyon kérdéses, hogy
az ősi vizekben a formamid és a foszforsav-észterek jelen lehettek-e kellő mennyiségben, illetve
kellő koncentrációban. Úgy állítottak elő polifoszforsav-észtert, hogy kloroform és éter elegyében analitikailag tiszta foszfor-pentoxidot oldot
tak fel forralás közben, majd az oldatot bepárol
ták. A foszfor-pentoxid azonban rendkívül erős
oxidálószer, az Ősföld redukáló körülményei kö
zött még nyomokban sem lehetett jelen. így bár
mennyire szépek is Schrammék eredményei, a
szakemberek kétségbe vonják e reakcióknak a
prebiotikus körülményei közötti számottevő va
lószínűségét.
Sokkal természetesebbnek látszik az az út,
amin cseh kutatók, főleg Skoda és Moravek in
dultak el. Ők nukleozidokat hevítettek szárazon
160 °C-ra szervetlen foszfátok jelenlétében. Ezen
a hőfokon a foszfátok és a nukleozidok reakcióba
léptek egymással, különböző nukleotidjellegű vegyületek keletkeztek, sőt kimutatták a nukleotidok összekapcsolódását is. De a lehetőség csupán
elvi maradt, mert egyrészt ezen az úton csak kéthárom nukleotidot sikerült egymáshoz kapcsolni,
másrészt a keletkezett di- és trinukleotidok zöm
mel nem olyan szerkezetűek voltak, mint a termé
szetes nukleinsavakban. A nukleinsavak szinteti
zálásának ez az egyszerű útja elméleti lehetőség
maradt csupán.
Említettük a második fejezetben, hogy a DNSszálak szintézise egy kiegészítő szálon, egy minta
molekulán, a templáton zajlik le. Magától értető
dőnek látszott az a gondolat, hogy az ősi vizek
ben itt-ott véletlenül kialakult oligonukleotid
vagy nukleinsav-molekula mint templát, további
nukleinsav-molekulák képződését segítette elő.
Ezért a kísérletek döntő részében a reakcióelegybe eleve bevittek szintetikusan előállított oligovagy polinukleotidokat is. A kísérleteknek ez a
része teljesen egyértelműen pozitív volt; a polinukleotid templátmolekulák jelenléte a nukleotidok polimerizációs sebességét 10-20-szorosára
fokozza. Méghozzá a várakozásnak megfelelő

módon, mert például poliadenilsav csak az uridin-nukleotidok, a poliuridilsav pedig csak az
adenin-nukleotidok összekapcsolását segíti elő a
párképzés mechanizmusával összhangban.
Számos sikertelen vagy alig sikeres kísérlet
után, csak 1971-ben publikáltak olyan munkát,
amelynek során viszonylag jó hozammal kapcsol
ták össze a mononukleotidokat oligonukleotidokká. Akkor viszont egyszerre két ilyen kuta
tásról is közöltek cikket, az egyiket Orgel és mun
katársai írták, a másik Oró és munkatársai tollá
ból való. Orgelék azt találták, hogy a poliuridil
sav és a ciklikus adenin-nukleotid közötti komp
lex kialakulását a bázikus fehérjék, valamint az
aminosavak közül a glicin stabilizálják, és egy
idejűleg elősegítik az adenin-nukleotidok közötti
kötések kialakulását. E reakció viszonylag jó ho
zamú. Probléma ott van, hogy számban csak ke
vés nukleotidalegység kapcsolódik egymáshoz, és
nagyon kevés az olyan molekula, amelynek a
molekulasúlya számottevően nagy.
Oróék még egyszerűbb szintetizálási megoldást
találtak. Semleges közegben egyszerűen állni
hagyták agyagásványok és cián-amid jelenlétében
a mononukleotidokat, és sikeresen kimutatták,
hogy különböző oligonukleotidok képződtek,
olyanok is, amelyekben öt nukleotid kapcsoló
dott egyetlen oligonukleotid-molekulává. Bár az
öt nukleotidból felépülő oligonukleotid még nem
nukleinsav, és ezeket a kísérleteket Oróék csak a
timin-nukleotiddal végezték, ez az eljárás mégis
nagyon biztatónak látszik. Biztatónak látszik
azért, mert a reakcióhoz cián-amid jelenléte volt
szükséges, noha annak látszólag semmiféle sze
repe sincsen a reakcióban.

VARIÁCIÓK CIÁNTÉM ÁRA
Cián, cián-hidrogén, cianogén, cián-amid, cián
acetilén, ciano-vinil-foszfát. Csupa cián, csupa
ciánszármazék. Amikor aminosavak szintézisé
ről volt szó, ezekből a vegyületekből lehetett ki
indulni, ha fehérjékre fordult a szó úgyszintén.
A nukleotidbázisok ciánból épültek fel, a porfirinvegyületek ciánból keletkeztek. A cián lénye
ges szerepet játszott a pírról, a nikotinsav-amid,
a nikotinsav szintézisben. A fehérjeszintézis cián85

ból megdöbbentő sebességgel és remek hozam
mal zajlik le. A foszforilezést a ciánszármazékok
látszólag érthetetlen módon gyorsítják. És most
kiderül, hogy a nukleotidok összekapcsolódása,
amelyben látszólag ugyancsak semmi szerepe
sincs a ciánvegyületeknek, spontán megy végbe
cián-amid jelenlétében.
Úgy látszik, hogy a biológiai jellegű vegyületek
abiogén szintézisében a cián és ciánszármazékok
központi szerepet játszottak. Éppen ezért számosan kezdték vizsgálni a ciánnak és vegyületeinek
ilyen irányú reakcióit. Kiderült, hogy azokban a
kísérletekben, amelyekben metán és nitrogén,
metán és ammónia, formaldehid és nitrogén vagy
formaldehid és ammónia van jelen, s elektromos
kisülésekkel vagy besugárzással késztették ezeket
az anyagokat reakcióra, a reakciók első lépése
mindig cián és ciánszármazékok keletkezése volt,
és ezekre épülve képződtek a nitrogéntartalmú
biológiai vegyületek. Részletes vizsgálatokkal
azt is kimutatták, hogy a ciánból történő fehérjeszintézis nem úgy zajlik le, hogy először amino-
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26. ábra / A polipeptidlánc (poliglicin) cián-hidrogénből
történő szintézisének mechanizmusa Matthews és Moser
szerint
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27. ábra / Néhány példa aminosav-oldalláncok abiogén
kialakulására poliglicinláncon Akabori szerint

savak keletkeznek, majd ezek kapcsolódnak öszsze fehérjékké, hanem úgy, hogy először a polipeptid kötésekből álló hosszú lánc alakul ki,
majd a lánc polipeptidegységeire épülnek rá ké
sőbb az aminosav-oldalláncok.
A cián, ez a halálos méreg, a biológiai vegyüle
tek ősanyja. A cián és ciánszármazékok reakciói
ból és variációiból születtek meg az élővilág épí
tőkövei, és a cián segítette elő, hogy ezek az épí
tőkövek egymással reagáljanak nagyobb építő
elemekké, molekulablokkokká kapcsolódjanak
össze. Az élet keletkezésével foglalkozó kutatá
soknak az egyik legmeglepőbb konklúziója. Vég
következtetésként leszögezhetjük, hogy ahol a
cián és származékai megjelenhettek, ott az anyag
fejlődésében kisarjadhatott az az oldalág, amely
az élet megjelenéséhez vezet. És amint látni fog
juk az utolsó fejezetben, ennek az oldalágnak kisarjadására - számos bizonyítékunk alapján állít
hatjuk - nemcsak a Földön született lehetőség.

VI / AZ ALAPSTRUKTÚRÁK KIALAKULÁSA

Mindennapi szemléletünk szerint struktúrán
rendszerint geometriai, morfológiai struktúrát
értünk, azaz az elemeknek a térben egymáshoz
viszonyított rendezettségét. Csak az utóbbi idő
ben, a strukturalizmus térhódításával kezd álta
lánossá válni a struktúra szó igazi értelme. Ebben
az értelemben a struktúrát nem kötjük le az ele
mek térbeli rendezettségére, hanem a kifejezést
egyaránt vonatkoztatjuk valamely rendszer alko
tóelemeinek térbeli, időbeli vagy funkcionális
rendezettségére. Ebben a fejezetben az élet alap
vető geometriai, morfológiai strukturáltságának
kialakulását fogjuk vizsgálni. Ezért itt - és csakis
ebben a fejezetben - mégiscsak a szűkített értel
mében használjuk majd a struktúra szót.
Könyvünk elején egy fél mondattal már utal
tunk rá, hogy a geometriai strukturáltság az ele
mi részek világában értelmét veszti. Nemcsak itt
van probléma a geometriai szerkezettel, hanem
még az atom szintjén is. A szerveződés első lép
csőfoka, ahol már teljes mértékben megállja a
helyét a geometriai szemlélet, a molekulák szint
je. A molekulának jól definiálható goemetriai
alakja, geometriai struktúrája van, és ez a struk
turáltság döntő módon szabja meg a molekula
funkcióit és tulajdonságait. A kristálytan geo
metriai gazdagsága már egyértelműen vezethető
vissza a kristályt alkotó molekulák geometriájá
ra, geometriai elrendeződöttségére. A geomet
riai strukturáltság megjelenésével az organizáció
számára óriási variációs lehetőség nyílik.
Ám a variációs formagazdagság igazi világa
a szerves molekulák megjelenésével teljesedik ki.
Már említettük, hogy a szerves molekulák tér
beli strukturáltsága sokkal jobban befolyásolja

a molekula tulajdonságait, mint az, hogy milyen
atomokból és mennyiből tevődik össze. Apró,
lényegtelennek tűnő geometriai eltérés a mole
kula valamely atomjának vagy atomcsoportjá
nak térállásában új funkció megjelenését vagy
valamely meglevő funkciónak az eltűnését von
hatja maga után. A molekulák térszerkezetével
és annak funkcionális összefüggéseivel a kémiá
nak külön ága, a sztereokémia foglalkozik.
A szerves molekulák a szerveződő élő anyag
nak csak a legalapvetőbb építőelemeit alkotják,
ezért ezek formagazdagsága gyakorlatilag végte
len variációs lehetőséget nyit meg az élővilág
előtt, hogy geometriai struktúráját kiépíthesse.
Az élővilág él is ezzel a lehetőséggel. Ha össze
hasonlítjuk az élettelen természettel, akkor kü
lönösen jellemzőnek tűnik, hogy az élővilág hi
hetetlenül tobzódik a geometriai formákban. Ez
a formagazdagság az, ami általában lehetővé te
szi, hogy az esetek döntő többségében már rápillantással, csupán külső formai jegyek alapján
sikeresen elkülönítsük a biogén képződményeket
az abiogénektől. Ez a strukturális tobzódás már
a makromolekuláris szinten megfigyelhető, külö
nösen kifejezett a fehérjemolekulák esetében.
A makromolekulák struktúráját vizsgálva há
romféle strukturáltsági szintet különböztethe
tünk meg, amelyet primer, szekunder és tercier
struktúrának nevezhetünk el. A primer struktúra
vagy monomersorrend kétféle értelemben is
struktúra. Struktúra geometriai értelemben,
amennyiben a meghatározott sorrend egymáshoz
képest térben rögzíti az alkotórészeket. De infor
mációelméleti értelemben is struktúra, amennyi
ben a sorrend annak abszolút térbeli elrendezé87

sétől függetlenül is információt hordoz, és önma
ga is mint információhordozó, struktúrával ren
delkezik.

PR IM E R STR U K TÚ R A ÉS Ő S G É N
A primer struktúráknak, a meghatározott, rögzí
tett monomersorrendű makromolekulának a ke
letkezése az Ősföld nyújtotta körülmények kö
zött végső fokon az ősgén keletkezésével azonos.
Tudomásunk szerint az anyag strukturális fejlő
dése folyamán a makromolekulák monomersor
rendjével teremti meg az első természetes infor
mációtárolási lehetőséget. Az információtároló
képesség megszületésével olyan új tulajdonság je
lent meg az anyag evolúciójában, amely már ki
lép a kémia kereteiből, és a biológia egyik alap
vető jellegzetes sajátosságává válik. Végső fokon
az öröklődéshez, az öröklődéssel az evolúcióhoz,
az evolúció révén az emberi értelem és gondolko
dás megjelenéséhez vezet.
Egyetlen emberi sejt DNS-molekuláinak
együttes hosszát mintegy ezer milliméterre be
csülik. Ahhoz, hogy az alapvegyületekből, a nukleotidokból ilyen hosszú molekulalánc képződ
jön, közel hárommilliárd nukleotidnak kell ké
miai kötéssel egymáshoz kapcsolódnia. Mint
említettük, a kapcsolódás sorrendje irányított: a
DNS nukleotidjainak sorrendjében kódolódnak
a sejt, az élőlény öröklődő tulajdonságait meg
szabó információk. Az evolúció csúcsán álló
olyan bonyolult szervezetnek, mint amilyen az
ember is, rendkívül sok tulajdonságra vonatkozó
információt kell DNS-ében rögzítenie. Ha az
emberi sejt DNS-ében levő információkat betű
jelekkel, nyomdai úton akarnánk tárolni, közel
tízezer kötetes könyvtárat töltene meg ez az iszo
nyatos információtömeg. Az egyszerűbb szerve
zetek jóval kisebb genetikai szöveggel is beérik, a
vírusok genetikai szövege már „csak” néhány
százezer betűből áll, ebből már egyetlen könyvre
sem futná.
Ahogy a geológiai idők mentén visszafelé ha
ladunk az evolúció családfáján, úgy egyszerűsö
dik a genetikai szöveg: minél kevesebb öröklődő
tulajdonsága van az élőlénynek, annál egysze
rűbb a genetikai szövege. Ezt az összefüggést ter
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mészetesen nem lehet nulla pontig extrapolálni,
hiszen a legegyszerűbb élőlénynek is számos
öröklődő tulajdonsággal kell rendelkeznie ahhoz,
hogy életben maradhasson, és faját is fenntart
hassa. Mivel egy-egy tulajdonság néhány száz
vagy ezer nukleotidbetűvel rögzítődik, a legegy
szerűbb élőlények genetikai szövege is meglehe
tősen terjedelmes lehetett.
A genetikai ősszöveg keletkezését vizsgálva a
tyúk-tojás problémával találjuk magunkat szem
ben : az ősszöveg létrehozásához, másolásához az
élő sejt bonyolult apparátusa szükséges, e bo
nyolult apparátus működéséhez és születéséhez
viszont a genetikai szövegbe rejtett utasítás. Mi
volt hát előbb: gén nélküli sejt, vagy sejt nélküli
gén, avagy a milliárdnyi szétszórt molekula egy
szerre, hirtelen állt össze a sejt csodálatos sor
rendjébe? Az ilyen módon feltett kérdés termé
szetéből fakad, hogy megválaszolhatatlan, mert
az ősgén keletkezésének problémájára csak az
élet keletkezése folyamatának részeként, a hoszszú és bonyolult folyamat fokozatos megismeré
se révén válaszolhatunk. Az életkeletkezés-kutatás a kis molekulasúlyú szerves vegyületek és a
biológiai makromolekulák spontán keletkezésé
nek bizonyítása után a harmadik lépcsőfokra ért.
M ost már az információhordozásra képes sor
rendek keletkezésének lehetőségét, a primer sor
rendek spontán kialakulását kutatják.
Az aminosavaknak természetesen minden fe
hérjemolekulában van valamilyen sorrendje, és
hasonlóképpen mindig valamilyen sorrendben
következnek egymás után a nukleotidok is a nukleinsav-molekulákban. Minthogy azonban a sor
rend variációs lehetősége végtelennek tekinthető,
kérdés: kialakulhattak-e azonos monomersor
rendű molekulák, és ha igen, ennek a sorrendnek
volt-e, lehetett-e valamiféle értelme a keletkező
élő rendszerek számára.
Ez a kialakulás nem történhetett statisztikus
módon, pusztán valószínűségi alapon. A lehetsé
ges variációk már említett végtelen nagysága vi
lágosan mutatja, hogy szükség volt olyan korlá
tozó tényezőkre, amelyek bizonyos sorrendek
keletkezését eleve előnyben részesítették. Egy
százötvenes tagszámú polipeptid a 20-féle aminosavból 10195-féleképpen konstruálható meg. A
természetnek nem lehetett ideje és módja arra,

hogy e variációknak akár csak elenyészően kis
töredékét is végigjátsza. Vannak olyan adatok,
amelyek arra utalnak, hogy a spontán kialakuló
fehérjék vagy proteinoidok aminosav-összetétele
nem teljesen véletlenszerű, hiszen például már
említettük, hogy a keletkező proteinoidokban do
mináló szerepet játszik a glicin. Gary Steinman
egy 1967-ben megjelent munkájában kísérleteire,
valamint korábbi irodalomra támaszkodva hatá
rozottan a mellett foglalt .állást, hogy a keletke
zett fehérjéknek - a keletkezési körülményektől
függően - nemcsak az aminosav-összetétele mu
tat szabályszerűséget, de a sorrendje, szekvenciá
ja sem teljesen véletlenszerű. Véleménye szerint
a proteinoidok aminosav-szekvenciáiban nukleinsavakkal való kölcsönhatás nélkül is mutatkoz
hattak bizonyos törvényszerűségek.
A mai élővilágban a betűsorrend nukleinsavról
nukleinsavra, és nukleinsavról fehérjére másolódik át. A biológiai fehérjeszintézis nem is történ
het meg anélkül, hogy ne nukleinsavak vezérel
nék a folyamatot. De amint láttuk, a kísérletek
szerint a prebiológiai fehérjeképződés megtörtén
het nukleinsavak jelenléte nélkül is, sőt többféle
úton is lefuthat. Természetesen fakad ebből az a
gondolat, hogy a sorrend valamikor éppen fordí
tott volt, és az élőlények megjelenése előtt a fe-

28. ábra / A poliglicin hélixe köré úgy helyezhető el a
guanilsav, hogy egy-egy glicinre három guanin-nukleotid
jusson. Az élő szervezetekben a glicin beépülését a polipeptidláncba GGG kodon kódolja. Ez a egybeesés felveti
annak a lehetőségét, hogy a genetikai kódszótár kialaku
lása az élő rendszerek megjelenése előtt elkezdődött

hérjék szabták meg a kialakuló nukleinsavak bá
zissorrendjét.
A molekuláris biológia egyik megalapítója,
Francis Crick kételkedik ennek lehetőségében.
Ám a kísérletek azt mutatják, hogy éppenséggel
megtörténhetett az, hogy a fehérjék szabták meg
a keletkező nukleinsavak szekvenciáját. Fox pél
dául a hevítés útján előállított bázikus proteinoidokat ugyancsak hevítéssel képzett nukleinsavszerű vegyületekkel hozta össze oldatban, és bi
zonyította, hogy ezek molekulái kapcsolódtak
egymással. A proteinoidokat DNS-sel összehoz
va szálas anyagokat nyertek, bizonyítékául a szá
las proteinoidmolekulák és a szálas DNS-molekulák kapcsolódásának.
Woese már kétirányú kapcsolatokat mutatott
ki: a bázikus fehérjékre ráülnek a nukleotid-alkotórészek, és fordítva, a nukleinsavakra a bázi
kus aminosavak. Ez a kapcsolat nem egyszerű
sóképzés, mert a molekulák geometriája erősen
befolyásolja e komplexumok kialakulását. Ezért
bizonyos statisztikus rendeződés jön létre.
Woese bázikus fehérjeként argininből, illetve
lizinből felépülő polipeptidet, poliarginint és polilizint használt. Érdemessé vált a kölcsönhatást
térszerkezeti szempontból is megvizsgálni: e vizs
gálatot alabamai kutatók végezték el. Megállapí
tották, hogy a polilizinnek nukleotidokkal kép
zett csapadékában a polilizin helikális szerkezetű,
és ezt veszik körül a nukleotidmolekulák. A nukleotidok bázisai lapjukkal egymás mellé „slihtoltak” . A különböző fizikai mérések eredményei
alapján részletes modellt állítottak fel, s ennek
segítségével meglepő eredményekhez jutottak.
Mindenekelőtt feltűnően kiviláglik a modell
ből, hogy az aggregátumban egy aminosavra há
rom nukleotid jut, éppúgy, mint az élő szervezet
ben, ahol a fehérjeszintézis során három nukleo
tid kódol egy aminosavat. Nagyon érdekes, hogy
a modellbe csak a D-ribóz és az L-aminosavak
építhetők be, tehát azok a térszerkezeti módosu
latok, amelyek az élővilág felépítésében is szere
pelnek. A kémiailag azonos valószínűséggel ke
letkező, de a természet által csak ritkán, csupán
speciális feladatokra alkalmazott L-ribóz és D aminosavak a modellbe sem illeszthetők be. To
vábbi érdekessége a modellnek, hogy a nukleotidok összekötésében csak a 3'5'-foszfodiészter kö
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tést teszi lehetővé, ugyanazt, ami a természetes
nukleinsavakban van. Csak a ribóz építhető be,
a dezoxiribóz nem, és ez összhangban van azzal
a korábbi feltételezéssel, hogy az ősóceánban az
RNS képződése megelőzte a DNS-ét, hogy az ősi
információhordozó nem a DNS, hanem az RNS
volt.
Legérdekesebb eredményük azonban az, hogy
a modell alapján levezették, miszerint a három
guanin-nukleotidból felépülő triplettnek, a GGG
kodonnak a glicint kell kódolnia. És az élőlények
fehérjeszintézisében valóban a G G G kodon
kódolja a glicin beépülését az épülő fehérje
láncba.
Ezek a kutatások arra utalnak, hogy az ősgén
- vagy ősgének - születését az ősóceánban már
meglevő fehérjék térszerkezete szabályozhatta,
hogy az ősgének nukleotidsorrendjét a már kiala
kult fehérjék aminosav-sorrendje megszabhatta.
Erre utal Orgeléknek az a korábban m ár emlí
tett kísérleti eredménye is, hogy a bázikus jellegű
fehérjék, a polipeptidek elősegítik a nükleotidok
közötti kapcsolatok, kémi'ai kötések kialakulását,
vagyis a nukleinsavak szintézisét. A nukleotidfehérje kölcsönhatására vonatkozó kísérletek
még korántsem tekinthetők bizonyító erejű
nek, de feltétlenül figyelembe veendő lehetősé
gekre utalnak. Ám nem ez az egyetlen lehetsé
ges útvonal.
A nukleinsav-alkotórészek önmagukban is
hajlamosak specifikus kapcsolódásokra. Régóta
ismeretes például, hogy a nükleotidok egyike, a
guanilsav töményebb vizes oldatban gélt képez.
1966-ban megvizsgálva e gél molekuláris szerke
zetét, kiderült, hogy a guanilsav-molekulák a
gélben a nukleinsavak helikalis szerkezetéhez
hasonlóan hélixes elrendezésben helyeződnek
egymás mellé. A csavaros szerkezet kialakításá
nak képességét már a nukleinsav-alkatrészek
magukban hordják.
A guanilsavoldatban a guanilsav-molekulák
saját társaikkal képeznek hidrogénkötéseket, és
így alakul ki a csavarmenet-jellegű szerkezet.
A második fejezetben viszont részletesen fog
lalkoztunk azzal, hogy a nükleotidok - különö sen nukleinsavakba beépülve - elsősorban más
típusú nukleotidokkal kapcsolódnak össze - hid
rogénkötés révén - speciális bázispárokat képez
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ve. Ez a mechanizmus elvi lehetőséget nyújt
arra, hogy az egyszer már felépült nukleinsavmolekula az újonnan keletkezők nukleotidsor
rendjét megszabhassa. A speciális bázispárképzés azonban csak a DNS-molekulákban ilyen
szigorú, a kettős hélixszerkezet zárja ki az alter
natív bázispárok kialakulását.
Ha a nükleotidok oldatába kész nukleinsavakat teszünk, a „betűk” közötti válogatás is meg
valósul. A csak uridilsavból felépülő poliuridilsav például adenilsavval hármas hélixet képez
úgy, hogy a két poliuridilsav-szál mellé úgy
helyezkednek el az adenilsav-molekulák egy har
madik csavart szálat alkotva, mintha maguk is
nukleinsavvá polimerizálódtak volna. A többi
nükleotidok nem képesek ilyen szelektív kapcso
lódásra a poliuridilsavval, vagyis a poliuridilsav
a genetikai ábécé betűiből az A betűt szelektíve
képes kiválasztani.
A polinukleotidok nem magányos nukleoti
dokkal, hanem a néhány nukleotid kapcsolódásá
ból keletkezett oligonukleotidokkal már a DNS
kettős csavarmenetes szerkezetéhez hasonló szer
kezetet képesek kialakítani: a szemben álló bázi
sok hidrogénkötésekkel párt képeznek. A pár
képzés specifikus, a betűszelekció teljes mérték
ben érvényesül, a nukleinsavszál a matrica, a
templát szerepét tölti be.
Azokban az említett kísérletekben, amelyek
ben a nükleotidok egymáshoz kapcsolódását
kész polinukleotidokkal sikerült gyorsítani, a
hatás alapját éppen ezek az asszociációs jelen
ségek képezik. Az eredmények egymással össz
hangban vannak, hiszen például a poliuridilsav
csak az adenilsav polimerizációját, a poliadenilsav csak az uridin-nukleotid polimerizációját
segíti elő az asszociációs kísérletek eredményei
nek tanúsága szerint.
A kísérletek tehát feltártak olyan lehetősége
ket, amelyek alapján a fehérjék már kialakult
aminosav-sorrendje megszabhatta a keletkező
nukleinsavak „betűsorrendjét”, és olyanokat,
amelyek alapján a kész nukleinsav-molekuláké
az újonnan keletkező nukleinsavakét. Azt a
mechanizmust, amellyel a nukleinsavak szabják
meg a fehérjék primer szerkezetét, ismerjük az
élő rendszerekből. Egyetlen olyan kísérleti adat
vagy elméleti elképzelés sincs azonban, amely

arra utalna, hogy a fehérjemolekulák egymás
aminosav-sorrendjét meghatározhatnák.
Úgy látszik, hogy a nukleinsavaknak az ős
óceánban is döntő szerepük volt a primer struk
túrák irányított kialakításában, az információ
hordozásra képes anyagi rendszerek megjelené
sében és evolúciójában.
SZ E K U N D E R ÉS TERCIER
STRUK TÚRÁK
A makromolekulák térszerkezetének, az úgy
nevezett szekunder és tercier szerkezetnek a
kialakulásával nincs különösebb probléma, adott
primer szerkezet mellett ezek többnyire spontán
alakulnak ki. A fehérjék szekunder szerkezetét,
a már említett Pauling-Corey-féle alfa-hélix, a
peptidkötések savamidcsoportjai közötti hidro
génkötések tartják össze, és a hidrogénkötések
kialakulási feltételei szabják meg egyúttal a szer
kezet stabilitását is. Oldatban a szekunder szer
kezet melegítve felbomlik, lehűtve ismét kialakul.
A szekunder szerkezet spontán kialakulásának az
ősi körülmények között sem voltak akadályai.
A nukleinsavak szekunder szerkezetét a primer
szerkezet szabja meg. A fehérjék esetében - egy
aminosavtól eltekintve - az aminosavak minő
sége nem befolyásolja a csavarodás kialakulását,
hiszen a hidrogénkötések a minden aminosavegységnél azonos peptidkötések között jönnek
létre. A nukleinsavak esetében ez a bázisok minő
ségének a függvénye, mert a nukleinsavak sze
kunder szerkezetét a különböző minőségű bázi
sok közötti bázispárképzés szabja meg, ez teszi
lehetővé a kettős csavarmenetes szerkezet kiala
kulását. A nukleinsavaknál egyes hélixszerkezet
nem lehetséges, nincs ami ezt az egyes hélixszerkezetet stabilizálná. A kettős csavarmenetes
szerkezet kialakulhat két különálló molekula
között, mint a DNS esetében, vagy egyazon
nukleinsavszál két egymástól eltérő szálrésze
között, amint arra főként a ribonukleinsavak
esetében találunk szép példákat.
Adott nukleotidsorrend esetén a nukleinsavak
szekunder szerkezete is spontán alakul ki. Poliadenilsav és poliuridilsav oldatát szobahőfokon
összeöntve, pillanatok alatt olyan szerkezet ke

letkezik, amelyben a kétféle molekulák egymás
sal csavarmenetes struktúrába tekerednek. Ennek
a csavaros szerkezetnek is hidrogénkötések biz
tosítják a stabilitását, a bázispárok között kiala
kult kettős, illetve hármas hidrogénhidak. Éppen
ezért melegítésre ez is felbomlik, de lehűtve ismét
az eredeti szerkezetté alakul vissza. A különböző
DNS-ek például 70-90 °C között kettős hélixükből kicsavarodnak, hirtelen fagyasztással ezt a
kicsavarodott struktúrát meg is őrizhetjük. De
oldatban lehűtve ismét az eredeti kettős hélixes
szerkezet alakul vissza. Az Ősföld körülményei
között nemcsak lehetséges volt ezek kialakulása,
de mint az előbbiekben láttuk, e kettős csavar
menetes szerkezetek tették lehetővé a kialakult
nukleotidsorrendek, az ősi genetikai információk
másolódását is.

O PA R IN ÉS A KOACERVÁTUMOK
Az elmúlt évtizedekben hazánkban e két fogalom
szorosan egymáshoz kötődött. Népszerű brosú
rákban, iskolai tankönyvekben mindenütt azt
találtuk, hogy az élet eredete az Oparin-féle
koacervátumhipotézissel megmagyarázható. Ám
az állításhoz fűzött magyarázatok az esetek
döntő többségében meglehetősen semmitmon
dóak voltak, így az Oparin-elmélet nálunk bizo
nyos mértékig hitelét vesztette. Ugyanakkor, a
nyugati tudósok éppen az utóbbi évtizedben
kezdtek intenzíven és igen általánosan érdeklődni
Oparin hipotézise iránt. Szinte nem is találunk
az élet eredetére vonatkozó munkát, amelyben
ne hivatkoznának Oparinra úgy, mint az élet
eredetével foglalkozó modern kutatások egyik
megalapítójára.
A koacervátum elnevezés nem Oparintól szár
mazik, és a koacerváció jelensége sem Oparin
felfedezése. Még a koacerváció jelenségének
tanulmányozásában sem Opariné volt a döntő
szerep. A koacervátumokat Bungenberg de Jong
írta le elsőnek 1932-ben, és az ő munkássága ré
vén derült fény a koacervátumok számos fizikai
és kémiai tulajdonságára.
A koacerváció jelenségének megértéséhez egy
kicsit foglalkoznunk kell a makromolekulák
oldatainak tulajdonságaival. Az óriásmolekulák
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oldatai általában sűrűn folyó, viszkózus olda
tokat képeznek. A sűrűn folyás az óriásmoleku
lák között fellépő kölcsönhatások eredménye.
Ez a kölcsönhatás olyan erős lehet, hogy tömé
nyebb állapotban vagy lehűtve az oldaton belül
az óriásmolekulákat rögzíteni is tudja, ilyenkor
az oldat bekocsonyásodik, szaknyelven, gélesedik.
A képződött gél mechanikai rázással avagy me
legítéssel újra oldatba vihető. Ám a makromole
kuláknak ez az oldata rendszerint nem valódi
oldat, vagyis a molekulák nem egyenként szeparálódtak az oldószerben, hanem egymással
összeállva nagyobb részecskéket képeznek, amely
részecskék még mindig a mikroszkópos látha
tóság alatt maradnak. Ezért az ilyen oldat tulaj
donságai eltérnek a rendes oldatok tulajdonsá
gaitól, és jellemzésükre a kolloid oldat elneve
zést használják.
A kolloid oldat részecskéi további aggregálódásra hajlamosak. A kolloidok egy részénél ez
megfelelő körülmények között azzal jár, hogy az
eredetileg egységes oldat két, egymástól jól el
különülő részre, fázisra oszlik. Az egyik fázis
kolloidokban szegény, a m ásik gazdag. De a kol
loidokban gazdag fázisban m ár olyan nagyra nő
nek a kolloid részecskék, hogy átlépik a mik
roszkópos láthatóság határát, és mikroszkóppal
is jól megfigyelhető cseppeket, úgynevezett koacervátumcseppeket képeznek.
A fehérjék igen hajlamosak koacervátumképzésre, de koacervátumok nemcsak a fehérjékből,
hanem számos szerves és szervetlen vegyületből
is képezhetők. Ám fehérjékből már rendkívül
híg oldatban is előfordul koacefvátumképződés,
sikerült m ár 0,001 % fehérjetartalmú oldatokban
is kiváltani koacervátumképződést. Ennek azért
van nagy jelentősége, mert ilyen módon a fehérje
rendkívüli mértékben koncentrálódik. Az egyéb
ként is híg oldat fehérjében még tovább szegé
nyedik, ugyanakkor a koacervátum igen tömény,
gélszerű állapotban levő, protoplazmához hason
ló képződménnyé válik.
Mielőtt azonban a koacervátumok tulajdon
ságainak vizsgálatában továbbmennénk, arra a
kérdésre kell felelnünk: ha a koacervátumok fel
fedezése és tulajdonságainak vizsgálata nem
Oparin nevéhez fűződik elsődlegesen, akkor mi
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az a jelentős lépés, amelyet Oparin tett az élet
keletkezés megismerésében ?
Az ősnemzés lehetősége évszázadokon át
vitatéma volt a tudósok között. Ezt a vitát kísér
leteivel végérvényesen lezárta Pasteur. Kimutat
ta, hogy élőlény csak már meglevő csírából szár
mazhat. Igen szellemes, ragyogóan kivitelezett
kísérletei erre abszolút és döntő bizonyítékot
szolgáltattak. Ezzel az ősnemzés tana tudomá
nyosan kompromittálódott. Azonban ha Pasteur
kísérleteinek eredményeit a múltra visszaexponál
nánk, akkor nem maradna más hátra, minthogy
az élet keletkezésére vonatkozóan elfogadjuk a
teremtést mint megoldást.
Oparin 1922-től kezdve az akkori tudomány
eredményeire támaszkodva elsőként szállt szembe
megalapozottan ezzel a nézettel. A m ár említett
Haldane hat évvel később lényegében hasonló
elképzelésekkel lépett a nyilvánosság elé, anélkül
azonban, hogy Oparin munkásságáról tudott
volna. Ettől kezdve a kettészakadt világ egyik
részében Oparinra, a másikban Haldane-ra hi
vatkoztak. És csak az utóbbi két évtized adta meg
mindkettőnek a másik táborban is az őt megillető
helyet.
Oparin és Haldane hipotézisei ismét előtérbe
helyezték az ősnemzés tanát, ám most m ár tel
jesen más megvilágításban, mint ahogy egykor
tekintették. Nyilvánvalóvá vált, hogy az a tény,
miszerint Földünkön a mai körülmények között
nem fordulhat elő ősnemzés, egyáltalán nem zár
ja ki annak a lehetőségét, hogy évmilliárdokkal
ezelőtt éppenséggel ez történjen meg, hiszen
akkoriban a Földön egészen más viszonyok ural
kodtak.
De arra is rámutattak ezek a feltételezések,
hogy az élőlények kialakulása nem lehetett a
véletlen eredménye, az első élőlények megjelené
sét hosszú fejlődés előzte meg. Kimutatták azt is,
hogy a szerves vegyületek megjelenése Földün
kön nem az élővilág tevékenységének eredménye,
ellenkezőleg, még az első élőlények megjelenése
előtt kémiai úton kellett kialakulniuk a szerves
vegyületeknek ahhoz, hogy belőlük élő rendsze
rek jöhessenek létre.
Oparin és Haldane munkásságának hatására
indultak el az élet keletkezésének kutatói azon
az úton, amely az életkeletkezésnek kutatását

tudományosan is összeköti a Föld fejlődéstörté
netének a kutatásával. Hogy ez mennyire sikeres
útválasztás volt, arra már láttunk kitűnő példát:
a Föld fejlődéstörténetével foglalkozó Urey
professzor sugallatára hajtotta végre Miller őslégkörös aminosav-keletkezési kísérleteit.
A koacerváció jelenségének felfedezése után
Oparin igen hamar felismerte, hogy ennek a
jelenségnek lényeges szerepe lehet az élet kelet
kezésében. Ettől kezdve ő és munkatársai igen
sokat foglalkoztak a koacerváció különböző je
lenségeinek a vizsgálatával. Megállapították,
hogy a koacervátumcseppekben nemcsak az
oldatban jelen volt fehérjék koncentrálódnak,
hanem képesek számos egyéb szerves anyagot is
elszívni a környezetükben levő oldatból, és ma
gukban a környezeténél lényegesen nagyobb kon
centrációban felhalmozni. Ez a tulajdonság már
nagyon hasonlít az élő sejtek plazmájának tulaj
donságaira, és lehetővé teszi, hogy a koacervátumcseppecskékben a kémiai reakciók számá
ra - a nagyobb koncentráció révén - lényegesen
kedvezőbb körülmények teremtődjenek, mint
amilyenek a környező közegben uralkodnak.
Enzimmolekulák is részt vehetnek a koacervátumok képződésében, s azok magában a koacervátumban is megtartják enzimatikus tulaj
donságaikat.
Előállíthatok olyan koacervátumok, amelyek
belső szerkezetükben és anyagösszetételükben
heterogének. Fehérjéket, nukleinsavakat, szteroidokat, zsírszerű vegyületeket, ásványi sókat
tartalmaznak, belső struktúrák, hártyák, vakoulomok alakulnak ki bennük, s fizikai, valamint
morfológiai tulajdonságaikban rendkívül hason
lítanak az élő protoplazmához. A külső folya
déktól jól észlelhető hártya választja el a csep
pecske belsejét, s ebben a hártyában az alkotó
rész-molekulák hasonló módon rendezetten
helyezkednek el, mint az élő sejt hártyáiban. De
ilyen hártyák képződnek a koacervátumcsepp
belsejében kialakult különböző részecskék és
vakoulomok határfelületein is.
Ha az Ősföld körülményei között megvolt a
lehetősége az ilyen jellegű koacervátumok kiala
kulásának, akkor ezek nyilvánvalóan nagymér
tékben elősegíthették az élet kialakulásához szük
séges anyagkoncentrációt, és elvezethettek a

biológiai anyagok között végbemenő folyamatok
térbeli strukturálódásához is. Ma, amikor - mi
ként említettük is - egyre határozottabban fogal
mazzák meg azt a feltevést, miszerint a kőolaj
abiogén úton is képződhetett, és felmerült a
gondolat, hogy az Ősföldön kőolajtengerek vagy
kőolaj-víz rendszerek, úgynevezett polidiszperz
rendszerek lehettek jelen, e viták fényében a
a részecskék, a koacervátumszerű képződmények
keletkezésének lehetőségeit újonnan át kell majd
vizsgálni.
M IK RO STRU K TÚ RÁ K
PROTEINOIDOKBÓL
A koacervátumcseppekkel végzett kísérletekben
két olyan probléma bukkant fel, amelyet nem
sikerült megoldani. Az egyik - és ez inkább csak
szépséghiba volt -, hogy a létrehozott koacervátumképződmények mérete rendkívül különböző
volt, a néhány mikronos átmérőtől közel egy
milliméterig terjedt. Részben talán ez is az egyik
oka volt a másik, a tulajdonképpeni súlyos prob
lémának, hogy a koacervátumok nem bizonyul
tak stabilisnak, az apróbb cseppecskék szívesen
beleolvadtak a nagyobbakba. Végül is ez a
koacervátumok aggregálódását idézte elő. Már
pedig ilyen instabilis rendszer aligha szolgálhat
egy sejtes szerkezet kialakulásának alapjául.
A kísérletes megoldás váratlanul és véletlenül
született. Már említettük Fox professzor kísér
leteit, aki aminosavakat hevített, majd azokat
lehűtve és vízben oldva, fehéijeszerű vegyülete
ket, proteinoidokat nyert. Az egyik alkalommal
- talán türelmetlenségből - Foxék nem várták
meg, amíg a hevített aminosav-keverék lehűl,
hanem akkor öntöttek rá vizet, amikor még meleg
volt. A várakozással ellentétben zavaros oldatot
kaptak, amely nem volt hajlandó letisztulni.
Mikroszkópon megvizsgálva apró gömböcskéket
találtak, olyanokat, amelyek méretükben nagyon
hasonlítottak a gömb alakú baktériumokra.
Mindjárt az első kísérletben két meglepő tapasz
talatot szereztek a gömböcskékkel kapcsolatban.
Az egyik az volt, hogy ezeknek a részecskéknek a
mérete rendkívül egyforma, a másik pedig, hogy
e részecskék igen stabilisak, nem aggregálódnak.
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Fox és m unkatársai felismerték, hogy az élet
keletkezés kutatása szempontjából e véletlen
eredmény, e véletlenül megfigyelt jelenség milyen
nagy jelentőségű, és a továbbiakban ezeknek az
általuk mikrogömböknek nevezett részecskéknek
a kutatását tekintették vizsgálataik központi kér
désének. K iderült, hogy a mikrogömbök annyira
stabilisak, hogy metszetet lehet belőlük készíteni,
akár elektronmikroszkópos vizsgálatok számára
is. A metszetekről készített elektronmikroszkó
pos felvételek nemcsak azt m utatták meg, hogy
a gömböcskék is meghatározott hártyával körül
vettek, de azt is, hogy e hártyák ugyanúgy kettős
rétegből állnak, mint a mitokondriumok, kloroplasztok hártyái, vagy maga a sejthártya. A ki
alakult makromolekulák spontán képeznek ma
gasabb szervezettségű térben strukturált rendsze
reket.
Az első kísérletekben kapott mikrogömbök
0,5-1 mikron átmérőjűek voltak, azonos nagy
ságúak a göm b alakú baktériumokkal, az úgy
nevezett kokkuszokkal (Coccus). A későbbi
kísérletekben a körülmények változtatásával vál
toztatni sikerült a gömbök átmérőjét, előállítot
tak lényegesen kisebb gömböket is, amelyeket
minigömböknek neveztek el. A kísérletek során
rájöttek arra is, hogy a gömböcskék képesek
osztódási folyam aton végigmenni, és ez a folya
mat, ha belső mechanizmusában talán nem is, de
külső morfológiájában mindenesetre rendkívül
hasonlít a kokkuszok osztódására. Természete
sen a morfológiai hasonlóság m ögött rendszerint
mechanizmusbeli vagy strukturáltsági azonosság
vagy hasonlóság rejtőzik. A membránok élő
sejtbeli osztódásának mechanizmusáról még
viszonylag keveset tudunk, nem lehetetlen, hogy
a mikrogömbök és a sejtmembrán osztódási
mechanizmusa közös alapokon nyugszik.
Régebben meteoritokban, újabban pedig dél
afrikai és kanadai igen régi kőzetekben találtak
baktériumokhoz hasonlítható göm b alakú kép
ződményeket. Foxék azonos nagyítású mikrosz
kópos felvételeket készítettek e kőzetekben lelt
képződményekről és a mikrogömbökről: a tudo
mányos publikációkban közölt összehasonlító

felvételeiken a méretbeli és morfológiai hason
lóság rendkívül nagy. Készítettek olyan felvételt
is, amelyen az orgueili meteoritban talált osztó
dó mikrogömbről készített felvétellel vetették
össze a Fox-féle osztódó mikrogömböt, és a kettő
csak a felvétel élességében látszik különbözni
egymástól.
Ezek a kísérletek arra utalnak, hogy az Ősföld
körülményei között megvolt a membránjellegű
szerkezetek spontán kialakulásának lehetősége,
és ezáltal megnyílt a lehetősége annak, hogy a
biológiai jellegű folyamatok térben elkülönülve
fussanak le, illetve jelenjenek meg. A Fox pro
fesszor irányította munkacsoport az utóbbi évek
ben megkezdte a szálas szerkezetek kialakulá
sának vizsgálatát is. Nukleinsavakból és nukleinsav-jellegű vegyületekből abiogén úton létrehozott
bázikus proteinoidok segítségével szálas struktú
rákat állítottak elő.
Mindezek a kísérletek azt bizonyítják, hogy
nemcsak a biológiai alapvegyületek és a szerve
ződés következő lépcsőfokának, a biológiai
makromolekulák kialakulásának volt meg a lehe
tősége, hanem az életoldalág harmadik, struk
turális lépcsőjéének is. A makromolekulákból
mint építőelemekből képződő mikrostruktúrák
két alapvető formájának lehetséges képződésére,
a fonalas és membránszerkezet spontán kialaku
lásának lehető voltára immár több irányú bizo
nyítékaink is vannak. Hangsúlyoznunk kell, hogy
a kísérletek ismét csak a lehetőség meglétét bizo
nyítják, és nem azt, hogy a struktúrák kialakulá
sa valóban így zajlott le. De ezen kísérletek s ered
ményeik ismeretében már senki sem állíthatja,
hogy az élővé szerveződés e harmadik lépcső
fokához élőlények jelenlétére lett volna szükség.
Végül, ami rendkívül lényeges, bebizonyoso
dott, hogy lehetőség van - méghozzá többféle
is - a biológiai jellegű anyagok oldatokból törté
nő spontán térbeli szeparálódására és koncentrá
lódására. Márpedig ez az életkeletkezés egyik
döntő lépcsőfoka. Sőt ez a lehetőség olyan, hogy
e szeparálódás új funkcionális tulajdonságok
megjelenését vonhatja maga után. Ezekkel a
következő fejezetben ismerkedünk meg.

VII / AZ ALAPELEMEKTŐL AZ ÉLŐLÉNYEKIG

REAKCIÓK E N Z IM N É L K Ü L ?
Sem a biológiai anyagok, sem a biológiai struk
túrák nem élnek. Ha bebizonyítottuk is, hogy az
ősóceánban spontán keletkezhettek a kis mole
kulasúlyú anyagok, a biológiai makromolekulák
és a biológiai jellegű mikrostruktúrák, ezzel csak
azt bizonyítottuk be, hogy az Ősföldön megvolt
minden feltétele annak, hogy a legprimitívebb
élő rendszerek működhessenek. De hogy maga
az élet megjelenhetett-e, maguk az élő rendszerek,
azok a rendszerek, amelyekben a meghatározott
folyamatok, meghatározott összműködésű szer
veződés szerint az életre jellemző sajátosságokat
hozzák létre megszülethettek-e, kialakulhatott-e
az élet spontán, máshonnan származó élőlény
vagy egyéb külső akarat közvetlen beavatkozása
nélkül, ezt a kérdést külön kell megvizsgálnunk.
Az élőben lezajló folyamatok, mint már emlí
tettük, speciális katalizátorok, az enzimek segít
ségével mennek végbe. Amikor például ezerféle
kémiai folyamat kapcsolódik össze egy élő rend
szerben bonyolult reakcióhálóvá, s e folyamatok
minden egyes lépését egy-egy enzim szabályozza,
és viszonylag csak ritkán találkozunk olyan en
zimekkel, amelyek két vagy több reakciólépést is
katalizálnak az élő rendszerben, akkor ha egy
szervezetben valamelyik enzim keletkezését vagy
működését meggátoljuk, a szervezet többé nem
tudja végrehajtani ezt a reakciólépést. Ha a kí
vánt eredményt - vagyis anyagot - a reakcióháló
valamely kerülő útján szintetizálni tudja a szer
vezet, akkor ilyen módon próbál segíteni magán,
de ha nem, akkor az egész rendszer elpusztul,

csupán csak azért, mert egyetlenegy enzimje
hiányzott.
Ahhoz, hogy egy ilyen bonyolult rendszer mű
ködni tudjon - minden eddigi biológiai tapasz
talatunk szerint -, szükség van a megfelelő ezer
nyi enzim jelenlétére és működésére. A biológiai
tapasztalatok szerint tehát az élő rendszer mű
ködésének alapvető feltétele a szervezet összes
enzimfehérjéjének a jelenléte.
Ámde az enzimfehérje létrehozatala már csak
egy rendkívül bonyolult, összetett rendszer mű
ködésének lehet az eredménye. Legalább 150
aminosavból áll a legegyszerűbb enzimmolekula
is. Hogy egy 150 tagú polipeptidláncban hányféle
aminosav-sorrend alakulhat ki, arról már beszél
tünk. Belátható, hogy egyáltalán semmi való
színűsége sem volt annak, hogy pusztán valószí
nűségi alapon, akár egyetlen meghatározott
aminosav-sorrendű enzimmolekula is létrejöjjön,
nemhogy annyiféle, amennyi akár csak a leg
egyszerűbb élőlények életműködéséhez is elen
gedhetetlenül szükséges. Persze joggal vethetné
fel valaki, hogy ugyanazt az enzimfunkciót eset
leg többféle hasonló aminosav-sorrendű fehérje
molekula is el tudja látni. Ez így is van. De ha fel
tételezzük, hogy egy 150 aminosavból álló fehér
jemolekula aminosav-sorrendje egy kvintillióféle (1024) módon variálódhat úgy, hogy a kívánt
enzimfunkció még megmarad, akkor annak a
valószínűsége, hogy spontán, pusztán valószínű
ségi alapon ezek közül az aminosav-sorrendek
közül valamelyik létrejöjjön, még mindig csak
10 - 171.

Ennek a rendkívül kis valószínűségnek már
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csak kizárólag matematikailag van értelme, fizi
kailag el sem képzelhető olyan esemény, ami a
világegyetem fennállása óta ilyen valószínűség
gel bekövetkezhetett. És ezzel még mindig csak
egyetlen funkcióképes fehérjemolekula-féleségből jutnánk egyetlen darabhoz. Ha tehát elfogad
juk, hogy élő rendszer csak meghatározott aminosav-sorrendű enzimek segítségével működhet,
és elfogadjuk, mert a valószínűségszámítás sze
rint el kell fogadnunk, hogy ilyen enzimmoleku
lákat csak élő rendszerek hozhatnak létre, akkor
ismét a tyúk-tojás problémával állunk szemben.
Ez a probléma pedig megoldhatatlan: megold
hatatlan, mert értelmetlen. Ezt a dolgot is törté
nelmi kialakulásában kell szemlélnünk.
Az előző fejezetekben már részletesen ismer
tettük, hogy a modellkísérletek tanúsága szerint
biológiai jellegű vegyületek keletkezhettek az
ősóceánban, tehát ilyen jellegű folyamatok, reak
ciók végbemehettek. Ez egyébként a kémia tör
vényeivel összhangban történt, mert a kémiai
törvények azt mondják ki, hogy a katalizátorok
- és így az enzimek is - csak az egyébként is le
hetséges kémiai folyamatokat tudják gyorsítani.
Olyan folyamat, amely lehetetlen, ha katalizáto
rok és enzimek nem működnek közre, enzimek
jelenlétében sem produkálható. Le kell tehát
szögezni, hogy az élőlényben lezajló kémiai fo
lyamatok nem a mivoltukban különlegesek,
hanem kizárólag a gyorsaságukban. Az enzimek
reakciógyorsító hatása ugyanis mintegy 106-108szoros.
A kutatást most m ár arra szűkíthetjük, hogy
kellő sebességgel mehettek-e végbe ezek a kémiai
folyamatok az ősóceánban? Mindenekelőtt le
kell szögeznünk, hogy a geológiai időtartamokat
nézve a rendkívül lassú reakcióknak is lehetett
létjogosultságuk. A létért való küzdelemben az
evolúció mai fejlettségi fokán minden élőlény
számára létkérdés reakcióinak, folyamatainak
gyorsasága és hatékonysága. Az élővilág születé
sekor ez a tényező még nem létezett.
De az abiogén biokémiai kísérleteknek egyik
nagy meglepetése az volt, hogy kiderült: a bio
lógiai vegyületek enzimek nélküli keletkezése
során egyáltalán nem kell geológiai lassúságú
reakciókkal számolni. M ár Miller első kísérletei
ben a nyersanyagként bevitt metánnak 15%-a
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alakult át néhány nap alatt biológiai jellegű
vegyületté, és ez egyáltalán nem elhanyagolható
reakciósebesség. A Matthews és Moser-féle
ciánból kiinduló fehérjeszintézisnél szobahőmér
sékleten katalizátor nélkül a bevitt cián 40%-ából
keletkeztek különböző vegyületek, főként makro
molekulák. A formaldehidből kiinduló cukor
szintézis esetében hat óra alatt a formaldehidnek
80%-a is átalakult cukorrá. Olyan reakciósebes
ségek ezek, amelyek még a szerves kémikus labo
ratóriumaiban, a mesterséges szintézisek esetében
is megállnák a helyüket.
Az ősóceán kémiai reakciói egész biztosan meg
határozott aminosav-sorrendű enzimfehérjék ka
talizáló hatása nélkül zajlottak le. De ez nem
jelenti azt, hogy az ősóceánban nem voltak olyan
katalizátorok, amelyek e folyamatokat gyorsít
hatták volna. Bernal professzor m ár az ötvenes
években igen határozottan hangsúlyozta, hogy a
különböző agyagásványok számottevő és sok
irányú katalitikus hatással rendelkeznek. Kata
litikus hatása van a kvarc felületének is, és a
formaldehidből történő cukorelőállítás során is
használtak olyan természetes katalizátorokat,
mint amilyenek az aluminium-oxid, az agyagás
ványok, a karbonát-apatit vagy maga a kalcium
karbonát, a mészkő.
A katalitikus hatás lényege nem pusztán a
reakciók gyorsításában van, hanem a gyorsított
reakció specifikusságában is. Ez azt jelenti, hogy
a katalizátor egy vegyület több lehetséges kémiai
átalakulása közül csak az egyik irányú átalaku
lást gyorsítja, vagy több hasonló vegyület azonos
típusú reakciója közül csak az egyiket. Az enzi
mek egyik kiemelkedő tulajdonsága éppen nagy
fokú specifikusságuk. A molekula valamely
atomcsoportjának térállásában levő apró geo
metriai különbségek az enzimek számára könynyen felismerhetők, míg ugyanez a szokásos
kémiai úton rendszerint lehetetlen.
Említettük már, hogy az élő szervezetekben az
aminosavaknak csak az úgynevezett l forijiái
fordulnak elő. Kémiai módszerekkel - és így az
ősóceánt modellező kísérletekben is - mind a d ,
mind az l forma keletkezik. A kettő egymástól
csak egyetlen szénatomjának a térállásában kü
lönbözik, ezért a D- és L-aminosav kémiailag
rendkívül hasonlít egymásra. Az enzimek ugyan-

paraginsav polimerizációjára specifikus nagy
mértékben.

L-aminosav

D-aminosav

29. ábra / A d - és L-aminosavak egymástól csak egyet
len szénatomjuk térállásában különböznek, egymásnak
mintegy tükörképi párjai. Kémiai szintézisnél egyforma
mennyiségben keletkeznek, de az élő szervezetekben
általában csak L-aminosavak fordulnak elő

akkor abszolút specifikusak: vagy csak a d - ,
vagy csak az L-aminosavak átalakítását katali
zálják. Ha az enzimek reakciógyorsító hatása
ennyire specifikus, és az élő rendszerekben szük
ség is van erre a specifitásra, akkor mi szelektálta
az ősóceánban zajló kémiai folyamatokat oly
módon, hogy az élő rendszerekben szükséges
folyamatok váljanak dominánssá?
A kísérletek erre a kérdésre is választ adnak.
Az ősóceánban jelenlevő szervetlen katalizáto
roknak is megvolt a maguk specifitása. A form
aldehid például sokféle reakcióban vehet részt,
ám az említett katalizátorok ezek közül éppen a
cukorképződést katalizálják. Például a kaolinit
- a porcelán alapanyagának a kaolinnak szinte
minden agyagban előforduló alkotórésze - kata
lizálja az aszparaginsavnak, ennek az aminosavnak a polimerizációját. Az aszparaginsav polipeptidekké polimerizálódik. Az aszparaginsav
kaolinit nélkül egyáltalán nem polimerizálódik,
kaolinit jelenlétében viszont 90 °C-on négy hét
alatt a jelenlevő aszparaginsavnak több mint
egynegyede alakul át polipeptiddé. De csak az
L-aszparaginsavnak, mert a D-aszparaginsavnak
ugyanilyen körülmények között, ugyanennyi idő
alatt csak 3 %-a lép be a polimerizációs reakció
ba. A kaolinit tehát - katalizáló hatását tekint
ve - éppen az élővilágban is szerepet játszó L-asz-

A D - és L-formák kialakulásában, illetve az
L-forma előretörésében nagy szerepe lehetett a
különböző sugárzások tulajdonságainak. Egy
magyar kutató, Garai András ezzel kapcsolatos
elméletét is számontartja a világ szakirodalma.
Katalizáló hatása igen sok ásványnak lehetett,
aminosav-keletkeztetési kísérleteiben például
Krishna Bahadur fém-oxidokat, elsősorban molibdén-oxidot használt katalizátorként. Vannak
olyan kísérleti eredmények is, amelyek arra utal
nak, hogy egyes agyagásványok síkhálós polimerizációt katalizálnak, esetleg a membránok
kialakulásában lehetett ennek jelentősége.
A szervetlen katalizátoroknak az abiogén kö
rülmények között játszott szerepét ez ideig még
nem vizsgálták szisztematikusan, csak szórvá
nyosan, sporadikusan születtek eredmények. De
nemcsak a szervetlen katalizátorok játszhattak
szerepet, hanem a már egyszer létrejött m akro
molekulák maguk is betölthettek bizonyos pri
mitív katalitikus funkciót. Mindenekelőtt az ős
gén keletkezése során m ár említett templátreakcióra kell gondolnunk, amelyikben a m ár jelen
levő nukleinsav-jellegű molekulák nukleotidsorrendje a nem enzimes reakciókban is meghatá
rozza az újonnan képződőkét, továbbá azokra a
kísérletekre, amelyek azt bizonyították, hogy az
aminosav-sorrend a nukleinsavak nukleotidsorrendjét, illetve a nukleotidsorrend az aminosavsorrend kialakulását specifikusan képes irányí
tani. Végül meg kell említeni, hogy a Fox-féle
proteinoidok és a proteinoid mikrogömbök
membránjai egyes hidrogénátvivő, illetve foszfátlehasító reakciókban maguk is rendelkeznek
kezdetleges és minimális enzimjellegű katalitikus
aktivitással.
Mindebből levonhatjuk azt a következtetést,
hogy az ősóceánban az élet keletkezéséhez szük
séges reakciók enzimek keletkezése nélkül végbe
mehettek. Minthogy ugyanakkor a specifikus
enzimek keletkezése szinte teljesen kizárható,
így azt is meg kell vizsgálnunk, hogy e reakciók
összeállhattak-e olyan rendszerekké, amelyek
evolúciója elvezethetett az enzimek termelésének
megindulásához.
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ÖN STAB IL I ZÁ LÓ R E N D SZ E R E K
KIALAKULÁSA
A biológiai jellegű vegyületek közismert tulaj
donsága instabilitásuk. Ha a vegyész, a bioké
mikus vagy a laboratóriumban dolgozó orvos
mérési célokra pontosan ismert koncentrációjú
oldatot, úgynevezett mérőoldatot készít vala
milyen biológiai jellegű vegyületből, tudja, hogy
azt fénytől elzárva, hidegen kell tartani, máskü
lönben annak anyaga hamarosan bomlani kezd,
az oldat koncentrációja megváltozik, és idegen
anyagok jelennek meg benne. De azt is tudja,
hogy oldata hűtőszekrénybe zárva is csak néhány
napig tárolható, mert a bomlás néhány nap vagy
néhány hét a la tt még ilyen körülmények között is
számottevő m értéket ölt.
Ha a biológiai jellegű vegyületek ennyire insta
bilisak, ennyire kell védeni őket a sugárzástól és a
hőtől, akkor hogyan lehetséges az, hogy az ős
óceánban esetleg évmilliókon vagy talán évszáz
milliókon át kellő koncentrációban jelen voltak
e vegyületek az intenzív sugárzás és a magas
hőmérséklet ellenére? A bem utatott ősóceán
modellező kísérletek kivétel nélkül mind arra
utaltak, hogy bizonyos anyagok keletkeznek, de
egyik sem a d o tt feleletet arra a kérdésre, hogy
ezek a keletkezett anyagok kellő ideig és kellő
koncentrációban megmaradtak-e. Az egyik kí
sérlet eredménye - ha nem is szándékosan - ad
némi erre vonatkozó adatot is. A formaiinból
történő cukorképződésről van szó. Ezekből a
kísérletekből kimutatták, hogy a keletkezett
cukrok mennyisége a kísérleti feltételek közepette
a hatodik ó ráb a n a maximális, m ajd ezután foko
zatosan és gyorsan csökken. A formalinból kép
ződött cukorkeverék - legalábbis a képződést
elősegítő katalizátorok jelenlétében - sokkal
instabilisabbnak bizonyult, m int a kémiailag
tiszta cukoroldatok.
Ez arra u taló figyelmeztetés, hogy az egy-egy
kísérletben keletkezett anyagok mennyisége idő
ben nem állandó, hanem elbomlásra haljamosak.
De vajon m it jelen t az, hogy elbomlik? A vegyész
vagy orvos laboratórium ában az ő szempontjuk
ból egyértelmű választ adhatunk a kérdésre.
Nekik egy m eghatározott anyag pontosan ismert
koncentrációjára van szükségük, és ha abból az
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anyagból, vagy annak egy részéből más anyag
keletkezett, számukra már használhatatlan az
oldat. Mert bár ezt a kérdést tudomásom szerint
nem vizsgálták behatóbban, de az elbomlás
annyit jelent, hogy az adott vegyület valamilyen
más vegyületté alakul át. Ám ha ezt a másik vegyületet oldjuk fel tisztán, ennek az oldata is
bomlékonynak mutatkozik, mert ez is valami
lyen más vegyületté alakul át. Ez az átalakulás
addig folyik, amíg a keletkezett új vegyület
mennyisége a kiindulási anyagéval egyensúlyi
helyzetbe nem kerül. Hogy ez az egyensúlyi kon
centráció milyen, az az adott reakcióra jellemző
szám.
A különböző reakciók - így láncszerűen egy
másba kapcsolódva - nagyon sok termék kelet
kezéséhez elvezethetnek, és ezek mindegyikének
egyensúlyba kell kerülnie a másikkal, ezen az
egyensúlyon át a harmadikkal, végső fokon az
összes többi vegyülettel. A „bomlási” folyamat
véglegesen csak akkor állhat le, ha ez a teljes
egyensúlyi állapot bekövetkezett. A teljes egyen
súlyi állapot viszont halott rendszert jelent, ez az
energetikailag legstabilisabb állapot, az ilyen
állapotú rendszerben makroszkóposán mérhető
folyamatok nem mennek végbe. Ez a rendszer
tehát nem alkalmas arra, hogy belőle működő
struktúrák, összehangolt folyamatok rendszere
alakuljon ki spontán módon. Ha az ősóceán
anyagai eljutottak ilyen végső egyensúlyi állapot
ba, akkor már alkalmatlanokká váltak működő
élő rendszerek kialakítására. Ha viszont nem
voltak ebben a stádiumban, akkor e felé kellett
hogy tartsanak.
Ennek a problémának a megoldására állította
fel a szerző a korábban már ismertetett chemoton-hipotézisből következő elméletét. A kísér
letek tanúsága szerint az ősatmoszférában és az
ősvizekben ugyanazokból az alapanyagokból
nagyon sokféle anyag születhetett. Több százra
becsülhető azoknak a vegyületeknek a száma,
amelyek keletkezését már az eddigi meglehetősen
foghíjas kísérletek is konkréten bizonyították,
óvatos becslés szerint is ezrekre becsülhető az
eddig még ki nem mutatott, de az ősatmoszféra
körülményei között spontán létrejövő vegyüle
tek száma. E vegyületek közül nagyon sok egy
mással rokon vegyület van, egyik a másikba át

alakulhat, közvetlenül vagy sok lépésen át.
Ilyen módon különböző reakcióláncok között
áthidalások keletkezhetnek, reakcióciklusok, re
akcióhálók alakulhatnak ki.
Ha egy hipotetikus démon az Ősföldet hirtelen
egy olyan dobozba zárta volna, samellyel azt a
világegyetemtől sikerült volna teljesen izolálnia
úgy, hogy a Földre sem anyag, sem energia be
nem áramolhat, továbbá sikerült volna meg
gátolnia azt is, hogy a Föld belsejéből és kérgéből
se juthasson semmiféle hatás az ősvizekbe és
ősatmoszférába, akkor az ősi Föld felszínén
beállt volna ez a végleges egyensúly. Legóvato
sabb becslés szerint is több ezer biológiai jellegű
vegyület került volna egymással egyensúlyba
olyan koncentrációviszonyokat alkotva, amilye
neket az egyensúlyi állapotok megkívánnak.
Ha ezek után azt tételezzük fel, hogy ugyanez
a démon hirtelen kinyitja ezt a dobozt, és lehe
tővé teszi, hogy a Földet ismét érje - sugárzás és
egyéb formákban - az az energiaözön, amely a
dobozba zárása előtt érte, ez az egyensúly hirte
len megbomlana. A sugárzások energiájának
hatására az energiában gazdagabb vegyületek
koncentrációja hirtelen megnövekedne. Mivel a
rendszer automatikusan törekszik az energia
minimum állapotára, ezért a keletkezett energiadúsabb vegyületek más, kevésbé energiadús
vegyületekké kezdenének bomlani. Ezek azon
ban ismét más vegyületekké bomlanának, s az
újonnan kialakult vegyületek ismét tovább bom
lanának másokká, és végül a bonyolult reakció
háló útján a reakciók eljutnának azoknak a
vegyületeknek a képződéséhez, amelyekből ma
guk az energiadús vegyületek keletkeztek. Annál
is inkább ez történne, mivel az energiadús vegyü
letek képződése miatt éppen ezekből a kiindulási
vegyületekből van relatív hiány. Mivel a sugár
zás továbbra is érné a Földet, ismét kialakulná
nak az energiadús vegyületek, vagyis a kör be
zárulna. Helyesebben nem is kör, hanem egy
sokszoros körfolyamat-rendszer jönne létre, hi
szen nem egyféle energiadús vegyületről van szó.
Aki figyelmesen elolvasta a harmadik fejezetet,
az talán m ár rá is jött, hogy végső fokon a ké
miai körfolyamatokhoz, a kémiai motorokhoz
értünk el, hiszen ez a rendszer egy külső energiaforrás rovására állandóan körbe forog, és köz

ben kémiai munkát végez. Az Ősföld körülmé
nyei között természetesen nem volt semmiféle
démon, aki a külső hatásokat egy időre elhárít
sa, a démonos gondolatkísérletre tulajdonkép
pen csak a helyzet könnyebb megértése kedvéért
volt szükségünk. A rendszer mint egész e nélkül
is a leírt állapotba kerül.
A helyzet tehát az, hogy az ősóceánban ma
gában, még minden térbeli elkülönülés nélkül
spontán alakultak ki kémiai körfolyamat-rend
szerek. Ilyen körfolyamatokat Földünk mai ál
lapotában is megfigyelhetünk: nemcsak a víz
már említett körforgása ilyen, de a nitrogén kör
forgása az élő anyag, a talaj nitrátjai és a levegő
nitrogénje között, a szén-dioxid körforgása, az
oxigén körforgása, vagy akár a szerves anya
gok körforgása, amely áthalad a növényi, állati,
mikrobális és élettelen szerves anyagformán. A
stabilis folyamat alapja a körforgás és a külső
energiaforrás. Az eddigi kísérletek alapján arra
következtethetünk, hogy a kémiai körforgás le
hetősége a biológiai jellegű vegyületek esetében
is fennállott az ősóceánban. A külső energiafor
rások pedig az ibolyántúli sugárzás, villámlá
sok és hő révén eleve adottak voltak.
Bebizonyítottuk, hogy megvoltak az anyagok
és megvoltak a struktúrák is. Az elmondottak
ból az a kép bontakozik ki, hogy az anyagok kö
zött kialakulhattak a szükséges folyamatok, még
hozzá olyan folyamatok, amelyek visszacsatolt,
önstabilizáló folyamatrendszerekbe tudtak szer
veződni. Meg kellene találnunk a folyamatrend
szerek és a struktúrák közötti kapcsolatot is,
hiszen ez jelentené az életkeletkezés folyamatá
nak következő lépcsőfokát.

FOLYAMATOK ÉS STRUK TÚRÁK
A kutatók még nem jutottak el odáig, hogy az
ősi folyamatrendszerek és az ősi mikrostruktúrák kapcsolatát, kölcsönhatását kísérletesen
vizsgálták volna. Ezért erre vonatkozóan konk
rét adataink nincsenek, az életkeletkezés folya
matának ez a lépcsőfoka, ez az állomása tulaj
donképpen még fehér foltja a tudomány világa
térképének. Az élet keletkezése és evolúciója so
rán történtekről szerzett ismereteink és tapasz
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talataink azonban feljogosítanak bennünket ar
ra, hogy szilárdan higyjük: ez a lépcsőfok is lé
tezett, ezt is felderítjük majd. Hiszen, mint láttuk,
a szerveződés eddig a lépcsőfokig folyamatosan,
lépésről lépésre követte egymást, és a követke
zőkben látni fogjuk, hogy a fejlődés a magasabb
szervezettségű rendszerek irányában a biológiai
evolúció útján ugyancsak töretlenül halad tovább
egészen az emberig. Ismereteinkből világosan ki
tűnik, hogy a két fejlődési vonal egyazon evolú
ció két része: az élővilág kifejlődésének kémiai
és biológiai evolúciója. A folyamatrendszerek és
a struktúrák kapcsolódása - ez a hiányzó lánc
szem - kapcsolja össze az evolúció e két ágát.
De az összekapcsolódás tényének puszta feltételezésénél m ár többre is van jogunk. Más irá
nyú tapasztalataink megengedik, hogy vázlatos
elképzelést alakítsunk ki magunknak az össze
kapcsolódás folyamatáról, olyat, ami hidat ver
het a fejlődés e két ága közé.
Az Ősföld felszínét állandó energiaözön ér
te - elsősorban sugárzások formájában. Ennek
az energiának egy részét az ősi geológiai jellegű
vegyületek nyelték el. Ám az elnyelt energia to
vábbadódik, továbbmegy a maga útján, és rész
ben energiaigényes kémiai szintézisekre fordító
dik, részben pedig hő formájában a környezet
be szóródik. Az energiaigényes szintézisek két
féle típusú vegyületeket hozhatnak létre. Az
egyik típust a nagy reakciókészségű, kis mole
kulasúlyú anyagok jelentik. Ezek a vegyületek
kapcsolódtak bele az ősóceán kémiai reakció
hálóinak mozgatásába, a kémiai m otor forgatá
sába. A másik típusú vegyületek a felvett ener
giát nem adják le ilyen könnyen, hanem azt ma
gasabb strukturáltságukba beépítve őrzik. Ezek
a makromolekulák.
A kísérletek tanúsága szerint a makromole
kula-szintézis részben közvetlenül a legegysze
rűbb szerves molekulákból, a ciánból és szárma
zékaiból történt, részben pedig a kis molekula
súlyú biológiai vegyületek összekapcsolódásá
ból keletkeztek a makromolekulák. Számunkra
ez utóbbi folyamat a fontosabb, ezek között is
elsősorban a nukleinsav-jellegű vegyületek kép
ződése. Ezek rendelkeznek ugyanis azzal a tulaj
donsággal, hogy képesek elősegíteni - már mint
felépült makromolekulák - újabb makromole
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kulák szintézisét olyan módon, hogy az új mo
lekula felépítésénél mintaként, szolgálnak.
A szerző chemoton-hipotézise szerint, ha egy
reakcióhálót alkotó reakciórendszerben valame
lyik komponens templátpolimerizációra alkal
mas, akkor a templátpolimerizációs folyamat
bizonyos fokig irányítólag képes visszahatni e
reakciórendszer működésére. Attól függően,
hogy a reakciórendszerbe milyen mintamolekula
kerül, indul meg a mintamolekula felépítésének
megfelelő kismolekulájú anyagok összekapcso
lódása. Ez egyúttal annyit is jelent, hogy a reak
ciórendszerben csökken ezeknek az anyagoknak
a koncentrációja, és a reakcióháló összekapcsolt
körfolyamatai olyan irányokban indulnak el,
hogy e hiányzó vegyületeket pótolják.
Az ősvizek reakciórendszereiben spontán ki
alakuló nukleinsav-jellegű vegyületek primer
struktúrájuk, vagyis nukleotidsorrendjük révén,
tehát kezdetleges módon már képesek voltak az
ősvizek reakciórendszereinek működését szabá
lyozni. Az elméletből az is következik, hogy ha
ilyen rendszerek létrejöttek, akkor ezek válto
zásra is képesek voltak: a makromolekula másolódásánál bekövetkező hibák a további reak
cióban tovább másolódnak.
A mai élővilágban a hibák bekövetkezésének
elkerülését, illetve korrigálását a szervezetek
többféle mechanizmussal végzik, a másolórend
szer tökéletes mechanizmusa biztosítja a hibák
elkerülését, és mégis a másolásba relatíve gyak
ran csúszik hiba, amint ezt a genetikai vizsgála
tok egybehangzóan kiderítették. A kifinomult
másoló- és hibakijavító mechanizmusokkal nem
rendelkező ősi rendszerekben nagyságrendekkel
gyakoribb lehetett a másolási hiba, mint a mai
rendszerekben, és ez lehetőséget nyújtott az ősi
rendszerek sokféleségének kialakulásához.
Eigen professzor bebizonyította, hogy ha ilyen
változásra képes, információhordozó- és repro
dukálórendszerek létrejöhettek, akkor azok életképesség szempontjából nem voltak egyenérté
kűek, nem tudtak egyenlő eséllyel megbirkózni
a környezeti viszonyokkal. Ez annyit jelent, hogy
adott környezeti feltételek közepette egyes rend
szerek gyorsabban tudták reprodukálni magu
kat, illetve a makromolekuláikban hordozott in
formációikat, mások kevésbé. Az előbbiek tehát

az utóbbiak rovására tudtak elszaporodni, vagy
is az ilyen jellegű rendszerekben már megindul
hatott a létért való küzdelem, az ilyen rend
szerekben már benne rejlett az evolúció alapja.
A templátreakció és a kismolekulájú vegyületekből kialakult hálós reakciórendszerek össze
kapcsolódása a kémiai folyamatok és a morfoló
giai struktúrák közötti kapcsolat kialakulásának
első lépcsőfokát jelenti. Az élőlények kialakulá
sához azonban morfológiai strukturáltságra is
szükség volt. A koacervátumok és a Fox-féle
proteinoid gömböcskék keletkezése jelentheti
ennek lehetséges útját. Említettük már, hogy a
koacervátumok magukba sűrítik, magukba kon
centrálják a környező oldatból a szerves mole
kulákat: nemcsak a koacervátumot alkotó mak
romolekulákat, de a kis molekulasúlyú vegyületeket is. Ez annyit jelent, hogy a koacervátumcseppeken belül a biológiai vegyületeknek lénye
gesen nagyobb koncentrációja alakulhatott ki,
mint amilyen a koacervátumokat körülfogó ol
datokban volt. A nagyobb koncentráció viszont
nagyobb reakciósebességet is jelent, tehát a
koacervátumban nemcsak az anyagok, de az ős
óceán folyamatai, folyamatrendszerei is kon
centrálódhattak. A koacervátumképződés nem
csak az élet anyagainak, de az élet alapfolyama
tainak térbeli szeparálódásához is alapul szol
gálhatott.
Az ősi reakcióhálózatokban a sugárzások ha
tására keletkezett aktív, reakcióképes vegyületek
a legősibb szerves alapmolekulákkal való reak
ciók révén a reakcióháló vegyületeinek termelő
dését idézhették elő. Ha jelen voltak az informá
cióhordozó templátmolekulák is, akkor ez a fo
lyamat már a templátmolekulák által is irányí
tottan zajlott le, és a reakcióháló anyagmennyi
ségének növelésén kívül az információhordozó
makromolekulák szintézisét, az információ duplikálódását is eredményezte. Ha ezek a folyama
tok egy koacervátumcseppbe zárva futottak,
akkor a koacervátumcsepp méretének a belső
anyagok növekedése révén folyamatosan növe
kednie kellett. Ám a Fox-féle kísérletekből lát
tuk, hogy a meghatározott gömbátmérők adott
körülmények között stabilisak. A stabilisnál
nagyobb gömbök két kisebb, stabilis gömbre
osztódnak. Ha az anyagmennyiség növekedése

az ősi mikrogömbökben elért egy bizonyos menynyiséget, akkor szükségszerűen a mikrogömbök
is kettéosztódtak.
És itt álljunk meg egy pillanatra. Nézzük meg,
hová jutottunk. Eljutottunk oda, hogy az ős
óceánban gömbszerű, meghatározott méretű testecskék léteznek. E testecskék anyagát biológiai
jellegű vegyületek alkotják, kismolekulák és
makromolekulák, és ezek az anyagok összefüggő
rendszert alkotnak. A rendszerben zajló folya
matokat információhordozó makromolekulák
befolyásolják, a rendszer folyamatai összehan
goltan zajlanak le. A rendszer a kívülről jövő
sugárzási energiát hasznosítja, szervesanyag
koncentrációja sokszorosan nagyobb az őt kö
rülvevő oldat szervesanyag-koncentrációjánál.
Mégis a külső környezetből szerves anyagot ké
pes magába gyűjteni, és azt hálózatos reakciórendszere révén saját anyagaivá átalakítani. Ez
az átalakítás azonban összehangoltan halad, a
belső anyagok koncentrációja egymással ará
nyosan növekszik. Az anyagmennyiség gyara
podása növekedéssel jár, majd ezt bizonyos ha
tár elérésekor a gömböcske kettéválása, osztó
dása követi. Az osztódott gömböcskék tovább
folytatják a külső anyag felvételét és átalakítását,
saját maguk növelését, majd ismét osztódnak,
így elérkeztünk a legprimitívebb ősi élő rend
szerekhez.
Hangsúlyozni kívánom, hogy a legutóbbi lé
pések nem kísérletesen bizonyított tények, csak
az előző lépések kísérleti eredményeiből és a fizi
kai és kémiai törvényekből levont következteté
sek. Ezeknek a rendszereknek nem maradtak
fenn nyomai. Ilyen ősi rendszerek vizsgálatát el
végezni nem áll módunkban. De ez az út labora
tóriumban - mesterséges körülmények között járható lesz, és a tudomány fejlődési tendenciái
alapján várható, hogy a kutatók rövidesen végig
is járják. De ettől a ponttól kezdve már ismét tu
dományos alapokra támaszkodva követhetjük
az élővilág fejlődését. Nem kísérleti adatokkal,
hanem kövületekkel, ősmaradványokkal, ame
lyeket a geológiai képződmények konzerváltak
számunkra évmilliók, sőt évmilliárdok során.
Az élet oldalág további fejlődésének útja ezeknek
az ősmaradványoknak a tanulmányozása révén
rajzolódik ki szemünk előtt.

VIII / A FÖLDI ÉLŐVILÁG FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE

KÉM IAI FO SSZILIÁ K
A világűrben található gázok összetételéhez vi
szonyítva a földi atmoszférában igen kevés a hid
rogén és a nemesgáz. Az eltérés a Föld születése
idején nem lehetett ilyen nagy, s ebből arra követ
keztethetünk, hogy légkörünk másodlagos ere
detű. A mai légkör nem azonos a születő Földet
körülvevő gázburokkal. Földi atmoszféráról és
hidroszféráról csak attól kezdve beszélhetünk,
hogy a Föld szilárd kérge kialakult, s ezzel az
izzó magma és a gázburok között megszűnt a
közvetlen kölcsönhatás. Élet sem lehetett koráb
ban a Földön, és így, ha az élet földi történetét
dátumokban akarjuk rögzíteni, először a Föld
kialakulásának, másodszor a szilárd földkéreg
kialakulásának időpontját kell megismernünk.
A meteoritos és a földi ólom-kormeghatáro
zással kapott legnagyobb értékek 4,6 milliárd
évet m utatnak jó összhangban a holdkőzetek
korának vizsgálatából kapott legnagyobb érté
kekkel. Ám az eddig megvizsgált földi ásványok
legöregebbje sem idősebb 3,5-3,6 milliárd évnél.
A legrégibb kőzeteket Kongóból és a Dél-Afri
kai Köztársaság területéről ismerjük1. A Kongó
medence és a Katangai-hátság alapját képező
kőzettömeg legnagyobb része 3,3-3,4 milliárd,
a dél-afrikai gránit 3,2 milliárd éves. Ezek alap
ján arra következtethetünk, hogy a Föld vízta
karója és légburka mintegy 3,5-4 milliárd éves
lehet. Ennél előbb az élet sem jelenhetett meg
a Földön.
1 A kézirat megírása óta Grönlandban 3,8 milliárd
éves kőzeteket is találtak.
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Biológiai evolúció legfeljebb 3,5 milliárd éve
folyik a Földön. A kémiai evolúció megelőzte
ezt. A legalapvetőbb biológiai vegyületek kelet
kezése már a kialakuló bolygónk gázfázisaiban
is megindulhatott. Az üledékes kőzetek korából
következtethetünk az atmoszféra és a hidroszféra
megjelenésének idejére. Az üledékes kőzetek,
mint tudjuk, nem a magma vagy vulkanikus láva
megszilárdulásából, hanem ezen elsődleges kő
zetek málása, eróziója révén keletkező törmelék
ből alakultak ki. A törmelékeket a szél és a le
folyó csapadékvíz szállította el és rakta le a mé
lyedésekbe, ahol az üledékek az idők folyamán
kőzetekké tömörültek. De van az üledékes kő
zeteknek olyan csoportja is, amelyek a felszíni
vizek oldott anyagainak kiválása révén keletkez
tek, ilyen például a dolomit és a mészkő. Akár
egyik, akár másik csoportját nézzük is, az üledé
kes kőzetek nem keletkezhettek az atmoszféra
és a hidroszféra közreműködése nélkül. A Hold
nak - eddigi tudásunk szerint - valóban nincse
nek üledékes kőzetei.
Dél-Afrikában 3 milliárd éves, Minnesotában
2,7 milliárd éves, egyéb helyeken ennél fiatalabb
üledékes kőzeteket találtak. E szerint atmoszfé
ránk és hidroszféránk 3 milliárd évvel ezelőtt
már biztosan létezett. 3-3,5 milliárd évvel ezelőtt
tehát a Föld felszínén már biztosan megvoltak
azok a körülmények, amelyek az első élőlények
kialakulását lehetővé tették. De hogy ekkor való
ban meg is jelentek-e, azt bizonyítani kell.
A bizonyítás nem túlságosan egyszerű. A ma
gasabb rendű állatok és növények vázai, lenyo
matai, csontozata kövületek - fossziliák - for
májában maradt fenn az üledékes és a vulkáni

kőzetekben. Ám a szilárd vázzal vagy szilárd
sejtfallal egyáltalán nem rendelkező, csak mik
roszkopikus nagyságú képződmények fennmara
dását nem lehet elvárni. Az amőba például a leg
egyszerűbb magvas egysejtűek közé tartozik, és
mint ilyen feltehetően elég régen jelent meg, ám
de kövületekből és ősmaradványokból egyetlen
olyat sem találtak, amelyben amőbalelet lett
volna. Ha az élet legrégebbi nyomait akarjuk
kutatni, célszerű ismét a kémia eszközeihez fo
lyamodni, és az ősi élőlények anyagainak marad
ványait keresni.
A kőzetekben megőrződött ősi szerves anya
gokat kémiai fossziliáknak nevezzük. A legöre
gebb kőzetekben 1967-ben találtak először bioló
giai jellegű vegyületeket. Azóta tekintélyes vizs
gálati anyag gyűlt össze. Ezekben az ősi, úgy
nevezett prekambriumi rétegekben aminosavakat, porfirineket, izoprenoidokat, alkánokat és
egyéb szerves anyagokat találtak. Önmagában
az a tény, hogy ilyen szerves anyagok jelen van
nak az ősi kőzetekben, még nem jelentené ezek
biológiai eredetét. De ismeretesek olyan mód
szerek, amelyek segítségével e kémiai fossziliák
biológiai eredetét is valószínűsíthetjük.
A természetes szerves vegyületekben a szén
atomoknak egy nehezebb (13C) és egy könnyebb
(12C) atomsúlyú izotópja fordul elő. A 13C /12C
arány egy nagyon állandó, konstans szám, amely
a legkülönbözőbb szerves vegyületekben azonos.
Ám a fotoszintézissel, az élő szervezetek közre
működésével keletkező szénvegyületek a könynyebb szénizotópban feldúsulnak, és ígyezekbena
vegyületekben a kétféle szénizotóp aránya eltér a
nem biológiai eredetű vegyületek szénizotóparányától. 1972-ben Oehler és munkatársai több
mint 30 különböző prekambriumi kőzet kémiai
fossziliáinak vizsgálták meg a szénizotóparányát.
Azt találták, hogy ha a fosszilia öregebb 3,4 mil
liárd évesnél, akkor a 13C /12C arány megegyezik
a nem biológiai eredetű földi szénvegyületek izo
tópeloszlásával. 3,4 milliárd év körül azonban
a fossziliákban a könnyű szénizotópok mennyi
sége hirtelen megugrott. Minél fiatalabb korú
volt a kőzet, amelyből a fosszilia származott, re
latíve annál gazdagabb volt 12C-izotópban. így
megy ez egészen 2,1 milliárd évvel ezelőttig,
amikortól kezdve lassan ismét csökken az arány.

Ezek az eredmények összevetve más hasonló
vizsgálatokkal valószínűsítik, hogy 3-3,4 mil
liárd évvel ezelőtt már létezett primitív biológiai
tevékenység.
Vizsgálták a kőzetekben található aminosavak
és L-formáinak megoszlását is, hiszen ez is
jellemző lehet a biológiai eredetre. A 2,1 milliárd
éves kőzetekben talált aminosavak elemzése csak
L-aminosavak jelenlétét mutatta ki a D-alanin ki
vételével. Pedig az abiogén kísérletekben a d - és
L-aminosavak egyforma mennyiségben keletkez
nek. És mint az utolsó fejezetben látni fogjuk,
a holdkőzetek és meteorok aminosav-tartalmának vizsgálata ugyancsak közel egyforma menynyiségben mutatta ki a d - és L-formákat. A 2,1
milliárd éves aminosavakat biológiai eredetűeknek kell tekintenünk. A kémiai fossziliák tehát
amellett tanúskodnak, hogy 2-3 milliárd évvel
ezelőtt már volt a Földön biológiai tevékenység.
D-

8. TÁBLÁZAT
Geológiai időtáblázat

Időszak

Negyedkor

Kor
holocén
(jelenkor)
pleisztocén

Harmadkor

Kréta
Jura
Triász
Perm
Karbon
Devon
Szilur
Ordivícium
Kambrium

pliocén
miocén
oligocén
eocén
paleocén

A kor végéig
Tartam
millió évben eltelt évek
milliókban
kb. az utób bi 10 000 év
2,5
2,5
4,5
19,0
12,0
16,0
11,0

7,0
26,0
38,0
54,0
65,0

71,0
54,0
35,0
55,0
65,0
50,0
35,0
70,0
80,0

136,0
190,0
225,0
280,0
345,0
395,0
430,0
500,0
kb 570,0

Prekambrium
(őskor)
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A L E G Ő SIB B BIOLÓGIAI
FO RM ÁK KUTATÁSA
Amikor a geológusok a földtörténeti korok be
osztását elkészítették, ebben a munkájukban
elsősorban a kőzetekben talált kövületekre, foszsziliákra támaszkodtak. A legnagyobb mennyi
ségű és legtöbbféle fossziliát a jelenkorhoz leg
közelebb eső időszakokban lelték fel. A fossziliák
mennyisége egyre csökken, ahogy a földtörténet
távoli múltja felé haladunk. így történt, hogy az
első 600 millió évet napjainktól visszafelé haladva
számos korszakra, korra, emeletre osztották,
és ezek közül a legrégebbi és leghosszabb időtar
tamú a kam brium volt. Ami ezelőtt történt, arra
azt mondták, hogy kambrium e lő tti: prekambriumi. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a prekambriumi időszak egymagában felölel mintegy 3,5
milliárd évet, a kambriumi mintegy 80 milliót,
és az összes többi alig több félmilliárdnál.

30. ábra / A legrégibb kövületek lelőhelyei

A prekambriumi kőzetek közül napjainkban
legtöbbet a dél-afrikai, mintegy 3,2 milliárd éves
kőzeteket emlegetik. Az ottani Barberton nevű
városkához közel van egy sziklasor, amelynek
Fügefa a neve. Kovakőből, jáspis-vasérc-palaszigetekből áll ez a sziklasor, telve kalcittal, fluorittal, kalkopirittel és pirittel kitömött repedések
kel. Ezek között a kőzetek között 10 centimétert
is elérő gyönyörű színtelen kvarckristályok is ta
lálhatók. Ezekben a kvarckristályokban fedezték
fel az eddig ismert legrégebbi élőlénynyomokat.
A szerves anyag mikrogömbökben helyezke
dik el a kvarckristályok belsejében. A mikrogömbök méretei egységesek, hajlamot mutat
nak arra, hogy a kristályon belül láncokban
vagy hatszöges rácsban helyezkedjenek el. Egyes
kutatók héjat, vakuolákat, sarjakat, sőt mag
szerű képződményeket vélnek felismerni e gömböcskékben. Természetesen felmerül a gyanú,
hogy ezek a képződmények vajon nem az ősi

bitumenekből jöttek-e létre. Anyagukban izoprenoidokat, porfirineket mutattak ki, és a zsírok
jelenlétét is valószínűsítették. Ez még nem zárná
ki a bitumenes eredet lehetőségét. Ámde az
anyagban a nitrogén- és széntartalom aránya
0,2, ez lényegesen magasabb, mint bármely eddig
talált bitumenben vagy kőolajban, és alapvetően
biológiai eredetre utal.
Az elektronmikroszkópos vizsgálatok e gömb
szerű képződményeken kívül másféle alakzatokat
is feltártak. Találtak olyan képződményeket,
amelyeknek szélessége 0,6-0,7, hossza 2 mikron
körüli. E kövületeknek sejtfaluk van, és a sejt
fal itt is kettős rétegűnek bizonyult. Nagyság és
alak tekintetében ezek már baktériumjellegűek.
Ezekben a leletekben a szénizotópok eloszlása is
a biológiai eredetet támasztja alá.
Talán a Fügefa-sziklák leleteinél is híresebbek
a Gunflint-fossziliák. Ezekre mintegy két évti
zeddel ezelőtt Nyugat-Ontarióban, a Felső-tó
partján levő ugyancsak prekambriumi kőzetben
találtak rá. Az elmúlt két évtized alatt igen sokat
vizsgálták őket, mert egészen 1967-ig ezek szá
mítottak a legősibb biológiai jellegű képződmé
nyeknek, bár csak kétmilliárd évesek, vagyis ke
rek egymilliárd évvel fiatalabbak a dél-afrikai
Fügefa-leleteknél. A kovakő ágyakban talált
képződmények morfológiájukban jellegzetesen
biológiai sajátosságokat mutatnak, olyannyira,
hogy rokonságba hozhatók a mai kékmoszatokkal és a vasoxidáló baktériumokkal. A Gunflintleletek aminosavjai az alanin kivételével mind
L-aminosavak, ami hathatósan támasztja alá
azt a feltételezést, hogy ezek a képződmények
biológiai eredetűek.
A Gunflint-fossziliák között volt egy különös
alakú képződmény, olyan, amelyhez hasonlót
az élővilágban nem találtak, illetve nem találtak
egészen 1964-ig, amikor is egy angol biológus
Walesben Harlech várának falai alatt különle
ges mikroorganizmust fedezett fel, amelyik nö
vekedéséhez ammóniát használ tápanyagként.
Először teljesen érthetetlennek tartották, hogy
miért éppen Harlech várának falai alatt élnek
olyan mikroorganizmusok, amelyek ammóniá
val táplálkoznak. Aztán megoldódott a rejtély.
Harlech várát több évszázada látogatják a turis
ták. Az pedig köztudomású, hogy a bomló vi

zeletből számottevő mennyiségben szabadul fel
ammónia.
Ez a bizonyos ammóniaevő mikroorganizmus
rendkívül hasonló alakú a Gunflint-fossziliák
említett képződményéhez. Nagyon ősi szervezet
nek látszik, m ert igen lassan növekszik, sejt
magja nincs, és nem tartalmaz klorofillt. Azóta
Alaszka, Izland és a Hawaii-szigetek egyik tűz
hányójának a talajából is sikerült ezt a m ikro
organizmust izolálni.
Számos érv szól amellett, hogy a Gunflint-foszsziliák, vagy azoknak egy része már fotoszinté
zist végző élőlény volt. Az egyéb geológiai lele
tek is arra engednek következtetni, hogy körül
belül kétmilliárd évvel ezelőtt gazdagodott meg
légkörünk nagyobb mennyiségű oxigénnel, és így
ez a két megállapítás erősíti egymást.
Bár van olyan kutató, aki m ár a Fügefa-lele
tekben is sejtmagszerű képződményt vélt felfe
dezni, a kutatók döntő többségének egységes
megállapítása szerint a felsorolt képződmények
ben sejtmagot nem lehet kimutatni, és még a G un
flint-fossziliák is csak a mai sejtmagnélküli sej
tekkel, a prekariontákkal látszanak rokonság
ban lenni. Úgy látszik, hogy a sejtmag az evolú
ciónak egy későbbi találmánya, mintegy másfél
milliárd évvel ezelőtt jelent meg a Földön. A leg
régebbi maghártyával elkülönült sejtmagvas lé
nyeket tartalmazó kövületeket Ausztráliában
találták. A fekete kovakő ágyakban a mai zöldmoszatokkal egyértelműen rokonságba hozha
tó képződmények kerültek elő, amelyek kétség
telenül magvasaknak bizonyultak. Sőt a leletek
számos osztódó sejtet is felmutatnak, ezek alap
ján még az ősi moszatok osztódási folyamatát is
sikerült rekonstruálni.

KÉT ÉS F É L M ILLIÁ RD ÉV
A Fügefa-sziklák fossziliái 3,2 milliárd évesek.
Az ausztráliai Keserű-forrásokból származó fo
nalas moszatok mintegy 800 millió évesek, az
eddig megtalált legősibb féreglelet pedig 650 mil
lió éves sziklákból került elő Közép-Ausztrália
hegyeiből. Ez m ár igen komplex, bonyolult fel
építésű állatforma létezéséről tanúskodik. 500
millió évtől kezdve azután a kövületek tömege105

sen jelennek meg, egyre változatosabbak, a kö
zöttük levő fejlődési összefüggések világosan ki
rajzolódnak, az élőlények evolúciója határozott
történelmet tá r elénk.
Ha pusztán az eddig megtalált leletek alapján
ítélnénk, azt mondhatnánk, hogy az élővilág a
maga útján a magvas egysejtűektől az emberig
mintegy 600 millió év alatt tette meg. De mi tö r
tént az ezt megelőző két és félmilliárd év alatt?
Hiszen a Fügefa-sziklákból származó leletekben
már határozott sejtszerű képződményeket talá
lunk, és a két és fél milliárd évvel későbbi kőze
tekben még mindig csak a sejtmagot tartalmazó
sejteknél tartunk. Ötször annyi időnek kellett
eltelnie ahhoz, hogy az egyszerű sejtektől az
eukarionta sejtekig eljussunk, mint ahhoz, hogy
a sejtmagot tartalmazó sejtektől az emberi civi
lizációig?
A kérdés nem ilyen egyszerű. A 650 millió éves
féreglelet, a prekambrium végén talált állka
pocsnélküli hal (Agnatha) kövületek azt m utat
ják, hogy ebben az időben m ár igen fejlett szer
vezetei éltek az élővilágnak. Ezek pedig nem hir
telen, nem egy csapásra jelentek meg a Föld fel
színén, hanem ugyancsak hosszú, fokozatos fej
lődés eredményeiképpen jöttek létre. Azután az
a tény, hogy egy-egy élőlény kövületeit valamely
geológiai k o r kőzeteiben megtalálják, utalhat
arra, hogy a kérdéses élőlény abban az időben
már biztosan létezett, arra is mutathat, hogy tö 
megesen elszaporodott, de semmi esetre sem azt
bizonyítja, hogy akkor jelent meg az evolúció
törzsfáján, hogy akkor fejlődött ki elődjeiből.
A 650 millió évhez valószínűleg még néhány
százmillió évet hozzáadhatunk, hogy elérkez
zünk a soksejtű szervezetek kialakulásának idő
pontjához.
De ha ezt űgyelembe is vesszük, akkor is
kétmilliárd évnél hosszabb ideig tartott az egy
sejtűek, illetve egyszerű sejtfonalas és telepes élő
lények egyeduralma a Földön.
E látszólag igen kis fejlődési lépcső mögött
voltaképpen hatalmas átalakulásoknak kellett
meghúzódniuk. 800-900 millió évvel ezelőtt,
amikor az evolúció elérte robbanásszerű fejlő
dési szakaszát, a Föld felszínén lényegében m ár
napjainkéihoz hasonlítható körülmények ural
kodtak. Viszont már részletesen elmagyaráztuk,
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hogy mai kellemes környezetünkből az őssejtek
korában úgyszólván egyetlen tényező sem volt
jelen. Ez a kétmilliárd év tehát elsődlegesen nem
is az élőlények evolúciójához, hanem a földfel
szín körülményeinek gyökeres átalakulásához
volt szükséges. Mindenekelőtt annak az óriási
oldott szervesanyag-tartalomnak kellett eltűnnie
a földi légkörből és a Föld vizeiből, amely a ké
miai evolúció révén keletkezett. Az ősi vizek
szervesanyag-tartalmát Urey 10%-ra becsülte.
Ebben az időszakban sem az állat-, sem a
növényvilág nem vált még el egymástól. Hogy
állat volt-e előbb vagy növény, ezen ma is vitat
koznak. Tény, hogy a legősibb élőlények bak
tériumokra és gombákra hasonlítanak. Tény
viszont az is, hogy a mai értelemben vett foto
szintézis csak későbbi találmánya az életnek, és
az ősi primitív élőlények közvetlenül a környezet
kész szerves anyagaiból táplálkozhattak, tehát
nem volt szükségük arra, hogy fotoszintézis út
ján állítsák elő saját anyagaikat szervetlen anya
gokból.
Meg kellett történnie tehát az állat- és növény
világ szétválásának is. Ezt megelőzte a klorofill
megjelenése. A klorofill a fotoszintetizáló bakté
riumokban és a kékmoszatokban még diffúz
állapotban a sejtfal mentén helyezkedik el.
A fejlettebb sejtekben m ár külön testecskékben,
az úgynevezett kloroplasztokban található a sej
ten, belül. Azt viszont m ár említettük, hogy a kloroplasztoknak különös önállóságuk van, a sejtosztódástól függetlenül osztódnak, saját geneti
kai apparátusuk van stb. Ha valaha tényleg kü
lön önálló élőlények voltak, amelyek csak később
egyesültek a klorofillt nem tartalmazó sejttel,
akkor az összetett élőlények kialakulásának az
első lépcsőfoka az lehetett, amikor e két függet
len, önálló élő rendszer egyetlen magasabb rendű
rendszerré egyesült. Ugyanilyen folyamat ját
szódhatott le ebben az időszakban a mitokondriumokkal is. A mitokondriumok ugyancsak a
sejtben található, attól genetikailag nagymérték
ben független testecskék, a sejt légzésében játsza
nak döntő szerepet. Feltételezhetően valaha ezek
is önálló élőlények lehettek, és csak a későbbi
ekben épültek bele a légzési funkciót egyébként
ellátni képtelen sejtbe.
Ezek az események akkoriban következhettek

be, amikor a légkörben megjelent az oxigén.
Ekkor fogyott el a légkörből a hidrogén, ekkor
jelent meg nagyobb mennyiségben a szén-dioxid,
és vált lehetővé s egyben szükségessé is a foto
szintézis, ami az ezzel rendelkező lényeknek az
erősen megcsökkent szervesanyag-tartalmú vi
zekben - életképesség szempontjából - már ko
moly előnyt jelentett a fotoszintézisre képtelen
őssejtekkel szemben. Ugyanakkor az oxigén
megjelenése és feldúsulása a légkörben lehetővé
tette azt is, hogy a sejtek az eredetileg fermen
tativ jellegű energianyerési folyamatokról át
térjenek arra, hogy oxidativ kémiai folyamatok
révén nyerjék az életműködésükhöz szükséges
energiát.
Magának a sejtmagnak a megjelenéséről, a
származásáról és a kialakulásáról semmiféle kö
zelebbi adatunk vagy elképzelésünk nincs.
Majd megjelent a szexualitás, kifejlődtek az
ivaros szaporodási folyamatok. A moszatok egy
része esetében megjelennek a rajzósejtek, ezek a
mozgékony, ostoros ivari formák, amelyek egy
beolvadásából képződik az új sejt. A kezdetben
gömb alakú sejtek, amelyek geometriailag min
den irányban egyformán viselkednek, polarizá
lódnak, megjelenik a sejttengely. Kialakulnak
a hosszúkás, hengeres sejtek, amelyek a végükön
osztódnak, és ha osztódás után együtt maradnak,
akkor már sejtfonalat képeznek. És ezzel el is
érkeztünk az ausztráliai Keserű-források 800
millió éves fonalasmoszat-leleteihez.
AZ ÉLŐ SZERVEZETEK
M EGJELEN ÉSE
A kékmoszatok egy része és a baktériumok biz
tosan primer élő rendszerek: nem lehet őket két
olyan részre bontani, amelyik külön-külön is
élő lenne. A sejtmagvas sejtekről, az eukariontákról ezt már nem állíthatjuk olyan határozot
tan. Mint említettük, a bennük levő mitokondriumok és kloroplasztok a magvas sejt osztódásá
tól függetlenül osztódnak a sejten belül, saját
genetikai apparátusuk is van, és molekuláris
mechanizmusaik nem az őket tartalmazó sejtek
kel, hanem a baktériumokkal és a kékmoszatokkal mutatnak rokonságot. Egyébként kloro-

plasztokat szintetikus táptalajon, a sejtből ki
preparálva, kiemelve is sikerült már osztódásra
bírni. A magvas sejtet mai tudásunk alapján
már nem nevezhetjük primer élőlénynek, de túl
zás lenne azonosítani őket a soksejtűekkel.
Szimbiózisról, a sejt és a kloroplasztok, illetve
mitokondriumok együttéléséről szoktak beszélni.
De ha ez szimbiózis, akkor az is kétségtelen,
hogy ez az együttélés a sejtben már egy maga
sabb foka a szerveződöttségnek, mint a primer
élet, itt ugyanis kétféle vagy háromféle primer
élőlény működik összehangoltan, organizáltan
együtt. A sejten belüli szimbiózisnak meg kellett
előznie a soksejtűek kialakulását. 800 millió év
vel ezelőtt már biztosan léteztek, de hogy ponto
san mikor jelentek meg, azt nem tudjuk. Elkép
zelhető, hogy szoros összefüggés van megjele
nésük és a légköri oxigén megjelenése között,
ez esetben mintegy kétmilliárd éves lehet a ter
mészetnek ez a találmánya.
Bár a szerveződésnek kétségtelenül magasabb
fokát jelentik a kloroplasztokat és mitokondriumokat tartalmazó sejtek az egyszerű sejtnél,
a fejlődésnek ez- az útja zsákutca. A sejtméret a
tápanyagellátás miatt korlátozott, a kloroplasz
tok számának pedig határt szab a sejtméret kor
látozottsága.
Ezen az úton nem lehet az organizáció maga
sabb szintjeire jutni. Érdekes, hogy a növények
ben a munkamegosztásra, a szervezetté szerve
ződésre csak igen késői példákat találtak, a szilurkor végén keletkezett geológiai rétegekben
jelennek meg a tagolt növények, mintegy 400
millió évvel ezelőtt. Addig inkább laza sejttár
sulások, sejtfonalak, sejtlemezek és sejttestek ta 
lálhatók. Ezek igen nagy tömegekben jelentkez
nek, de csak a vízben, moszatokként.
Mialatt a növényvilág még ott tart, hogy csu
pán egyforma sejtek tömege áll össze teleptestté,
addig az állatvilág óriásit lép előre a fejlődés
útján. Közép-Ausztráliában egy féreglenyomatot találtak 650 millió éves kőzetben, a féreg
teste igen erősen szelvényezett volt, és nagyon
hasonlított egyes mai férgekére. Nem sokkal fia
talabbak a legősibb szivacsleletek sem, bár a
szivacsok az állatvilág fejlődésének jóval alacso
nyabb fokát képviselik a férgekénél. A kambriumi
nak és szilurnak nevezett időszakokban az ál
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latvilág roham os fejlődésnek indult, s m ár a
kambriumban - szinte előzmény nélkül - a rova
rok kivételével az összes gerinctelen állattörzsek
képviselői megtalálhatók. Az állatvilágnak m ár
a kambrium előtt hatalmas fejlődést kellett meg
tennie.
Látszólag szinte egyszerre jelentek meg a Föld
küzdőterén félmilliárd évvel ezelőtt a sugárál
latkák, a medúzák, a gyűrűsférgek (a giliszták
rokonai), a tüskésbőrűek (a tengerisün rokonai),
a rákok, a kagylók, és m ár a csigák is képvisel
tették m agukat. A szilur időszakban ezeken kí
vül a korallok, az óriásrákok, a csigák, a polipok,
a kagylók nagyon sok faja jelen volt, és megje
lentek a halak első képviselői is, a páncélos ha
lak. A halakkal pedig megjelentek az élővilág
legmagasabb törzsének, a gerinceseknek a kép
viselői is.

VARIÁCIÓK A FŐTÉM ÁKRA
Véletlenül sem szabad azt hinnünk, hogy a szilur
végén, a gerincesek megjelenésével befejeződött
az állatvilág fejlődése. A sokat emlegetett háromszázmillió év alatt azokból a szerveződési alap
elvekből, amelyek szerint m a az állatvilágot tör
zsekbe csoportosítjuk, a legtöbb realizálódott.
De a főbb szerveződési alapelveken belül, a vég
telen variációs lehetőségekben csak ezután kez
dett tobzódni az állatvilág. Annál is inkább, mert
az addig megjelent állatfajok vízi élőlények vol
tak.
Ahhoz, hogy a szárazföldi állatok kifejlődje
nek, először a szárazföldi növényeknek kellett
megjelenniük. Szárazföldi növényleleteket pedig
csak a szilur végéről, mintegy 400 millió évvel
ezelőttről ismerünk. Ez a növényvilág evolúció
ját is megindította, hiszen a szárazföldi növény
nek a vizet és a szervetlen sókat a földből kellett
beszereznie, fotoszintézist pedig csak a föld fel
színe fölött végezhetett. Kialakult a telepes nö
vények sejtjei közötti munkamegosztás, megje
lentek a növényi szövetek. Kialakult a gyökér,
a szár és a levélzet, mindegyik más és más funk
cióval. A növényvilág szárazföldre lépését az
után roham osan követte a rovarok megjelenése is.
A ma élő állatfajok száma megközelíti az egy
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milliót. A szerveződési alapelvekre tehát igen
sokféle variációs lehetőség épült fel. Hát még ha
a kihalt állatfajokat is figyelembe vesszük, ame
lyek száma a becslések szerint a ma élő fajok
számának tízszeresére is rúghat! Az utolsó 400
millió év ennek a tizenöt-húszmilliónyi fajnak
a kifejlődését foglalta magába.
A növények szárazföldre lépése azzal kezdő
dött, hogy a tengeri zöldmoszatokból kialakultak
a már szárazföldi viszonyokhoz alkalmazkodott
őscseijék, illetve ősharasztok. Ezeknek a 30-40
centiméter magas növényeknek még nem volt
valódi gyökérzetük és levélzetük, de a száruk
mint növényi szerv már kialakult. Az őscserjék,
vagyis ősharasztok megjelenését követték a mai
zsurlók, a korpafüvek és a páfrányok rokonai,
valódi levelekkel. Az ősharasztok után a heterospórás harasztok (csipkeharasztok) jelentek meg,
s a szárazföldi növényeken itt válik szét külső
formában és ivarértékben a kétféle spóra: a hímjellegű mikrospóra és a női makrospóra. A heterospórás harasztok között óriások is születtek,
az idetartozó karbon időszaki pecsétfák és pik
kelyfák a negyvenméteres magasságot is elérték.
A pecsétfás és pikkelyfás karbon időszaki ős
erdőkben a páncélos kétéltűek gazdag világa
mellett az őshüllők is megjelentek. A tengerek
ben a cápa- és rájafélék uralkodtak a gerincesek
közül, de bojtosúszósok és a tüdőshalak is kép
viselték a halakat. A szárazföldi növények buja
erdőségeket alkotnak, amelyekben gazdag rovar
világ alakult k i: különösen a százlábúak és a pó
kok képviseltették magukat sok fajjal, de óriás
szitakötők és sáskafélék is jelen vannak. Mind
erről a kőszéntelepekben talált kövületek árul
kodnak leghívebben, ebben a korban már hatal
mas kőszéntelepek keletkeztek, bizonyítva a rend
kívül buja növényvilág jelenlétét a mintegy 300
millió évvel ezelőtti tájakon.
A magvak először a páfrányokon jelentek
meg, a magvas páfrányok még a karbon időszak
végére kifejlődtek. Velük megjelentek a nyitva
termő növények, amelyek különösen a triász
időszakban szaporodtak el nagymértékben, 180200 millió évvel ezelőtt. Ezzel egyidejűleg a ge
rincesek közül tömegessé válnak a tüdőshalak,
és a csontoshalak, a hüllők között a gyíkszerűek,
s megjelennek a teknősbékák. A Veszprém mel

letti Jeruzsálemhegy mészkövében talált teknősbékalelet igen híres. Már élnek az első dino
szauruszok, és ami nagyon lényeges, megjelennek
az apró ősi erszényesek, az emlősök legősibb
képviselői.
A következő időszakban - a Júrában - a nö
vényvilág legmagasabb törzsfejlődési szintje:
a zárvatermő növények lépnek színre magház
zal, magrüggyel (magkezdeménnyel), porzóval,
bibével. A zárvatermők jelentik a növényvilág
legfejlettebb törzsét. A növényvilág tehát mint
egy 250 millió évvel később érkezett el legfejlet
tebb törzsének megszületéséhez, mint az állat
világ.
A Júrában - és az ezt követő időszakokban szaporodtak el azok az ősállatok, amelyek a
nagyközönség ismereteiben az ősi élővilágot
képviselik: a halgyíkok, a repülő őshüllők, a hül
lő medencéjű sárkánygyíkok, a madár meden
céjű sárkánygyíkok, ősmadarak stb. És az utolsó
60 millió évben, a földtörténeti újkorban alakult
ki az az élővilág, amely ma is uralja a Földet.
Létrejött a madarak, az emlősök világa, az emlő
sök között mind az Óvilágban, mind az Újvilág
ban megjelentek a majmok, az Óvilágban az
emberszabásúak is. És ez utóbbiak közül mind
össze néhány millió évvel ezelőtt kivált az az ág,
amelyből megszületett a kétlábon járó, értelem
mel bíró, civilizációt teremtő Homo-genus, az
Emberi-nem.

A SZERVEZŐDÉS LEGÚJABB ÁGA
Ha az állatvilág fejlődését áttekintjük, azt látjuk,
hogy az utolsó 300 millió évben a strukturális
alapelv területén változás nem volt. 300 millió
évvel ezelőtt a gerincesek és a rovarok is meg
jelentek már a Föld nyújtotta küzdőtéren. Lénye
ges változások ugyan történtek, új állatfajok
milliói jelentek meg és pusztultak el a mikrosz
kopikus lényektől a 20 méteres óriásokig, de a
kialakult alapelvek már nem változtak. A rova
rok és a gerincesek megjelenése után nem jelent
kezett újabb állattörzs.
De ezeket az alapelveket megtartva, az elkép
zelhető formák, variációk iszonyatos tömege je
lent meg, vízi, vízfelszíni, szárazföldi, föld alatti,

valamint repülő állatok mindenféle formája ke
letkezett, pusztult, variálódott és csiszolódott,
alakult. Az alapelvek megszabta lehetséges va
riációk végigpróbálása zajlott le, a szerveződési
lehetőségek betöltése. Eközben az egyik irány
természetesen a testnagyság megnövelése volt.
Kialakultak az állat- és növényvilág óriásai: az
óriási kalamájók, óriási cápák, a bálnák, a sár
kánygyíkok, a mammuthusok, az óriási tengeri
moszatok, a hatalmas fák.
Ám az idők bebizonyították, hogy a méret
növelés nyújtotta lehetőségek az evolúció szá
mára korlátozottak: a túlságosan nagy testűek
életképtelenné válnak, s a létért való küzdelem
ben alulmaradnak a kisebb, de fürgébb és gyor
sabban szaporodó fajokkal szemben. Az evolú
ció ebben az irányban haladva zsákutcába ju 
tott: az organikus anyag további szerveződése
a földi körülmények között ezen az úton m ár
nem lehetséges. így azután a szerveződésnek tel
jesen új útra kellett lépnie
De az anyag evolúciója nem először ütközött
ebbe az akadályba: megkerülésére már kész
receptje volt. Atomok sem képződhetnek kor
látlan méretekkel, a nagyon összetett, bonyolult
atomok instabilissá válnak. De a még stabilis
atomokat mint alkotóelemeket felhasználva sta
bilis molekulák építhetők belőlük, s e moleku
lák méretei nagyságrenddel haladhatják meg
a legnagyobb atomokét. Ám bizonyos méret
felett már előnyösebb a molekulákat használni
alkotóelemként, s a keletkező makromolekulák
mérete ugyancsak nagyságrenddel haladja meg
a molekulákét. A túlságosan nagy makromole
kulák azonban törékenyekké válnak: a nagyobb
méretű struktúrák kialakításához újabb orga
nizációs rendszerek, a mikrostruktúrák kiala
kulása szükséges, amelyekben a makromole
kulák alkotóelemekként szerepelnek.
Az evolúció első nagy lépését maguknak a sej
teknek a megjelenése jelentette, a másodikat
- amelynek időbeli lezajlását nem ismerjük talán a légző és fotoszintézist végző sejtecskék
beépülése a nagyobb, csak fermentativ tevékeny
ségű - heterotróf táplálkozásé sejtbe: a mitokondriumos-kloroplasztos magvas sejtek meg
jelenése, a kisebb élő egységek korlátoltan na
gyobb, összetett egységekbe szerveződése. E má
109

sodik lépés méretesen korlátozott utat nyitott
meg, a diffúzió megszabta táplálkozási viszo
nyok és lehetőségek miatt e rendszerek méretei
nek lényegében a mikroszkópos láthatóság ha
tárain belül kellett maradniuk.
De éppen ez a korlát adta meg a szerveződés
következő lépcsőfokára való rálépés m ódját;
a méretnövekedés is lehetséges volt, ha most ezek
a sejtmagot tartalmazó sejtek maguk váltak ele
mekké olyan módon, hogy maguk alakítottak
egy sok sejtből álló rendszert, biztosítva, hogy
a tápanyag ne csak diffúzióval, hanem áramlás
sal vagy m ás aktív módon is haladhasson a sej
tek között. Ez szükségessé tette a sejtek közötti
munkamegosztást is, a munkamegosztás viszont
megkövetelte, hogy a különböző funkciókat
végző sejtek jelzéseket adjanak egymásnak. Meg
jelent a sejtek közötti információközlés, és ezzel
kialakulhattak a soksejtű szervezetek.
És itt nagyon élesen ki kell emelni, hogy a sok
sejtű szervezetek megjelenése a szerveződésnek
minőségileg új szintje, új törvényekkel. A sejtre
érvényes törvények most is érvényben m aradnak:
amire a sejtnek szüksége van, az szükséges a
szervezetnek is, ami a sejtre káros, az káros a
szervezetre is, amire a sejt képes, arra képes a
szervezet is. D e ezen túlmenően a szervezetnek
nemcsak a rra van szüksége, amire a sejtnek, a
szervezetre nemcsak az káros, ami a sejtre, és
a szervezet sokkal több mindenre képes, mint a
sejt. A szervezet új élőlény, olyan, amelynek éle
te egységeinek - a sejteknek - az életműködései
ből tevődik össze, de ehhez hozzájárulnak a
szervezet egészét összefogó törvények, továbbá
a sejtek kölcsönhatását biztosító, a sejtek által
termelt sejtközötti állomány.
A szervezetnek, ennek a magasabb organi
zációs egységnek a megjelenése a Föld küzdő
terén az evolúció robbanásszerű kiterjedését
eredményezte: 20-30 millió- állat- és növényfaj
alakult ki 600-700 millió év alatt. De ennek az
evolúciós ú tn ak is megjelentek a korlátái: a né
hányszor tízméteres nagyságot még a vízben élő
szervezetek sem haladhatták meg stabilitásuk
és életképességük elvesztése nélkül. A mozgé
konyabbak m ost is életképesebbnek bizonyul
tak a nagyobbaknál. S ez adta az evolúció leg
újabb nagy lehetőségét: a mozgékony szerveze
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tek nagyobb organizációs egységekbe való szer
veződését.
Ennek az új organizációs egységnek maguk a
mozgásképes szervezetek az elemei. Ezekből a
mozgó, helyváltoztató egyedekből képződik az
új, magasabb rendű szerveződési egység. De már
a szervezet létrejöttét vizsgálva is láttuk, hogy
a munkamegosztás egyúttal megköveteli az in
formációközlést is, olyan jelzések továbbítását,
amelyek segítségével a különböző funkciójú sej
tek összehangolják egymással munkájukat. Az új
organizációs egységeknek, a szervezetekből mint
egységekől felépülő rendszereknek alapfeltétele
az egységek közötti információközlés. A szerve
zet esetében ez kétféle úton történhet meg, ve
gyi anyagok segítségével és elektromos ingerek
révén. Az új, magasabb szervezettségű rendszer
ben a maga eredeti állapotában ez a kétféle mód
nem használható, hiszen a rendszer elemei tér
ben távollevő és mozgó organizmusok, amelye
ket nem kapcsol össze vegyi anyagokat oldott
formában közvetítő, szállító csőrendszer vagy
ingereket szállító ideghálózat.
Nyilvánvaló, hogy e magasabb organizációs
rendszerek, amelyekről szó van, nem mások,
mint az állatvilág különböző formájú csopor
tosulásai. A legősibb közlési mód az állategyedek között feltételezhetően a vegyi anyag kivá
lasztása maradt. A vegyi anyag azonban a jelen
esetben már nem zárt folyadéktérben, hanem
nyílt vizekben, vagy még inkább a levegőn át ter
jed mint szaganyag. A csoportosulások legő
sibb formáit, a hím és a nőstény egyedek talál
kozását, ma is döntően ezek a szaganyagok sza
bályozzák az állatvilág legkülönbözőbb szint
jein, az ember sem kivétel e téren. A szabályo
zásnak olyan módja ez, amelyet még a szervezeti
organizációs szintről örököltünk. De megjelent
egy új mód is : a hangjelzés, ez az információát
vitelnek gyorsaságot biztosított a nagyobb idő
tartamra és esetleg hosszabb távolságokra szóló
vegyi jelzési módok mellett.
Az organizációnak ezen a szintjén is sokféle
lehetőséget próbált végig az evolúció, a párzási
időszakra szóló csoportosulásoktól az időszakos
csoportosulásokon, az állati csordákon keresz
tül a rendkívül fejlett organizációt mutató han
gya-, termesz- és méhállamokig. Ez utóbbiakban

az információközlésnek még újabb módjai is fel
lelhetők, a hangyák csápjaik révén, a méhek tán
caikkal is képesek információt továbbítani.
Ámde mindezen információközlési módoknak
megvolt a maguk hatósugara, amelyet a kémiai
módoknál a szaganyag térbeli hígulása, a hang
közlésnél pedig a hallótávolság szabott meg.
Az egyéb kialakult információközlési módok pe
dig egész közeli érintkezési vagy látótávolságot
kívántak meg. Mindebből következik, hogy
ezeknek az organizációs rendszereknek, a cso
portosulásoknak a térbeli kiterjedése nem halad
hatja meg számottevően a szagló-, illetőleg a
hangtávolság nagyságát. Ezen a negyedik szint
jén is határokba ütközött az evolúció.
AZ EVOLÚCIÓ JE L E N L E G I
FELSŐFO KA
Néhány millió évvel ezelőtt újfajta élőlény je
lentkezett az evolúciós porondon. Az újfajta
élőlény, az ember, nem biológiailag mutatta az
előrehaladást elődjeihez és állatrokonaihoz ké
pest. Az új tulajdonság, aminek segítségével si
keresen szállt be a létért való küzdelembe, a gon
dolkodó értelem volt. A gondolkodó értelem,
amely az eszközhasználattal egybekötött társa
dalmi munkamegosztás eredményeképpen fej
lődött ki. Munkát, munkamegosztást, sőt még
társadalmi méretű munkamegosztást is talál
hatunk az állatok körében, ez utóbbiakat a ro
varállamok esetében. Ám ezeknek a rovarálla
moknak nem volt meg a biológiai adottságuk
ahhoz, hogy értelmes tevékenységgé fejleszt
hessék a társadalmi munkamegosztást: idegrendszerük fejletlensége, idegközpontjaik szű
kén határolt terjedelme ezt lehetetlenné tette.
Az emberré válás folyamata, az emberi érte
lem, az emberi beszéd, információközlés kiala
kulásának folyamata közismert, ezért részlete
sebben nem is térünk ki rá. De egyoldalúan sze
retnénk egy vonatkozását kiemelni, azt, amelyik
az evolúció során végig az egyik legdöntőbb köl
csönhatási mód volt, az információközlés mód
jait. Az ember először állati elődjeitől örökölt
módon kezdte: a hanggal való információáta
dással. Ez a mód ma is megmaradt, ámbár rend

kívül kifinomult, differenciálódott formában.
Az ősi artikulálatlan hangoktól a mai bonyolult
és árnyalt beszédig hosszú út vezetett.
Ha az embernek a beszéd maradt volna az
egyetlen információközlési lehetősége, akkor az
emberek társulásai nem juthattak volna el a
civilizált társadalmak szintjére. De az ember az
információk rögzítését és továbbítását nagyon
sokféle módon oldotta meg. A rajzolt jelektől
az írott szövegekig, a számoktól a kottákig
az információrögzítésnek kifinomult formái szü
lettek meg és fejlődtek ki. Ezeket a rögzített in
formációkat, parancsokat, utasításokat és tör
vényeket a hanghátáron messze túlra lehetett
szállítani, és ilyen módon óriási birodalmak jö 
hettek létre egységes rendszerekként. Az emberi
társadalmak számára ezzel a térbeli távolság a
Földön tulajdonképpen megszűnt, és akár az
egész világot átfogó rendszerek létrejöttét is le
hetővé tette Volna. A rendszer alapegységeit, az
embereket összefogó kölcsönhatás hatótávolsága
világméretűvé vált. De közbejött az időfaktor.
Egy egységet képező rendszernek létfeltétele,
hogy a rendszert ért külső hatásra olyan rövid
idő alatt tudjon válaszolni, hogy a válasszal ké
pes legyen kivédeni a külső hatás káros következ
ményeit. Ha a válasz lassú, a rendszer szétesik,
vagy legalábbis instabilissá válik. Az inform á
ciók továbbításának nemcsak a távolsága, hanem
az időtartama is alapvetően lényeges a rendszer
stabilitása számára. Az írásos és szóbeli infor
mációátvitel az emberi társadalmak mint rend
szerek létének biztosítására csak néhány száz
kilométeres körzetben tette lehetővé a stabilitás
kialakulását. A Római Birodalom az őrtornyok
által megvalósított tűzjelzés segítségével már
mintegy kétezer kilométeres hatósugárban tudta
viszonylag hosszú ideig fenntartani magát, hi
szen ilyen módon az információtovábbítás se
bessége egy nagyságrenddel megnőtt az írásos üze
netek szállításának sebességéhez képest - noha
csak a legfontosabb hadi információk továbbí
tása terén történt ez meg.
Napjainkban az információtárolás és -továbbí
tás lehetőségeinek teljesen váratlan, gyors és el
képzelhetetlenül hatékony módjai alakultak ki.
Ez a Föld teljes felszínének információs szem
pontból egységbe való tömörítését tette lehetővé.
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A földfelszín bármely pontján lezajló történés
híre a m ásodperc tört része alatt eljuthat bár
mely másik pontjára, minden eseményre pillanatszerűen bekövetkezhet a következmény, min
den akcióra az ellenakció. Az információközlés
szempontjából megértek a feltételek arra, hogy
az egész F öld teljes lakossága egyetlen egyen
súlyban levő óriási rendszerré fejlődjön. Meg
van az elvi lehetősége, hogy kialakuljon egy
egész világra szóló, egész világot átfogó egysé
ges társadalom.
De az elvi lehetőség még korántsem jelent
gyakorlati lehetőséget. A társadalm at elsősorban
nem a természeti törvények szabályozzák, hanem
a társadalmi törvények. A sejtben nem történ
het olyan, am i a kémia vagy fizika törvényeivel
ellenkeznék, a szervezetben pedig olyan, ami a
sejtműködést szabályozó törvényeknek ellent
mondana. A társadalom sem tehet olyat, amely
ellentmondhatna a biológia vagy a természettudo
mányok törvényeinek, illetve ha ilyet tesz, az

károsan hat vissza a társadalomra. De ahogyan
a biológiai törvények egészen más és sokkal
több lehetőséget rejtenek magukban a kémiai és
a fizikai törvényeknél, ugyanúgy a társadalom
törvényei is magasabb rendűek a biológiai tör
vényeknél : sokkal több lehetőséget és magasabb
fejlődési szintet biztosítanak, mint a biológiai
törvények.
Úgy tűnik, hogy az anyag szerveződésének az
a módja, amelyik elindul a kvarkoknál, és leg
alábbis a Földön eljutott az emberi társadalomig,
elérkezett legmagasabb formájához. Jelenlegi
szervezettségi formája már a Föld egész területét
behálózza, ennél magasabb lépcsőjű organizá
cióra a Föld felszínén már nincs lehetősége.
Ámde eddigi tudásunk szerint nincs jogunk azt
állítani, hogy az anyag evolúciójának bármi
nemű elvi határai lennének. Ha a Föld szűknek
bizonyul, a magasabb szerveződési lépcsők túl
lépnek majd bolygónk határain. Erről a könyv
utolsó fejezetében szólunk.
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A fejezet címe talán egy kissé eltúlzott, hiszen a
Föld több mint 12 000 kilométer átmérőjű
gömb, míg az élővilág egy mindössze néhány
kilométer vastagságú rétegben lelhető fel boly
gónk felületén. Mindebből nyilvánvaló, hogy
az élőlény és a Föld közötti kölcsönhatás nem a
Földnek mint csillagászati égitestnek az egészére,
hanem csupán a felszíni rétegeire, az úgynevezett
bioszférára vonatkozik. A bioszféra pedig a
földkéreg felszíni részeiből, a felszíni vizekből és
a Földet borító légkör legalsóbb rétegeiből te
vődik össze.
Számunkra a földkéreg és az élővilág kölcsön
hatásának legszembetűnőbb eredménye a talaj
képződés, a talajok fejlődése. Ahogy megjelenik
a Föld felszínén egy friss sziklafelület, a talaj
képződés azonnal megindul. A felületet nyom
ban alakítani kezdik az oxidációs és eróziós ha
tások, de részben a bioszféra is dolgozni kezd
rajta. A sziklafelületeken, kövek felszínén, szo
rosan hozzájuk tapadva megtaláljuk a legegy
szerűbb gomba- és moszatfajokat, de hogy ezek
a kő felületét megdolgozzák, átalakítják, azt
csak gondos vizsgálattal vehetjük észre. Ezek a
szabad szemmel nem is látható legegyszerűbb
élőlények készítik elő a kövek felületét a már
szabad szemmel is megfigyelhető zuzmók szá
mára, ezeket pedig rövidesen követi a mohák
megjelenése. Ha a moharéteget lefejtjük a kő
darabról, vele együtt mindig talajmorzsák is hul
lanak a kezünkbe, az előzetesen képződött ta
lajokat a mohák már képesek megkötni. Ilyen
módon az élővilág aktív résztvevője a geológiai
képződmények lebontásának, de ugyanakkor

maga is nélkülözhetetlen tényezője újabb geoló
giai képződmények keletkezésének.
Nemcsak a talajok létrejöttében van döntő
szerepe a növényvilágnak, de vannak olyan kőze
tek is, amelyeknek képződésében egyenesen fő
szerepet játszik a növény- és állatvilág. Ilyenek a
mészkövek, amelyek a különböző geológiai ko
rokban a mérsékelt forró égövi tengerekben ra
kódtak le. A mészkőképződést különböző bakté
riumok segítik elő, nagy szerepet játszanak benne
a mészvázas és mészhéjas állatok vázai, héjai és
ezek törmelékei, különböző mészmoszatok mészhéjai.
A korallállatok mészvázai kiegészülve különbö
ző mészvázas állatok és növények tevékenységével
korallszigeteket, korallzátonyokat hoznak létre.
Földünk mai korallzátonyainak területét mint
egy 8 millió négyzetkilométerre becsülik. Bár a
zátonyépítő korallok 50 méternél mélyebben nem
élnek, a ma is fejlődő korallzátonyok némelyike
több száz méter vastag.
A tengerek, meleg vizek oldott szilikátionjait
a kovamoszatok (Diatomeae) vonják ki a vízből,
és szilárd kovaburkot építenek maguk köré.
Ezek a mikroszkópos moszatok olyan mennyi
ségben szaporodnak el, hogy leülepedett vá
zaikból az ugyancsak üledékes mészkőhöz ha
sonlóan - bár talán nem annyira elterjedten geológiai rétegek, üledékes kőzetek alakulnak ki,
a diatomaföld és a diatomapala. E csodálatos
szépségű Diatomeae vázak nagyon finom eloszlá
sú és kémiailag meglehetősen ellenálló anyagot
alkotnak, ezért a nagyobb telepeiken bányásszák
őket, és a technikában szűrésre és szigetelésre
sokoldalúan használják.
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Talán említeni is felesleges, hogy a különböző
szenek, amelyek ugyancsak geológiai rétegeket
képeznek, szintén az élővilág működésének ered
ményei, kiindulva a legősibb antracitoktól a nap
jainkban is képződő tőzegekig. És még az a vita
sem zárult le egyértelműen, hogy vajon a kőola
jok élő vagy élettelen eredetűek-e.
Az élővilág tehát építi és pusztítja a Föld fel
színét. Ugyanígy hat a légkörre is, és a Föld ki
alakulásának, továbbá a biológiai evolúciónak
ismertetésénél m ár többször utaltunk arra, hogy
a légköri oxigén megjelenése és Földünk mai lég
köri összetétele döntően az élővilág tevékenysé
gének az eredménye. Az élővilág és környezete
kölcsönhatásban van egymással, a környezet be
folyásolja az élővilág összetételét és működé
sét, az élővilág viszont alakítja a maga környe
zetét.
A földfelszín átalakítása egyirányú, lassú fo
lyamat. A megszülető földfelszín sziklás-szakadékos, zord és vad jellegétől az elsimult, lehordottan lapos, lágy jelleg irányába mutat. Itt még
nem állt be egyensúlyi állapot. A légkör nagy át
alakulásai azonban úgy tűnik, mintegy másfél
milliárd évvel ezelőtt befejeződtek, olyan össze
tétel alakult ki a légkörben, amely lényegében a
maival azonosnak, vagy nagyon hasonlónak te
kinthető. A légkör kémiai összetétel szempontjá
ból „egyensúlyba” jutott. Ez az egyensúly azon
ban ugyancsak nem valódi egyensúly. Nem lehet
valódi egyensúly, hiszen éppen az élővilág köti
meg állandóan a légkör egyes komponenseit, fel
használja vagy éppenséggel termeli azokat. Ha az
elmúlt egymilliárd évben a légkör összetétele az
élővilág intenzív működése ellenére sem változott
számottevően, ez csak abban az esetben lehetsé
ges, ha a légkör és az élővilág közös folyamatai
homoeosztázisba jutottak. A homoeosztázisról
viszont már tudjuk, hogy alapját a körfolyama
tok képezik, és a következőkben néhány ilyen
körfolyamattal ismerkedünk meg.
Ezek a körfolyamatok biztosítják, hogy lég
körünk kémiai összetétele több m int egymilliárd
éve állandónak tekinthető. És csak az utóbbi
évek kezdenek benne változást hozni, mégpe
dig azért, m ert az emberi technika elég veszé
lyesen beleszól ezekbe a homoeosztatikus folya
matokba.
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A SZÉN ÉS AZ O X IG ÉN
K Ö RFO RG Á SA
A cukrokat a vegyészek összefoglaló néven szén
hidrátoknak, vagyis szenet és vizet tartalmazó
vegyületeknek nevezik. A növényekben a foto
szintézis és a m ár említett Calvin-ciklus révén a
légkör szén-dioxidjából és a felvett vízből cukrok
képződnek. Minthogy a cukrokban egy szén
atomra egy oxigén- és két hidrogénatom, vagyis
formailag egy vízmolekula jut, ha a cukrot nem
szénből és vízből, hanem szén-dioxidból és vízből
szintetizáljuk, akkor a szén-dioxid két oxigén
atomja feleslegessé válik. Ámde a növényekben a
fotoszintézis során nem a szén-dioxidban, hanem
a vízben levő oxigén szabadul fel, és megy át a
légkörbe, a felvett szén-dioxid helyébe. Ez azon
ban még nem elég, a szén-dioxidból is el kell tá
volítani egy oxigénatomot, és ezt a növényi szer
vezet úgy oldja meg, hogy ismét elhasít egy víz
molekulát, az oxigénjét engedi a levegőbe távoz
ni, a kapott két hidrogénatomból és a szén-dioxid
egyik oxigénatomjából pedig nagyon bonyolult
úton ugyan, de végső fokon vizet készít. Ez a fo
lyamat tehát légkörben levő szén-dioxidot hasz
nál fel, és helyébe oxigént termel.
Légkörünk szén-dioxid-tartalma mindössze
0,3% q. Ha a Föld felszínének gazdag vegetációja
által elfogyasztott szén-dioxid valamilyen módon
nem pótlódna vissza, 35 év alatt elfogyna légkö
rünkből a szén-dioxid. A légköri szén-dioxid pót
lásáról maga az élővilág gondoskodik, elsősorban
az állatok, de maguk a növények is, hiszen a már
ugyancsak említett Szent-Györgyi-Krebs-ciklus
és a terminális oxidáció révén a fotoszintézis által
termelt cukrok eloxidálódnak szén-dioxiddá, s
ehhez az oxidációhoz már a légkör oxigénjét
használja fel a szervezet. A légzésben tehát, amely
az állati és növényi szervezeteknek egyaránt tu
lajdonsága, élettevékenysége, a szén-dioxid a lég
köri oxigén rovására pótlódik.
Az elmondottakban az oxigén és a szén kör
forgását figyelhetjük meg. A légzés során a levegő
oxigénje bekerül a szén-dioxid- és a vízmolekulák
ba, a fotoszintézis folyamatai során a vízmoleku
lákból felszabadulva az atmoszférába kerül, a
szén-dioxidból pedig részben átépül a vízbe. Ilyen
módon a légkörben levő oxigénatomok állandó

körforgásban vannak az élő szervezet szerves vegyületei, a víz molekulái és a légkör oxigénje kö
zött. Amikor az oxigén bioszférabeli körfogását
tárgyalják, a vizet általában figyelmen kívül
hagyják, pedig éppen ez bizonyítja, hogy az élő
világ számára a víz nem egyszerűen közeg, nem
csak a biokémiai reakciók oldószere, hanem ak
tív és nagyon lényeges reakciópartnere a bioszfé
ra és az élővilág között újra és újra kialakuló ké
miai homoeosztázisnak.
Ennek a homoeosztázisnak talán legjellemzőbb
és legalapvetőbb folyamata éppen a szén és oxi
gén körforgása a természetben, amelyből szá
munkra elsősorban a szén körforgása az érdekes,
hiszen abból van nagyon kevés a légkörben. Mi
vel a légkör nagyjában 80 % nitrogénből és 20 %
oxigénből tevődik össze, ezek olyan óriási töme
get jelentenek, hogy a megnövekedett oxigénfo
gyasztás, avagy nitro géntermelés nem egyhamar
változtatná meg lényegesen a légköri egyensúlyt.
Ám azok az összetevők, amelyek légkörünkben
csak igen kis mennyiségben vannak ugyan jelen,
de funkciójuk nagyon lényeges, mint a szén-dioxidé vagy az ózoné, már kis koncentrációnöve
kedés vagy -csökkenés esetén is számottevően fel
boríthatják a kialakult légköri homoeosztázist.
A bioszféra szénvagyona részben a levegőben
található szén-dioxid formájában, részben a nö
vényekben és a talajban szénvegyületek és karbo
nátok formájában, részben a tengerekben fizikai
lag elnyelt szén-dioxid és karbonát-, hidrokarbonátionok formájában. A tengerben levő szén
dioxidot két részre kell osztani, hiszen a tenger
víz felső rétege néhány száz méter vastagságban
állandóan keveredik, és így a légkörrel közvetle
nül érintkezik, míg az alatta levő mélytengeri
rész közvetlen érintkezésbe a levegővel nem ke
rül. Ha az atmoszférában levő szén-dioxid menynyiségét vesszük alapul, akkor azt mondhatjuk,
hogy körülbelül ugyanilyen mennyiség van kötött
állapotban az élővilágban és a talajban, körül
belül ugyanilyen mennyiség található a tengerek
felső rétegében, és mintegy hatvanszor ennyi a
mélytengerekben. Ezen természetes szén-dioxidtárolók között rendszeres csere áll fenn, és a
szén-dioxid a különböző tárolók közötti oda és
vissza vándorlása egyensúlyba jutott folyamat
rendszert alkot.

HA AZ EM B E R KÖ ZBELÉP...
Az atmoszférában levő háromtized ezreléknyi,
avagy másképpen háromszáz milliomod résznyi
szén-dioxid mennyisége azonban már korántsem
olyan óriási, hogy az emberi tevékenység ne tud
ná számottevően megváltoztatni. A múlt század
ban végzett mérések azt mutatták, hogy a szén
dioxid mennyisége helytől és időtől függetlenül
nagyon állandó a légkörben. A múlt században
körülbelül 292 milliomod rész volt ez az érték.
Azért mondjuk, hogy körülbelül, mert a mérések
pontossága akkor még nem volt olyan nagy, mint
ma, és ez az érték a különböző helyeken és külön
böző szerzők által mért adatokból számolt leg
valószínűbb érték. Ámde 1958-ban az egészen
pontos mérések már 312 milliomod részt mutat
tak, és 1969-ben már 319 milliomod részt. A ti
zenegy éves szakaszban az évi növekedés átlago
san körülbelül 0,7 milliomod részre rúgott. Az
ötvenes évek végén igaz, még kevesebb, a hatva
nas évek végén azonban már az átlagosnál többel
növekedett, tehát a szén-dioxid-tartalom alaku
lása folyamatosan növekvő tendenciát m utat. A
30. ábrán jól megfigyelhető ez a növekedési ten
dencia. De megfigyelhető egy másik nagyon érde
kes szabályosság is, nevezetesen az, hogy novem
ber táján a szén-dioxid-tartalom növekedni kezd,
és meredeken növekszik egészen áprilisig, felte
hetően azért, mert a szárazföldekkel sokkal job
ban megterhelt északi féltekén télen a szén-dioxidtermelés fokozott. Májustól azután ez az érték
meredeken csökken egészen októberig, ennek
okát ugyancsak az északi félteke viszonyaiban
kereshetjük. Nyaranta az északi féltekén a foto
szintetizáló tevékenység fokozott. Ezeket a mé
réseket párhuzamosan két helyen végezték, a
Déli-sark egyik kutatóállomásán és Hawaiinak
egyik hegycsúcsán. A két méréssorozat azonos
eredményt adott. (L. a 31. ábrát.)
Az ember könnyen legyinthet, ha csak a milliomodrészekre gondol, s azt mondhatja, ugyan mit
számít, ha egymilliomod résszel vagy akár száz
szor egymilliomod résszel is megemelkedik lég
körünk szén-dioxid-tartalma. Attól még marad
elég oxigén, attól még nem lesznek légzési prob
lémáink. Ha légzési problémákat ez a növekedés
még nem is okoz, de hőmérsékleti eltolódásokat
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31. ábra / Az elégetett tüzelőanyagok következtében a légkör szén-dioxid-koncentrációja állandóan emelkedő
tendenciát mutat. A grafikonon jól látszik az is, hogy a téli időszak intenzív növekedését nyáron a növényzet
közreműködése eredményeként a szén-dioxid-koncentráció csökkenése követi, de ez nem tudja egészében kom
penzálni a bekövetkezett növekedést

igen. Légkörünk átlátszó, de nem mindenféle su
gárzás számára az. A látható fény szinte korlát
lanul áthatol rajta, és így a Napból érkező suga
rak látható része jóformán veszteség nélkül eljut
a Földre. A földfelszínen azonban elnyelődik, és
nagyrészt hősugárzássá alakul át. Ámde a hősu
gárzást a légkör szén-dioxidja m ár elnyeli, így
megakadályozza, hogy a Föld melege akadály
talanul eltávozzék hősugárzás formájában a vi
lágűrbe. Ezt a hatást üvegházhatásnak nevezik.
A kisebb szén-dioxid-tartalom azt jelenti, hogy
megnő a Föld hővesztesége, a nagyobb szén
dioxid-tartalom pedig a földfelszínen a hőmér
séklet emelkedését hozza magával. Ha a légkör
szén-dioxid-tartalma hasonló módon növekedne
tovább, mint az utolsó tíz évben tette, a század
végére ez egymagában 0,6 °C-kal való emelkedé
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sét idézné elő a világ átlaghőmérsékletének. Ez a
hatás - bármilyen lényegtelennek tűnik is - nem
maradna következmények nélkül.

A VÍZ IS K Ö R FO R G Á ST V ÉG EZ
Talán az első körforgás, amellyel a gyermek az
iskolában megismerkedik, a víz körforgása. Ez a
felszíni vizek elpárolgásából, a felhőképződésből,
a csapadék különböző formáinak kialakulásából,
majd a leesett csapadékvíz földfelszíni és föld
alatti útjából áll. E körforgás egyik láncszeme a
levegő páratartalma. De a levegő páratartalma
igen nagy mértékben ingadozik, és döntően függ
a légköri hőmérséklettől is. A megnövekedett
vízgőztartalom a felhőzet megnövekedéséhez ve

zet, a felhőzet pedig, de a felhőtől függetlenül a
levegő láthatatlan páratartalma is, ha nem is
olyan mértékben, mint a szén-dioxid, de szintén
elnyeli a hősugarakat. Más irányú vizsgálatok
m utatták ki, hogy a világ hőmérséklete rendkívül
érzékeny a földfelület felhőtlen részének nagysá
gára. Ha a felhőtlen égbolt nagysága a világon
mindössze 1 %-kal változik meg, az a világ átla
gos hőmérsékletének 1 °C-os változását idézi elő.
A párolgás sebessége pedig - és így a felhőkép
ződés is - nagymértékben a hőmérséklet függvé
nye. Tehát ha a légkör szén-dioxid-tartalma kis
mértékben is megváltozik, az ebből eredő látszó
lag lényegtelen hőmérséklet-növekedés nagyobb
párolgást, ez pedig kiterjedtebb felhőképződést
okoz, és a felhőképződés ismét hozzájárul a hő
mérséklet további növekedéséhez. Egymást erő
sítő hatásokról van tehát szó, amelyeknek követ
kezményeit és esetleges lefutását ma még nem
tudjuk egész pontosan kiszámítani. De még ez
sem minden, ezekhez a hatásokhoz további ese
mények társulnak.
Még néhány évtizeddel ezelőtt is a költőknek
és íróknak kedvenc témája volt a szabad termé
szet, a földművelő vidék ragyogó kék egének di
csérete, és az ipari nagyvárosok szürke égbolto
zatának becsmérlése. Ma a kontinensek belsejé
ben élő költők és írók erről nem írnak. Néhány
évtizeddel ezelőtt a vidéki kirándulásról hazatérő
turistát még megcsapta a nehéz, fojtó városi le
vegő, ma ez a különbség nem vagy csak alig érző
dik. Néhány évtizeddel ezelőtt csak az iparváro
sok felett volt piszkos a levegő, ma a civilizált
kontinensek felett. Amikor a repülőgép utasa az
Atlanti-óceánon átrepülve eléri Európa partjait,
napsütéses időben a 8000-10 000 méter magas
ságból teljes élességgel rajzolódik ki előtte a szá
razföld arculata, a táj sok-sok apró részlete. S
ahogy a repülő Európa belseje felé halad, úgy
homályosodnak el a részletek, úgy látja egyre
kevésbé a földet. És amikor valamelyik közép
európai repülőtérre leereszkedik a gép, az utas
nak szinte az az érzése, mintha szennyvízbe sülylyedne. Az óceán felett még kék az ég, Európa
felett azonban legjobb esetben is m ár csak szür
késkék.
Pedig érzékeink nem abban csalnak meg min
ket, hogy a kontinens felett piszkos a levegő, ha

nem abban, hogy az óceánok felett tiszta. Leg
jobban a csillagászok a megmondhatói ennek.
Megállapították ugyanis, hogy az utóbbi években
nagymértékben romlott a légkör átlátszósága. Ez
még olyan csillagvizsgálókban is észlelhető, ame
lyek éppen a jó látási viszonyok biztosítása végett
gyakorlatilag a felhőszint fölé épülnek. A Wilsonhegyi Obszervatórium bár kétezer méteres ten
gerszint feletti magasságban épült, mégis olyan
adatokat tett közzé, hogy az elmúlt fél évszázad
alatt a légköri elnyelés a csillagdára vonatkozóan
0,1-0,27 csillagászati fényrenddel, úgynevezett
magnitúdóval növekedett.
A légkör ilyen mértékű szennyeződése szinte
kizárólag az emberi tevékenység, a technika kö
vetkezménye. Igaz ugyan, hogy egy-egy nagyobb
vulkáni kitörés jól mérhetően szennyezi a légkört,
amint azt századunkban többször is megmérték,
néha világszerte százalékos nagyságrenddel mér
hető csökkenést okozva a napsugárzás intenzitá
sában, ez az időszakos szennyezés azonban lassan
feltisztul. A feltisztulásban éppen a víz körforgá
sa játszik alapvető szerepet, a lehulló csapadék
magával ragadva a légköri szennyezéseket folya
matosan tisztítja a légkört. Ilyen módon az em
ber technikai tevékenysége okozta szennyeződés
sem jelentett mindaddig különösebb veszélyt a
légkörre, amíg a por- és koromrészecskék csak az
esőzónáig jutottak el. Ámde az elmúlt két-három
évtizedben az ember lényegesen az esőzónák fölé
emelkedett egyre szaporodó számú járműveivel,
és olyan magasságban szennyezi a levegőt, ahol a
természetes tisztulási folyamatok már nem vagy
csak nagyon lassan működnek. Ma már igen sok
szor hallunk arról a veszélyről, amely a szuper
szonikus repülőgépek alkalmazása miatt a sztra
toszféra légrétegeinek beszennyezése révén fenye
get minket. Pedig nemcsak ez a veszély fenyeget,
az utasszállító repülés mai formájának túlságo
san tömegessé válása, valamint Földünk magas
légkörébe emelkedő, vagy azt elhagyó rakéták
számának exponenciális növekedése ugyancsak
nem marad következmények nélkül.
A megnövekedett szén-dioxid-tartalmat és
megnövekedett hőmérsékletet talán kompenzálni
tudná egy erősödő, sűrűsödő vegetáció, hiszen a
31. ábrából világosan látszik, hogy a téli évszak
alatt megnövekedett szén-dioxid-koncentrációt a
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növényvilág nyári élettevékenysége milyen roha
mosan képes csökkenteni. Ám az intenzívebb fo
toszintézishez, a nagyobb szén-dioxid-fogyasztáshoz több fény kell. És szürke, felhős ég alatt
aligha lesz képes a növényvilág azoknak a válto
zásoknak a kompenzálására, amelyeket a meg
gondolatlan emberi tevékenység ma már a Föld
légkörében előidézhet.
A N IT R O G É N K Ö RFO RG Á SA
ÉS AZ Ó ZO N PA JZS
A kőzetek általában rendkívül szegények nitro
génben, és ezért a belőlük képződő talajok erede
tileg ugyancsak nem tartalmaznak számottevő
mennyiségű nitrogént. M árpedig az élővilágnak:
mind az állatoknak, mind a növényeknek egyik
legfontosabb felépítő elemük éppen a nitrogén.
Ámde sem az állatok, sem a növények nem képe
sek számottevő molekuláris nitrogént megkötni a
levegőből, az állatvilág a nitrogénszükségletét a
növényekből, a növények viszont a talajban levő
nitrogénsókból: nitrátokból, ammóniumvegyületekből nyerik. Első ízben a kitűnő orosz tudós
nak, Vinogradszkijnak sikerült a múlt század vé
gén olyan baktériumokat izolálnia a talajból,
amelyek életműködésük során képesek megkötni
a légkör molekuláris nitrogénjét, és azt a talajban
ammóniumsókká átalakítani, a növények számá
ra ezek felvehető nitrogénforrások. Vinogradszkij óta tudjuk, hogy az élővilág nitrogénellátása
alapvetően a talajokban élő különböző nitrogénmegkötő baktériumok tevékenységére épül.
Közismert, hogy a hüvelyes növények növelik
a talaj nitrogéntartalmát, és m ár Hellriegel meg
figyelte 1886-ban, hogy a hüvelyesek gyökerein
sajátos gumócskák képződnek, amelyek szintén
képesek asszimilálni a légköri nitrogént. Csak
később derült ki, hogy a pillangós növények e
gumócskái lényegében gyökérdaganatok, ame
lyek a gyökérkéreg parenchimasejtjeinek elbur
jánzása révén keletkeznek, és baktériumokkal sű
rűn benépesített sejtekből állnak. A baktériumok
a gyökérszőrön át jutnak a gyökérbe, ahonnan
nyálkával megkötött, számtalan baktériumból
álló nyúlós tömeg alakjában behatolnak a gyökér
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bőrszövetébe, a sejthártyákat helyileg feloldják,
a környező szövetet gyors burjánzásra késztetik.
Eleinte a baktériumok teljesen a gazdanövényből
táplálkoznak, de később olyan feleslegben kezdik
előállítani a légköri nitrogén megkötésével létre
hozott nitrogéntartalmú szerves vegyületeket,
hogy a növényt bőségesen ellátják nitrogénnel.
A nitrogéntartalmú anyagokból nemcsak a nö
vénynek jut, hanem a környező talajnak is, és ez
fedezi azoknak a növényeknek a nitrogénszük
ségletét is, amelyek nem élnek szimbiózisban a
nitrogénkötő baktériumokkal.
A nitrogénkötő baktériumok tevékenysége ré
vén tehát a légköri nitrogén közvetlenül vagy a
talaj közvetítésével a növényekbe kerül, a növény
szerves nitrogénvegyületeivel pedig eljut az álla
tokba. Az elpusztult növények és állatok szerves
nitrogénvegyületei elbomlanak, a szén szén-dioxid formájában visszakerül a légkörbe, a nitro
gén pedig ammóniumsók, nitritek és nitrátok
formájában visszakerül a talajba. A talaj nitro
génjének egy részét ismét a növények építik be
szénvegyületeikbe, a másik részét viszont az úgy
nevezett denitrifikáló baktériumok gáz alakú,
molekuláris nitrogénné alakítják vissza, és ez a
talajból visszakerül a levegőbe, hogy ezzel bezá
ruljon a nitrogén-ciklus körfolyamata.
Van azonban ennek a körfolyamatnak egy le
ágazó oldalága is. A talajokban és a tengerekben
olyan baktériumok is találhatók, amelyek a nit
rátbontás folyamán dinitrogén-oxidot képesek
termelni. Ez a dinitrogén-oxid, amely két mole
kula nitrogénből és egy molekula oxigénből áll,
szintén feljut a levegőbe. A levegő dinitrogénoxid-tartalma rendkívül csekély, a Föld teljes fel
színén képződött dinitrogén-oxidok mennyisége
egy év alatt feltehetően nem éri el az egymillió
tonnát. Ámde ennek a mennyiségnek mégis na
gyon lényeges a szerepe a légkör és főként az élő
világ számára, mert ez az egyik fő tényező, ami
biztosítja a Földünket körülvevő ózonpajzs ál
landóságát.
Légkörünk oxigénje két oxigénatomból fel
épülő oxigénmolekulákból áll. Ilyen kétatomos
oxigént tartalmaz az erdők friss „ózondús” leve
gője is. Márpedig ez nem ózondús levegő. Az
ózon három oxigénatomból álló oxigénmolekula,

és a kétatomos oxigénből elektromos kisülések
vagy ibolyántúli sugárzás hatására keletkezik.
Légkörünknek a 10 kilométer fölötti részeiben
m ár megjelenik az ózon, és ahogy feljebb me
gyünk, egyre nő az ózon koncentrációja, majd a
20-25 kilométer közötti magasságban maximu
mot ér el, míg 50 kilométer felett ismét eltűnik a
légkörből. Ezt a sztratoszférában található 20-25
kilométer közötti, ózonban gazdag réteget neve
zik ózonpajzsnak. Mint már említettük, az ózon
pajzs védi a Földet a Nap ibolyántúli sugárzása
ellen, mert az ibolyántúli sugarakat, illetve azok
nagy részét elnyeli. Ha az ózonpajzs ózonkon
centrációja növekedne, akkor kevesebb, ha csök
kenne, akkor több ibolyántúli sugárzás érné a
Földet. A nagyobb ibolyántúli sugárzás pedig
mutációt keltő és csírátlanító hatásával károsítja
az élővilágot.
Az ózon épp az elnyelt ibolyántúli sugárzás
révén fokozatosan keletkezik a sztratoszférában,
de fokozatosan bomlik is. A lebomlásban jelen
tős szerepet vállal a bioszférában keletkező dinitrogén-oxid is, ez feljutva a sztratoszférába, köl
csönhatásba lép a rendkívül reakcióképes ózon
nal, nitrogén-oxiddá és nitrogén-dioxiddá oxidá
lódik fel, miközben az ózon oxigénmolekulára
bomlik vissza.
A bioszféra dinitrogén-oxid-termelése és a
sztratoszféra ózontermelése egymással egyensúly
ban van, a dinitrogén-oxid-termelés stabilizálja a
mai értéken az ózonpajzs koncentrációját. Ilyen
módon a talajbaktériumok közvetetten ugyan, de
ellenőrzik és szabályozzák a Föld felületét érő
ibolyántúli sugárzás intenzitását. A közlekedés
legújabb fejlődése ebbe a folyamatba is beleszól.
A szuperszonikus repülés már a sztratoszférában
zajlik le, és az üzemanyag elégetése során nitrogén-oxidok kerülnek a sztratoszférába. A Con
cord szuperszonikus utasszállítási program terve
zett adatai alapján a következő évtizedekben egyharmad millió tonna különböző nitrogén-oxid
sztratoszférába kerülése várható évenként, vagy
is nagyságrendileg ugyanolyan mennyiség, mint
amennyit az élővilág termel és ju ttat a sztratosz
férába, és amellyel az ózonpajzs egyensúlya biz
tosítható. Ez várhatóan az ózonpajzs egyensúlyá
nak a felborításához vezethet.

A K Ö RN YEZETI HOM OEOSZTÁZIS
E könyvnek nem célja a környezetvédelmi prob
lémákat tárgyalni. Ma már nemzetközi szerveze
tek, a világ államainak közös összefogása, tanul
mányok, folyóiratok és könyvek tömege foglal
kozik ezekkel a kérdésekkel, és reméljük, hogy a
lehetséges veszélyek felismerése idejében lehető
séget teremt majd az emberiségnek azok elkerü
lésére. Reméljük, hogy az emberiség elérkezett
bölcsességének arra a fokára, amikor a veszélyt
nemcsak felismeri, de elkerülni is képes lesz. Az
itt bemutatott néhány példa csak arra szolgál,
hogy megmutassuk: az anyag evolúciójának
hosszú folyamataként létrejött élővilág nem el
szigetelt, zárt rendszer, környezetéből nem egy
oldalúan táplálkozik csak, hanem az élővilág és
környezete kölcsönhatásban van egymással, a
környezet megszabja az élővilág összetételét és
működését, az élővilág viszont szabályozza kör
nyezetét.
Az élővilág és környezete között az utóbbi
egymilliárd évben dinamikus egyensúly alakult
ki. Ez az egyensúly biztosította a környezeti fel
tételek állandóságát. E homoeosztázis teremtette
állandó környezethez alkalmazkodott és szokott
hozzá földi élővilágunk nagyobb része, beleértve
magát a Homo sapienst, a bölcs embert is. Ám az
ember bölcsességével, megszerzett és kifejlesztett
tulajdonságaival olyan új, az evolúció évmilliárd
jai alatt ismeretlen rendszereket hozott létre,
amelyek működésükkel ugyancsak visszahatnak
a környezetre, és tömeges megjelenésükkel a kör
nyezeti tényezőket megváltoztathatják. Vigyáz
nunk kell, hogy ez ne következzék be, vigyáz
nunk kell, hogy környezeti feltételeink olyanok
maradjanak, mint amilyenekben kifejlődtünk,
amelyekhez hozzászoktunk, amelyekbe belenőt
tünk. Ha a kifejlesztett új rendszereknek, a tech
nika világának urai maradunk, akkor ezt bizto
sítjuk is.

a f ö l d i e v o l ú c ió á t t e k in t é s e

A könyv első részében áttekintettük azokat a
szerveződési módokat, amelyekkel az anyag egy
re összetettebb formákba szerveződhet, megvizs
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gáltuk azokat a módozatokat, ahogyan az ala
csonyabban organizált formák rendszerbe szer
veződéséből az anyagnak mindig új minőségű
megjelenési formái jönnek létre. Ennek során
egyrészt a valóságot vizsgáltuk meg, mert hiszen
e tapasztalatokat a valóságos természet tanulmá
nyozása révén szűrtük le, másrészt áttekintettük
azokat a lehetőségeket, amelyekbe az anyag
akkor szerveződhet, ha arra a körülmények meg
felelőek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy
egy konkrét adott helyen időben meghatározott
módon m entek volna végbe. E zt a kérdést külön
kellett vizsgálnunk és ezt volt hivatott megtenni
a könyv m ásodik része egy konkrét példán, a
Föld és a rajta kifejlődött élet példáján.
Világegyetemünkben sok milliárd éven át szü
lettek és m a is születnek földszerű égitestek. A mi
bolygónk, a Föld mintegy 4,5 milliárd éve szüle
tett. Ám az újonnan kialakult Föld még nem volt
alkalmas a rra , hogy az élő anyagi rendszerek
megjelenjenek rajta. Mindenekelőtt ki kellett ala
kulnia szilárd kérgének, és ezen meg kellett jelen
nie a folyékony közegnek, vizeknek és talán olaj
tengereknek. A z ősi atmoszférában nem volt oxi
gén. Anyagai között a hidrogén, az ammónia, a
metán, a formaldehid, a cián és származékai sze
repeltek nagyobb mennyiségben. Ámde az élet
megjelenéséhez éppen ezekre volt szükség. M a
már nagyon nagy számú laboratóriumi kísérlet
igazolja, hogy oxigént tartalmazó légkörben az
élő rendszerek kialakulásához szükséges alap
anyagok nem jöttek volna létre. De ugyanezek a
kísérletek azt is igazolják, hogy ezekből az egy
szerű, csak néhány atomból álló vegyületekből
különböző sugárzások hatására összetettebb
szerves vegyületek keletkeznek. Azt is igazolták
a kísérletek, hogy az így spontán kialakult szer
ves vegyületek nem az ember által mesterségesen
előállított tö b b millió szerves vegyület közé tar
toznak, hanem az élő rendszerek felépítésében
részt vevő mindössze néhány tízezerféle úgyne
vezett biológiai vegyületek közül kerülnek ki.
Nagy meglepetést okozott, hogy olyan bio
lógiai vegyületeket, mint az aminosavak, szén
hidrátok, porfirinek stb., amelyeket a szerves
kémikusok csak meglehetősen komplikált mód
szerekkel tu d n ak szintetizálni, könnyen sikerült
előállítani egyszerűen úgy, hogy az említett
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néhány alapvegyület és víz keverékét ibolyántúli
sugárzással kezelték. Az elmúlt évtizedben végre
hajtott kísérletek részletesen bebizonyították,
hogy az Ősföld atmoszférájában és vizeiben az
élő rendszereket felépítő minden vegyületcsoport képződhetett spontán módon, élő rendsze
rek közreműködése nélkül. Ezért az ősi vizekben
minden bizonnyal óriási mennyiségben halmo
zódott fel a szerves anyag. Urey professzor az
ősóceán szervesanyag-koncentrációját 10 %-ra
becsüli.
Az élő rendszerekre talán legjellemzőbbek a
kismolekulájú vegyületek összekapcsolódásából
kialakuló különböző óriásmolekulák, a fehérjék
és nukleinsavak. Az élővé szerveződés következő
lépcsőfoka éppen az ilyen óriásmolekulák kép
ződése. Az Ősföld körülményeit utánzó labo
ratóriumi kísérletek ezekhez az óriásmolekulák
hoz is elvezettek. Kiderült, hogy az aminosavak
többféle mechanizmus segítségével is összeállhat
nak fehérjékké vagy fehérjejellegű vegyületekké,
s ebben az úgynevezett polimerizálódási folya
matban kitüntetett szerepe lehet az agyagásvá
nyoknak és a foszfátvegyületeknek.
Az is kiderült, hogy a fehérjejellegű vegyületek
keletkezéséhez nem feltétlenül szükséges az
aminosavak jelenléte. Ciánból, ammóniából és
vízből egyszerűen hosszabb állás hatására is kép
ződnek fehérjejellegű vegyületek, méghozzá olyan
módon, hogy először a fehérjemolekula peptidváza jön létre aminosavak közbenső keletkezése
nélkül, és csak a már meglevő polipeptidgerincre
szintetizálódnak rá az aminosav-oldalláncok.
A szerveződés logikai lépcsői nem feltétlenül
jelentik a szerveződési szintek megjelenésének
időbeni egymásutánját, hiszen, mint a jelen eset
ben is a kétféle organizációs szint, a kismoleku
lájú aminosavak, illetve az ezekből felépülő fe
hérje egy folyamatban lezajló keletkezése arra
utal, hogy a két szint egyidejűleg létezik.
A nukleinsavak spontán, élőtől független,
úgynevezett abiogén képződésének lehetősége
még korántsem ennyire bizonyított. Igaz ugyan,
hogy tucatnyi különféle kísérletben sikerült a
nukleinsavak alkotórészeit, a nukleotidokat
egymással kapcsolódásra bírni olyan körül
mények között, amelyek az Ősföld felszínén is
előfordulhattak, de ezek a kísérletek még nem

vezettek igazán nagy molekulasúlyú nukleinsavak keletkezéséhez. Viszont az már bebizonyo
sodott, hogy e nukleinsavak alkotórészeinek sor
rendje, nukleotidszekvenciája az újonnan szinte
tizálódó nukleinsavak alkotórész-sorrendjét épp
úgy megszabhatja az abiogén típusú kísérletek
ben, mint az élőben, ahol ez a szintézis speciális
enzimek segítségével zajlik le. Megvolt tehát a
lehetősége az ősi molekuláris információtárolóés reprodukáló-rendszerek spontán keletkezésé
nek.
Az élő rendszerek dinamikus rendszerek. Az
élet megjelenésének előfeltétele volt, hogy az ősi
vizekben jelenlevő szerves anyagok között dina
mikus és önstabilizáló folyamatrendszerek, ké
miai reakciórendszerek jöjjenek létre. E vegyületek az abiogén kémiai kísérletek tanúsága sze
rint állandó átalakulásban voltak. Bár az ősi
körülmények között nem lehet enzimek reakció
gyorsító hatásával számolni, aspecifikus reak
ciógyorsítás, katalízis azért volt. Katalizáló ha
tást fejtettek ki többek között a különböző ásvá
nyok és maguk a spontán keletkező fehérjejellegű vegyületek, a proteinoidok is. Ezekről a
hatásokról számos kísérleti adat tanúskodik.
Mindezek eredményeként az ősi vizekben lehe
tőség nyílt a biológiai jellegű szerves vegyületek
között a homoeosztatikus kémiai körfolyama
tok, reakcióhálózatok kialakulására, s ezek ön
stabilizáló működése összekapcsolva az infor
mációhordozó és reprodukáló nukleinsav poli
merek folyamataival chemotonjellegű dinamikus
rendszerek spontán kialakulását idézhette elő.
E dinamikus rendszerek megjelenésével az
anyag evolúciója során rálépett az élőlények
kifejlődéséhez vezető útra. Az élőlényeknek
azonban nemcsak specifikus funkciói vannak,
de speciális geometriai, morfológiai strukturált
sága is. Az élőlények megjelenésének nemcsak a
biológiai anyagok és biokémiai reakciórendsze
rek, hanem biomorfológiai struktúrák megjele
nése is előfeltétele. Ugyancsak kísérletek bizo
nyítják, hogy ilyen jellegű struktúrák, koacervátumok, kettős membránnal határolt, osztódás
ra képes mikroszkopikus gömböcskék, fibrilláris szerkezetek is keletkezhettek abiogén úton,
élő közreműködése nélkül. Az első élőlény meg
születése e három alapfolyamatnak, az önfenn

tartó kémiai reakciórendszerek, az információtárolásra és reprodukálásra képes rendszerek,
valamint a morfológiai struktúrák kialakítására
képes rendszerek funkciói egyesülésének az ered
ménye. E háromféle alaprendszer egyetlen öszszetett rendszerbe való egyesülése eredményezte
az első primitív amoeboid élőlény megjelenését.
Az első élőlény mintegy 3,5 milliárd éve jelent
meg a Földön. Fokozatos evolúciója és nagymér
vű elszaporodása vezetett el a fotoszintetizáló
élőlényekhez, amelyek oxigéntermelésük révén
oxidálóvá alakították át a légkört. A geológiai
leletek tanúsága szerint 2 milliárd éve m ár oxi
génben gazdag közegben éltek az élőlények. Ám
1 milliárd évvel ezelőtt még mindig nem jelentek
meg a soksejtű szervezetek. A sejttársulások a
moszatoknál kezdődtek, és a növényvilág ezen
nagyon'sokáig nem is jutott túl. A leletek szerint
az állatvilág volt az, amely előbb lépett az evo
lúció útjára, erre mozgékonysága predesztinálta
is. Olyan féreglenyomatot találtak Közép-Ausztráliában 650 millió éves kőzetben, amelynek teste
igen erősen szelvényezett volt, és nagyon hason
lít egyes mai férgekére. Ez az eddigi legősibb sok
sejtű állatlelet, de minthogy a szerveződésnek
már igen magas fokát mutatja, e férgek megjele
nését az állatvilág hosszú evolúciójának kellett
megelőznie. 500-600 millió évvel ezelőttre már
szinte minden állattörzs kialakult. Majd a növé
nyek kiléptek a szárazföldre, és az őscserjéken,
illetve ősharasztokon, pecsét- és pikkelyfákon át
elindult evolúciójuk, amely a mai növényvilág
kifejlődésére vezetett.
Közben az állatvilágban óriások születtek, ám
ezek nem bizonyultak életképesnek. M int az
anyag fejlődése során annyiszor, most is bebizo
nyosodott, hogy adott szerveződési szinthez,
adott organizációs törvényekhez felső m éretha
tárok tartoznak. A szerveződésnek újabb lépcső
je jelentkezett, a méretnövelés helyett az állat
csoportosulások, az állatállamok alakultak ki,
amelyekben az információközlés töltötte be az
összetartó erő szerepét.
Az utolsó néhány millió évben új nem,
új Genus jelent meg a Föld küzdőterén, a Homo,
az emberi nem, s mintegy százezer éve megjelent
a mai ember, a Homo sapiens, ahogy mondani
szokás: a bölcs ember. Az ember az információ
ul

közlésnek olyan módszereit találta ki, amellyel
a társadalmi organizáció óriási területekre ter
jedhetett ki, sok millió egyedet foglalhatott ma
gába. És napjainkra eljutott oda, hogy a szer
vezettségét biztosító információközlő rendszerek
gyakorlatilag időveszteség nélkül az egész világra
kiterjedtek, megteremtve organizációs alapfel
tételét az egész Földet átfogó egységes emberiség
nek is.
Az élőlények - köztük az ember - meghatáro
zott környezeti feltételek közepette képesek élni.
A környezeti feltételek az élő populációkra sze
lekciós nyomást gyakorolnak, mindig az az élő
lény típus szaporodik el, amelyik számára az

adott környezeti feltételek a legkedvezőbbek. De
az élővilág is visszahat a környezetére, és képes
megváltoztatni azt. Láttuk, hogy az oxigén meg
jelenése a Földön nagy valószínűséggel az élő
világ élettevékenységének eredménye. Nem ez
az egyetlen tényező, amiben a geológia ki tudja
mutatni egy-egy nagyon elszaporodott élőlény
típus vagy faj földfelszínt alakító hatását. Nap
jainkban az ember érkezett el arra a szintre, hogy
tevékenységével alapvető módon képes megvál
toztatni a földi körülményeket. Minthogy az em
ber remélhetőleg sapiens is, nemcsak Homo, min
den reményünk megvan rá, hogy e megváltoz
tatással nem szünteti meg saját létfeltételeit.

.ÉS A FÖLDÖN
KÍVÜL
„IGAZÁBAN AZONBAN AZ ANYAG
TERM ÉSZETE AZ, HOGY
ELŐREHALAD G O N D O LK O D Ó
LÉNYEK K IFE JL Ő D É SE FELÉ,
ÉS EZÉRT EZ SZÜ K SÉ G SZE R Ű E N
M EG IS T Ö R T É N IK M IN D IG ,
A M IK O R A FELTÉTELEK
(NEM SZ Ü K SÉ G K ÉPPEN
M IN D E N Ü T T ÉS M IN D E N K O R
UGYANAZOK) E H H E Z
M EGVANNAK.” / EN GELS
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Alighogy az ember megalkotta a földi mechani
kát, Newton, Galilei, Tycho Brahe, Koperni
kusz és Kepler munkái nyomán megszületett az
égi mechanika. Ez volt az ember első sikeres
kísérlete arra, hogy kitörjön Földje börtönéből.
A kitörés még csak szellemi síkon haladt: nem
az ember maga, csak tudása hatolt a világmin
denségbe, és hitet tett a földi és égi törvények
azonossága mellett - legalábbis a mechanika
területén. Ez az első kitörés bizony keservesen
nehezen, drámaian zajlott le, hiszen alapjaiban
rázta meg az ember addigi világképét.
A második sikeres kitörés már csendben tör
tént meg, a termodinamika törvényei összekö
tötték a földi és égi jelenségeket. A harmadik ki
törést a kémia hajtotta végre, megállapítva, hogy
az égitesteket ugyanazok az elemek alkotják,
mint a Föld anyagait. Ennek a harmadik lépés
nek volt egy érdekes sajátossága: fordított irány
ban is sikerült bizonyítást végeznie: a héliumot
előbb fedezték fel a Napban, és csak ezután, tu
datosan keresték meg a Földön.
A negyedik kitörés azután m ár szoros kétol
dalú kapcsolatot teremtett a Föld és az univer
zum jelenségei között. Az atomfizikusok tették
meg ezt, bebizonyítva, hogy az atomfizikai je
lenségek a világegyetem általunk ismert minden
pontjára érvényesek, de ezen túlmenően éppen
a Földön kívül, az univerzum extrém körülmé
nyei között bekövetkező jelenségekből vontak le
számos törvényt, és azokat alkalmazták a Föl
dön. Az atomfizika megjelenéséig a világmin
denség kutatása kizárólagosan tapasztalati és
elméleti úton folyt. Az atomfizika megjelenésé
vel a kísérleti út is lehetővé vált. A Nap óriási

energiáit tápláló folyamatot, a hidrogén fúzió
ját héliummá sikerült mesterségesen is megvaló
sítani, legalábbis a hidrogénbombában, és ezzel
egy „égi” jelenséget a Földön reprodukálni.
Jelenleg olyan kísérletek folynak, amelyekkel azt
szeretnénk elérni, hogy az ellenőrzött héliumszin
tézist energiaforrássá változtassuk.
A természettörvények egyetemesnek bizonyul
tak, és a jelenségeket egyetemes természettörvé
nyek alapján magyarázhattuk. A biológiai je
lenségek azonban „kilógtak” a sorból. Az élő
világ olyan sajátos jelenségeket mutatott, ame
lyek még a Földön is eltérni látszottak azoktól
a jelenségektől, amelyek a természettörvények
uralma alatt álltak, ezért érthető a gondolat,
hogy az emberiség az életnek igyekezett égi ere
detet tulajdonítani. Nemcsak a szinte minden
vallásban fellelhető teremtésmítoszokra gondo
lunk most, de a tudomány által is sokáig komo
lyan tárgyalt lehetőségekre, a különleges élet
erőre, a vis vitálisra, amelynek jelenlétét alapfel
tételnek tartották az élőlények életéhez. Vagy
gondolhatunk itt a pánspermia tanára, amely
szerint az élet a világűr távoli pontjaiból sugár
nyomástól hajtva hosszú kozmikus utazás után
került a Földre.
Lehet, hogy a pánspermia tana igaz. Lehet,
hogy a világűr végtelen távolságain át utaznak
primitív élő spórák. Lehet, hogy ilyenek óriási
távolságokra eljutnak, és elkerülnek megfelelő
életkörülményeket biztosító égitestek felületére.
Valószínűbbé teszi a lehetőségét az a korábban
említett tény is, hogy egy baktérium 3 évet el
viselt a Holdon, kitéve a világűr összes viszon
tagságainak. Az életcsírák bolygóközi avagy
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talán csillagközi utazása sem lehetetlen tehát.
De mindez nem vezethet az életkeletkezésnek
mint természetes folyamatnak, mint az anyag
szerveződés meghatározott lépcsőfokán bekö
vetkező szükségszerű eseménynek a tagadásához.
A könyv nagyobbik részében felsorolt kísérleti
és vizsgálati tények teljesen egyértelműen azt
bizonyítják, hogy a Földön az élet spontán ke
letkezhetett, és a földi élet megszületéséhez nem
volt szükség a világűrben utazó életcsírák Földre
szállására.
A biológia és biokémia összes eddig felfede
zett jelenségei összhangban vannak a fizikai és
kémiai törvényekkel: egyetlen olyan jelenséget
sem sikerült felfedezni, amelyik ellentmondana
azoknak. Ugyanakkor a biológiának megvan
nak a saját, csak az élő rendszerekre vonatkozó
törvényei is. De ezek is összhangban vannak az
alacsonyabb szerveződési fokra vonatkozó, ezért
általánosabb kémiai és fizikai törvényekkel. M a
ga a m agasabb organizáció pedig - mint azt a
könyv folyamán végig bizonyítottuk - törvény
szerűen és spontán jön létre az alacsonyabb organizációjú anyagból, ha erre megvannak a meg
felelő feltételek. Könyvünk alapvető célja éppen
ennek bizonyítása volt.
Ha a biológiai törvények az általános ter
mészettörvényeknek részei, azokból következ
nek és azokkal összhangban vannak, akkor tér
ben és időben általános érvényűeknek kell len
niük. H a az anyag e magasabb szerveződése ál
talános természettörvények alapján és törvény
szerűen jö tt létre a Földön, akkor létre kell jö n 
nie a világmindenség minden más olyan pontján
is, ahol erre a feltételek m ár megértek. Eddig
csak a földi élet keletkezésével foglalkoztunk,
az erre vonatkozó bizonyítékok és törvényszerű
ségek sorozatát tártuk az olvasó elé. Ebben az
utolsó fejezetben megkíséreljük a folyamatot a
világmindenség egészére kiterjeszteni, és a ka
pott eredményből a megfelelő következtetéseket
levonni.

A VILÁGEGYETEM ANYAGAI
Amikor Mengyelejev és Lothar Meyer egymás
tól függetlenül felfedezték, hogy a világot alkotó
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alapanyagok, az úgynevezett elemek minőségi
tulajdonságaik szerint egymással rokonságba
hozhatók, és meghatározott rendszerbe foglal
hatók, már adott volt a kísérletes bizonyítási
alapja annak a gondolatcsírának, hogy az anyag
különböző megjelenési formái - egyetemes ter
mészettörvények alapján - valamilyen fejlődési
vonal mentén jöttek létre. Ha ezek a természettörvények egyetemesek, akkor nemcsak a Föl
dön, hanem a többi égitestek anyagaiban is
ugyanezen elemeket kell megtalálni. Az égites
tekről jövő fény spektroszkópiai vizsgálata kísér
letileg is bizonyította, hogy ez a feltételezés
helyes.
Az univerzumot a tér minden irányában a leg
különbözőbb energiájú sugárzások szelik keresztül-kasul. E sugarak hosszú útjuk közben a teret
sűrűbben-ritkábban kitöltő kémiai anyagok
atomjaival, molekuláival ütköznek, és azokban
elnyelődnek, vagy új sugárzás kibocsátására
késztetik azokat. Egy atom- vagy molekulanem
akármilyen energiájú sugárzást nyel el, és bocsát
ki, a kibocsátott sugárzások energiája az őket
elnyelő vagy kibocsátó atomokra és molekulák
ra jellemző. Nem kell tehát mást tennünk, mint
megvizsgálnunk, hogy a tér egy-egy pontjáról
érkező sugárzásban milyen energiájú, vagy ami
ezzel egyenértékű, milyen hullámhosszúságú su
gárzás hiányzik, vagy jelenik meg a háttérsugár
zástól eltérő intenzitással. Ez az univerzum adott
pontján található atomokról és vegyületekről
árulkodik. De a messziről érkező sugárzások
intenzitása rendkívül kicsi, és így ezek észlelé
sére és mérésére nagyon bonyolult technikai be
rendezéseket kell alkalmazni. A hatvanas évek
közepéig a csillagászati spektroszkópia elsősor
ban a látható fény, majd az ibolyántúli és infra
vörös tartományban végezte vizsgálatait. Ez ele
gendő volt a világegyetemben található kémiai
elemek felderítésére. A hatvanas évek közepétől
előtérbe került a rádióspektroszkópia alkalma
zása a csillagászatban, és ezzel megnyílt az út,
amely a csillagközi tér molekuláinak megisme
réséhez vezet.
A Földön természetes körülmények között 92
elemet találtak. Ezen elemek atomjai a hidrogén
től az uránig egyre bonyolultabbakká válnak.
A hidrogén a legegyszerűbb, az urán a legössze

tettebb belső szerkezetű természetes atom. Ma
már tudjuk, hogy ez a. komplikáltsági sor fejlő
dési sorrendet is jelent, a plazmaállapotban levő
atomnélküli anyagi halmazokból először a leg
egyszerűbb elem, a hidrogén születik meg.
A hidrogén a Napunkban és más napokban le
zajló fúziós folyamat révén alakul át héliummá.
A világegyetem anyagának mintegy 55%-át
alkotja a hidrogén, és jelentős mennyiségben
van benne hélium. A nehezebb atomok nagyon
ritkák, a hidrogénen és héliumon kívül a szén, a
nitrogén és az oxigén a leggyakoribb elemek.
Éppen ezek az elemek azok, amelyek a biológiai
vegyületeket is alkotják.
9. TÁBLÁZAT
Az elemek relatív gyakorisága a bioszférában és az élő
szervezetekben az előfordulás súlyszázalékában

Elem

Oxigén
Hidrogén
Szén
Nitrogén
Kalcium
Foszfor
Klór
Kén
Kálium
Nátrium
Magnézium
Vas

Hidroszféra

85,79
10,67
0,01
0,02
0,05
0,000 004
2,07
0,05
0,04
1.14
0,14
0,002

Atmosz
féra
32,02
0,02
0,01
75,53
-

Élő szer
vezet
63,00
10,00
20,00
2,50
2,45
1,10
0,16
0,14
0,11
0,10
0,07
0,001

A helyzet tehát olyan, hogy már a világegye
tem atomjainak mennyiségi eloszlása is szinte
determinálja azt a lehetőséget, hogy éppen a
szénből, a hidrogénből, a nitrogénből és az oxi
génből épüljön fel az élővilág. Ehhez még hoz
zájárul az is, hogy ezek az elemek igen reakció
képesek, könnyen lépnek önmagukkal és egy
mással is reakcióba. A világegyetemben ugyan
csak nagyobb mennyiségben található nemes
gázok viszont nagyon stabilisak, nem lépnek
reakcióba más atomokkal, ezért is nevezik őket
nemesgázoknak. A nemesgázok tehát, bár gya
koriságuk miatt részt vehetnének, kémiai akti

vitás híján nem vesznek részt az élővilág felépí
tésében.
Már az elemek gyakoriságvizsgálata és kémiai
tulajdonságaik is azt sugallják, hogy a világegyetemben mindenütt ezekből az atomokból
épül fel az élet. De rendszeresen és ismételten
felmerül az a gondolat, hogy ha a világegyetem
pontjain máshol is létezik élővilág, az nem fel
tétlenül szénre alapozódott. Ez a gondolat nem
csak a tudományos fantasztikus regények témái
ként szerepel, hanem az exobiológiának, a Föl
dön kívüli élet tudományának kutatási témája is.
Mert a világűr átlagos anyageloszlása nem je
lenti azt, hogy helyileg is mindenütt ez az elosz
lás található. Gondoljunk például csak a Földre,
amelynek hidrogénkészlete igen csekély, ellen
ben nagy mennyiségben van szilíciuma, vasa,
alumíniuma, és egyéb elemekben is viszonylag
gazdag.
Elméletileg nem tarthatjuk lehetetlennek, hogy
az életműködések mechanizmusaiban olyan nél
külözhetetlen szerepet játszó makromolekulák
kén-, szilícium- vagy nitrogénalapon is létrejö
hessenek. Természetesen nem képzelhető el
ilyesmi a mi környezeti feltételeink közepette,
ilyenek létrejöttéhez más hőmérsékleti, nyomásés atmoszféraviszonyok szükségesek. Ezek kö
zött a viszonyok között viszont nem alakulhat
ki hidroszféra, ezért a nemszénalapú élet oldó
szeréül víz helyett más anyagoknak kell szere
pelniük. Ilyenek lehetnének például az ammó
nia, a kén-hidrogén, a kén-dioxid, a hidrogénfluorid, a cián-hidrogén stb. Mindezeknek a feltételezéseknek ma alig van tudományos értékük,
a kísérleti bizonyítékok és a világegyetem anya
gának vizsgálata révén kapott adatok mind arra
utalnak, hogy a molekuláris evolúció a világegyetem más pontjain is szénalapokon futott a
biológiai evolúció irányába.
M OLEKULÁRIS EVOLÚCIÓ
A KOZM OSZBAN
Földi kémiánkban megszoktuk, hogy vagy ato
mokkal vagy molekulákkal van dolgunk, és
ezek kémiailag meglehetősen stabilisak, és ezért
az esetek nagy részében csak energiaközléssel
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vagy speciális körülmények között vihetők reak
cióba.
Csak néhány évtizeddel ezelőtt, a kifinomult
műszerek birtokában kezdte el vizsgálni a tudo
mány azoknak az átmeneti alakoknak a tulajdon
ságait, am elyek egy kémiai reakcióban a vi
szonylag stabilis kiindulási anyag és a viszonylag
stabilis végtermék között megjelennek. Ezek az
átmeneti alak o k rendkívül reakcióképesek, ép
pen ezért életidejük hihetetlenül rövid, ezred,
milliomod másodpercek alatt reagálnak vala
melyik körülöttük levő más molekulával, vagy
átmeneti alakkal, és energetikailag stabilisabb
vegyületté alakulnak át. Ezeket az átmeneti ala
kokat gyököknek nevezzük, szabad vegyértéke
ket tartalm aznak, lekötetlen vegyértékelektro
nokat hordoznak.
A kémiai szabad gyökök rendszerint energia
felvétellel jö n n ek létre, hőmérséklet, sugárzások
aktiváló hatására, vagy valamely vegyületnek a
reakció során történő bomlásából keletkeznek.
Életidejük rendkívüli rövidségéhez az szükséges,
hogy valamely más molekulával találkozzanak,
azzal reakcióba léphessenek. A földi körülmé
nyek között a tér anyagsűrűsége meglehetősen
nagy, és a molekulák szinte folyamatosan ütköz
nek más molekulákkal. A világűr rendkívül rit
ka terében azonban a molekulák találkozása,
ütközési valószínűsége is rendkívül kicsi, ugyan
akkor az állandó sugárzás következtében az ak
tiválási és gyökképződési lehetőség igen nagy.
Azok a gyökök, amelyek a földi körülmények
között m illiom od másodperc vagy még rövidebb
idő alatt elbomlanak, a világűrben évekig élhet
nek. Ilyen m ódon a világűrben nemcsak moleku
lák, hanem szabad gyökök felhalmozódására is
lehetőség van, sőt ezek felhalmozódására van
elsődleges lehetőség.
A szabad gyökök és molekulák kimutatására
a fényspektroszkópia igen szegényes eszköz,
ezért szám ottevő eredmény csak a rádiócsillagá
szat megjelenése óta született e téren. Igaz, hogy
már 1940-ben spektroszkópiai úton sikerült a
csillagközi térben az egy szénatomból és egy nit
rogénatomból felépülő cianogént kimutatni, de
a következő eredmény csak 1963-ban született,
amikor a hidroxil-gyök jelenlétét fedezték fel az
űrben.
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10. TÁBLÁZAT
A csillagközi térben rádiócsillagászat* segítségével
felfedezett és azonosított vegyületek
A felfe
dezés éve
1940
1963
1968
1969
1970

1971

Vegyület neve

cianogén
hidroxil
ammónia
víz
formaldehid
szén-monoxid
hidrogén
cián-hidrogén
ciano-acetilén
metil-alkohol
hangyasav
szén-monoszulfid
formamid
szilícium-dioxid
karbonil-szulfid
acetonitril
izociánsav
hidrogén-izocianid
metil-acetilén
acetaldehid
tioformaldehid

A vegyület
képlete
CN
OH
nh3
h 2o

HCHO
CO
h2
HCN
h c 3n
c h 3o h
CHOOH

cs
n h 2c h o
S i0 2

öcs
c h 3c n

HNCO
HNC
CH3C2H
c h 3c h o
h 2c s

* A cianogén és a molekuláris hidrogén felfedezése
optikai úton történt.

Az eredmények 1968-tól, amikor elkezdődött
a rádiótávcsövekkel történő szisztematikus mo
lekulavadászat, sokasodtak. 1968-ban az ammó
niát és a vizet, 1969-ben a formaldehidet talál
ták meg. 1970-ben 6 , 1971-ben pedig 10 új mole
kula, illetve gyök jelenléte bizonyosodott be a
csillagközi térben.
Ha azt mondottuk, hogy a világegyetemet al
kotó elemek közül leggyakoribbak azok, ame
lyek az élőlények felépítésének alapjául szolgál
nak, akkor ez az állítás még fokozottabban igaz
a molekulák és gyökök esetében. Az egyetlen
szilícium-dioxid kivételével a többi, 1971 végéig a
csillagközi térben felfedezett 20 molekula és gyök
mind olyan, amely a biológiai jellegű vegyületek
abiogén keletkezésében szerepet játszik. A már
említett ammónia, víz és formaldehid mellett
hidrogén, cián-hidrogén, szén-monoxid, han
gyasav, formamid, acetaldehid és még egy csomó

biogén szerves alapvegyület és gyök jelenlétére
nyertünk bizonyítékokat. A legérdekesebb fel
fedezés ezen a téren 1970-ben történt, amikor
a Green-Bank-i Obszervatórium munkatársai
Nyugat-Virginiában kimutatták a ciano-acetilén
(HC 3N) jelenlétét a Sagittarius (Nyilas) csillag
kép egyik galaktikus rádióforrásában. E vegyület
észlelése azért keltett rendkívüli feltűnést, mert
a korábbi kísérletek már bebizonyították, hogy
víz jelenlétében spontán át tud alakulni fehérjejellegű anyagokká. Egyébként közbenső anyaga,
úgynevezett intermedierje a nukleotidbázisok és
számos más biológiai vegyület abiogén szinté
zisének is.
Mindezek azt mutatják, hogy a világegyetem
más pontjain nemcsak a szerves alapvegyületeket lenne jogos keresnünk, hanem a biológiai
jellegű vegyületeket is, aminosavak, fehérjék,
nukleinsavak jelenlétét is kutathatnánk. Erre
azonban mai műszereink még nem nyújtanak
lehetőséget. Ha ilyenek vannak az univerzum tá
voli pontjain, azokat még nem áll módunkban
kimutatni. De ez még nem jelenti azt, hogy lé
tezésük bizonyítására egyáltalán nincs lehetősé
günk. A bizonyítás módját más utakon kell
keresnünk.
A METEOROK ÉS HOLDKŐZETEK
VIZSGÁLATA
Elsőnek Berzelius analizált meteoritot, az Alais
mellett leesett meteoritban próbálta kimutatni
a szerves anyagokat közel másfél évszázaddal
ezelőtt, 1834-ben. Wöhler a kábái meteoritből
kapott egy darabot, vizsgálati eredményeit
1859-ben közölte. Berthelot pedig 1868-ban
tette közzé az orgeuli meteoritban található
szerves anyagokra vonatkozó vizsgálatait. Ezek
nek a korai próbálkozásoknak csakúgy, mint
a későbbi sok-sok vizsgálatnak az volt az alap
vető hibája, hogy nem lehetett egyértelműen ki
zárni, vajon a kimutatható rendkívül kis menynyiségű szerves anyag nem földi szennyeződés
ből ered-e. Annál is inkább ez volt a helyzet, mi
vel a későbbi, kifejezetten aminosavakra vonat
kozó vizsgálatok szerint a meteoritokban ki
mutatott aminosavfajták mennyiségi eloszlása

megegyezett az ujjlenyomatok aminosav-eloszlásával. Ez pedig majdnem cáfolhatatlan érv a
meteorit földi szennyeződése mellett.
A fordulat 1969 végén következett be. Ebben
az évben, szeptember 28-án a helyi időszámítás
szerint délelőtt 11 órakor Ausztráliában, M ur
chison mellett egy nagy meteorit esett le, amely
a földközelben szétrobbant, és darabjai nagyobb
területen szétszóródva értek talajt. Az Amerikai
Űrkutatási Hivatal szakemberei a helyszínre ki
szállva összegyűjtötték a meteoritdarabokat, és
laboratóriumba szállítva azokat rendkívül gon
dos és sokirányú vizsgálatnak vetették alá.
A vizsgálatok finomságára jellemző, hogy száz
milliomod grammnyi anyagmennyiségeket ké
pesek voltak nemcsak minőségileg elválasztani
egymástól, de az egyes vegyületféleségeket
mennyiségileg is meghatározni. Ezek az ultra
érzékeny modern módszerek azután meghozták
a teljesen egyértelmű és cáfolhatatlan eredmé
nyeket.
A murchisoni meteorit széntartalma 2% -nak,
nitrogéntartalma 0,16%-nak bizonyult. A szénhidrogének igen nagy sorozatát sikerült kimu
tatni benne, a telített (kettős kötést nem tartal
mazó) szénhidrogének egyenes és elágazó láncú
sorozatai egyaránt identifikálhatok voltak. Lé
nyegesen kisebb mennyiségben, de találtak egyszer-kétszer és háromszor telítetlen (egy, két és
három kettős kötést tartalmazó) szénhidrogéne
ket. Nem hiányoztak a gyűrűs molekulájú, aro
más szénhidrogének sem. Az úgynevezett hete
rociklusos vegyületek is képviseltették m agukat
három olyan vegyülettel, amelyek gyűrűjében
a szénatomok mellett nitrogénatom is található.
Természetesen nagy érdeklődéssel kutattak
nukleinsavjellegű vegyületek vagy azok építő
kövei után is, de sikertelenül: az alkalmazott
vizsgálati módszerekkel a nukleotidbázisok je
lenlétét nem sikerült kimutatni. Viszont bőven
találtak aminosavakat: a fehérjék felépítésében
részt vevő aminosavak közül a glicin, alanin,
glutaminsav, prolin és leucin 1-6 milliomod
grammnyi mennyiségben volt jelen a meteorit
egy-egy grammjában. További 8 olyan aminosavat is sikerült azonosítani, amelyek a földi fe
hérjék felépítésében nem játszanak közvetlen sze129

repet. És végül találtak egy csomó olyan anya
got, amelyeknek azonosítását egyelőre nem si
került elvégezni.

12. TÁBLÁZAT
A murrayi és murchisoni meteoritokban talált néhány
aminosav mennyisége mikrogrammokban a meteorit egy
grammjára vonatkoztatva

11. TÁBLÁZAT
A murchisoni és murrayi meteoritban talált aminosavak
összehasonlítása
A m inosav
Izovalin (D l ?)
a-aminosav-vajsav
D-valin
L-valin
A'-metil-alanin ( d l ? )
D-a-amino-/2-vajsav
D-a-alanin
L-a-amino-/2-vajsav
L-a-alanin
jV-metil-glicin
A-etil-glicin
D-norvalin
L-norvalin
D-/?-amino-izovajsav
L-/?-amino-izovajsav
/?-amino-/i-vajsav (d l ?)
D-pipekolsav
L-pipekolsav
Glicin
/í-alanin
D-prolin
L-proIin
y-amino-/!-vajsav
D-aszparaginsav
L-aszparaginsav
D-glutaminsav
L-glutaminsav

Murchisoni
+ *
+
+
+
(+ -)
+
+
+
+
+
+—
+—
+—
+—
+—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Murrayi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ —
-1---+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

* A -1- jel teljes azonosítást jelent, a H
— jel arra
utal, hogy az azonosítás még nem bizonyító erejű.

Ezek a vizsgálatok azután felélesztették a me
teoritokban található szerves anyagok iránt az
érdeklődést. 1970-ben a mexikói Allende mel
lett leesett meteoritot, majd a murrayi és az
orgueli m eteoritot is részletesen, alaposan meg
vizsgálták. A kifinomított vizsgálatokkal m ár
ezekből a meteoritokból is hasonló eredménye
ket kaptak: a szerves anyag összetétele a külön
böző meteoritokban bár nem volt azonos, de
nagyon hasonlított egymásra. Összehasonlítot
ták a meteoritokban található aminosavak meny130

Aminosav *
Fehérjékben előforduló
aminosavak:
aszparaginsav
glutaminsav
prolin
glicin
alanin
valin-izovalin
Fehérjékben nem szereplő
aminosavak:
a-amino-izovajsav
a-amino- «-vajsav
/3-alanin
/3-amino-izovajsav

Murrayi
<“g/g

Murchisoni
FS/S

1,6
1,6
0,4
3,0
1,3
0,9

1,7
3,1
1,3
6,1
3,5
1,6

11,4
0,5
1,2
0,3

2,5
1,1
0,4
0,7

* Az aminosavakat a meteor vizes kivonatának hid
rolízise útján nyerték.

nyiségi és minőségi eloszlását azokkal az aminosavakkal, amelyek a földi abiogén kísérletekben
a Miller által használt feltételek közepette kelet
keznek. Az összes olyan aminosav-féleség, amely
a meteoritokban előfordult, megtalálható volt
a Miller-kísérletben is, függetlenül attól, hogy
részt vesz-e a mai földi élővilág felépítésében,
vagy sem. Igaz viszont, hogy az abiogén kísér
letekben keletkeznek olyan anyagok is, amelye
ket a meteoritokban nem találtak meg. Minden
esetre a meteoritokban levő aminosav-féleségek
eloszlása nagyon erősen valószínűsíti, hogy azok
nem biológiai eredetűek.
Lassan közhelynek számít, hogy nincs a Föl
dünknek olyan kődarabja, amelyet akár csak
megközelítően is olyan alaposan megvizsgáltak
volna, mint a Holdról lehozott holdkőzet- és
holdpormintákat. A vizsgálati eredmények már
eddig is vastag kötetekre rúgnak. A különböző
szénhidrogének jelenlétét már az első vizsgála
tokban sikerült kimutatni, ámde aminosavakat
ezen vizsgálatok során nem találtak. A legújabb,
még a meteoritokénál is óvatosabban és gondo-

sabban végzett vizsgálatok nemcsak hogy ered
ményre vezettek, de kimutatták az előző kísér
letek sikertelenségének okát is.
Ahhoz, hogy egy ilyen kőzetből kinyerjék az
aminosavakat, savas forralásnak vetik alá a kő
zetet. Ha ezt a forralást, miként azt az első kísér
letben tették, holdpor vagy őrölt holdkőzet je
lenlétében végzik, a rendkívül kis mennyiségben
jelenlevő aminosavak elbomlanak. A további
kísérletekben azonban először vízzel extrahálták
a holdkőzeteket, és csak a vizes extraktumoí
hidrolizálták. Az ultraérzékeny aminosav-analízis a holdtalajban 20-70 milliárdod résznyi
aminosavat mutatott ki. Számottevő mennyiség
ben glicin, alanin, glutaminsav és szerin volt
található. De kimutatták az aszparaginsavat,
treonint, valint, leucint, izoleucint, tirozint és
a fenil-alanint is. Nem mindegyik aminosavat
sikerült minden mintából kimutatni, de mind az
A pollo-ll-es expedícióból származó holdpor
ban, mind pedig az Apollo-12-es expedíció által
hozott felszíni és fúrásból származó minták min
degyikében találtak aminosavakat.
A kémiai vizsgálatok tehát mind a meteori
tokban, mind pedig a holdkőzetekben sikert
hoztak. Tulajdonképpen nem várt sikert, hi
szen azt még néhány évvel ezelőtt senki sem
merte volna állítani, hogy a légkörrel sem ren
delkező Holdon vagy a világűr vákuumában
száguldó meteoritokon képződnek aminosavak.
Döntő lépés tehát annak igazolása, hogy a ki
mutatott, rendkívül kis mennyiségben jelenlevő
anyagok nem földi szennyeződésből erednek.
Mindenekelőtt a minták gyűjtése - akár hold
kőzetekről, akár meteoritokról van szó - igen
gondosan, előre meghatározott terv szerint tör
ténik, hogy ezzel eleve minimálisra lehessen szo
rítani a földi szennyeződést. A kémiai elemzé
sek eredményeit azután összehasonlítják a lehet
séges szennyezések kémiai elemzésének eredmé
nyeivel. A korábbi meteoritvizsgálatoknál pél
dául a különböző aminosavak százalékos ará
nya megegyezett a meteoritban és az ujjlenyo
matban. A mostani igen érzékeny vizsgálatok
kal végzett, gondosan kivitelezett analízisek vi
szont egyértelműen kimutatták, hogy a meteo
ritok és holdkőzetek aminosav-eloszlása alap
vetően eltér mind az ujjlenyomatok, mind pe

dig az átlagos biológiai és földi aminosav-eloszlásoktól.
További bizonyíték, hogy a meteorok és a
holdkőzetek számos olyan vegyületet is tartal
maznak, amelyek a mai élővilágban a Föld fel
színén nem fordulnak elő, de a molekuláris evo
lúciót utánzó laboratóriumi kísérletekben kelet
keznek.
13. TÁBLÁZAT
Az Apollo-12-es expedícióból származó holdporban
és holdkőzetben talált szénhidrogének
Holdfelszíni por
szénhidrogénjei
ch4

Holdkőzet
szénhidrogénjei
ch4

co

CO

C2H 4

C 2H 4
c 3h 6
c 4h 8

c2H6
C02
c 3h 6
c 4h 8
c 4h 6
c 5h 6

Benzol
Tiofén*
Toluol
C2-alkil-benzol *
o-xilol
Sztirol *
Indol*
Naftalin*
Metil-naftalinok*
Bifenil*

Benzol
Toluol
Tiofén*
Sztirol *
Naftalin*
Bifenil*

A *-gal jelölt vegyületekről nem dönthető el, hogy
nem a többiekből keletkeznek-e a vizsgálat során.

Döntő bizonyítéknak látszik, hogy a meteori
tok és a holdkőzetek vizsgálatánál az aminosavaknak mind a d , mind pedig az L formáit
megtalálták, méghozzá közel egyforma mennyi
ségben. Ezek a formák a molekuláris evolúciós
kísérletekben is egyforma mennyiségben kelet
keznek, ugyanakkor a földi élő világban - ke
vés kivételtől eltekintve - csak az L-aminosavak
találhatók meg.

Az allendéi meteorit esetében kimutatták,
hogy a meteor belsejében lényegesen több a szer
ves anyag, mint a felszínén, és ez is a földi szeny131

nyeződés ellen szól. Végül azt is kimutatták,
hogy a m eteoritok aminosavaiban talált könynyű és nehéz szénizotópok aránya eltér a földi
élővilágban található izotópeloszlástól, de jó
egyezésben van a Föld különböző széntartalmú
kőzeteinek izotópértéke alapján számolt átlagos
eloszlással. E z utóbbi nemcsak azt zárja ki,
hogy a m eteoritok szerves anyagai földi szenynyezésből eredtek, de rámutat arra is, hogy a
meteorok szénatomjai ugyanolyan folyamatok
ban keletkeztek, mint maga a Föld.

EGY RÖVID VISSZAPILLANTÁS
Az élet földi eredetének bizonyítását azzal kezd
tük, hogy valószínűsítettük a F öld őslégkörében
azoknak a szerves alapmolekuláknak a létezését,
amelyekből a kémiai evolúció elindulhatott.
Ezt követte azoknak a kísérleteknek ismertetése,
amelyek bizonyították, hogy a feltételezett ősi
körülmények kö zö tt lehetséges volt a kismolekulájú biológiai anyagok spontán keletkezése is.
Ezután került sor arra, hogy bebizonyítsuk, nem
csak kis molekulasúlyú anyagok keletkezhettek,
hanem a biológiában alapvető szerepet játszó
makromolekulák: fehérjék és nukleinsavak is.
Ezt követte azoknak a kísérleteknek ismertetése,
amelyek révén a biológiai jellegű makromoleku
lákból biológiai jellegű mikrostruktúrákig lehet
eljutni, és amelyek bizonyítják, hogy az Ősföld
viszonyai közepette bekövetkezhetett a bioló
giai jellegű anyagok sejtszerű térelemekbe tör
ténő izolálódása, és koncentrálódása. Végül leg
alábbis valószínűsítettük, hogy ezen anyagok kö
zött folyamatok indulhattak meg, a folyamatok
önstabilizálódó rendszerekké szerveződhettek,
és az anyaggal együtt e folyamatrendszerek tér
ben szeparálódhattak. így ju tottunk el az élet
legprimitívebb formái kialakulásának a lehető
ségéhez.
Mindez azonban csak a lehetőségeket bizo
nyította. Hogy ez valóban így történt, azt geoló
giai és őslénytani adatokkal is alá kellett támasz
tani. A geológiai adatok a Föld egykori redukáló
atmoszféráját bizonyították, a legrégibb kőze
tekben található szerves anyag nyomok a bioló
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giai jellegű molekulák egykori jelenlétére utal
nak. És a legrégebbi kőzetekben olyan ősmarad
ványokat találtak, amelyek nagy valószínűség
gel a legprimitívebb élő szervezetek m aradvá
nyai, de ha mégsem azok, akkor a kísérletek so
rán is keletkezett abiogén jellegű, de biológiai
anyagokból felépülő mikrostruktúrák. Minden
képpen azt mutatják tehát, hogy az anyag szer
veződése a Föld felületén valóban a kísérletek
valószínűsítette úton zajlott le.
Ebben az utolsó fejezetben a Földről kilép
tünk a világmindenségbe. Megállapítottuk, hogy
a világegyetem anyagában éppen azok az elemek
fordulnak elő döntő mennyiségben, amelyek az
élet kialakulásához szükségesek. Felsoroltuk
bizonyítékainkat arra vonatkozóan, hogy a
csillagközi térben azok a szerves alapmolekulák
és gyökök képződnek ezekből az elemekből,
amelyek előfeltételei a biológiai kis molekula
súlyú vegyületek keletkezésének. H a nem is a
távoli világegyetemben, de a világűr hozzánk
legközelebb eső részeiből származó meteoritok
és holdkőzetek megvizsgálása azt bizonyította,
hogy azokban megtalálhatók a biológiai jellegű
kis molekulasúlyú vegyületek képviselői. Nem
tekinthető bizonyítottnak, de valószínű, hogy a
meteoritokban és a holdkőzetekben makromo
lekulák előfordulnak, hiszen a vizsgálatok során
csak hidrolízis után voltak kimutathatók az
aminosavak. És végül ismét meg kívánjuk emlí
teni, bár a földi mikrostruktúrák keletkezésé
nek vizsgálatakor már utaltunk rá, hogy a szén
tartalmú meteoritokban találtak biológiai vagy
biológiai jellegű mikrostruktúrákat tartalmazó
gömbszerű képződményeket.
Megállapíthatjuk tehát, hogy az anyagfejlő
dés útján az életoldalág nemcsak a Földön sar
jadt ki, hanem a világegyetemben mindenütt.
A szerves anyagok organizációjának első lépcső
fokai a világegyetemben mindenfelé megjelen
nek. Teljesen tarthatatlan tehát annak a feltéte
lezése, hogy ezen az úton csakis és kizárólagosan
a Földön haladt tovább ez a fejlődés. Az eddigi
adatok extrapolálásának arra a teljesen egyér
telmű következtetésre kell vezetnie, hogy az élet
a világegyetem minden olyan pontján megjelent,
ahol arra a megfelelő feltételek kialakultak.

ANYAGSZÁLLÍTÁS METEOROKKAL?
Washingtoni kutatók 1972-ben alaposan meg
vizsgálták az allendéi meteoritot, és számottevő
mennyiségű formaldehidet találtak benne. A for
maldehidtartalom a teljes aminosav-tartalomnak mintegy egyötödére rúgott. A kutatók fan
táziáját ugyancsak megmozgatta e vizsgálatok
eredménye, mert nekiálltak kiszámolni, hogy
mennyi formaldehid érkezik Földünkre ezen az
úton - és meglepő eredményeket kaptak.
A Földünkre naponta becsapódó meteoritok
együttes tömegét 100 tonnára becsülik, ennek
mintegy a fele széntartalmú meteorit. A szén
tartalmú meteoritok - az allendéi meteorit vizs
gálatánál kapott eredményeket általános érvényűeknek véve - 3 milliomod résznyi formalde
hidet és 15 milliomod résznyi aminosavat tar
talmaznak. Mivel a szilárd Föld megszületésétől
egymilliárd év telt el az élet megjelenéséig, ez
alatt az időszak alatt a meteoritokon utazva
50 millió tonna formaldehid és 300 millió tonna
aminosav érkezett Földünkre.
Ha a kiindulási becsült adatok helyesek...

CSILLAGKÖZI ÉLŐLÉNY?
Az olvasó előtt talán nem ismeretlen Fred
Hoyle neve. A világ egyik leghíresebb élő csil
lagásza, és egyben a világ egyik legjobb tudo
mányos-fantasztikus regényírója is. Néhány re
génye magyarul is megjelent. Egyikben - a „Fe
kete felhő”-ben - egy gázhalmazállapotú csillag
közi szuperélőlényt ír le rendkívüli megjelenítő
erővel. Ha ilyen szuperintelligens felhőlényeket
nem is keresünk a világűrben, azért a csillagközi
élőlények létezésének lehetőségeit mégiscsak meg
kell vizsgálnunk. Annál is inkább, mivel éppen
az előzőekben bizonyítottuk, hogy a kémiai evo
lúció nemcsak a Földön indult útnak, de a vi
lágűrben mindenütt.
Carl Sagan, a Cornell Egyetem professzora
vizsgálta meg ezt a kérdést, és vizsgálatának
eredményeit 1972 nyarán közölte a „Nature”
című folyóiratban. Ha a csillagközi térben egyál
talán létezhet valahol élőlény, akkor a legvaló
színűbb, hogy a Tejútrendszerünk csillagközi

gázfelhőiben kellene azt keresnünk, márcsak
azért is, mivel elsősorban ezekben m utatták ki
a szerves gyökök és molekulák jelenlétét. Egy
ilyen feltételezett élőlény a gázfelhő anyagaiból
szerezhetné be az anyagcseréjéhez szükséges
anyagokat.
Csakhogy a csillagközi gázfelhők sűrűsége
rendkívül kicsi, így igen sokáig tart, amíg egy
élőlény a saját testének felépítéséhez szükséges
anyagokhoz hozzájuthat. Sagan professzor
egyébként az elképzelhető legkisebb élőlényből
indult ki számításaiban. Olyan élőlényt vett ala
pul, amelynek átmérője mindössze egy tízezred
milliméter. Ismerve a csillagközi gáz sűrűségét
és a gázrészecskék sebességét, ki lehetett számí
tani, hogy mennyi idő alatt ju t az élőlényhez
annyi atom, mint ahány atomból saját maga fel
épül. Kiderült, hogy ehhez kétszázmillió évre
lenne szükség, vagyis egy ilyen nagyságú csillag
közi lény kétszázmillió évenként tudna egyszer
kettéosztódni egy csillagközi gázfelhőben. Tejút
rendszerünk teljes története során mindössze
50 generáció születhetett volna meg egy ilyen
élőlényből.
Nincs tehát valószínűsége annak, hogy a csil
lagközi gázfelhőben valamiféle intersztelláris
élőlények élnek, és természetesen nem várhatjuk
élőlények megjelenését a Holdon vagy a világ
űrben száguldó meteorokon sem. Az élet meg
jelenéséhez folyékony és gáznemű közeg együt
tes jelenléte szükséges, hidroszféra és atmosz
féra egyaránt szükséges hozzá. Olyan égitestek
azonban vannak, amelyeken mind a folyékony
szféra, mind a gázburok megjelenhet. A világegyetem általunk jelenleg megvizsgálható térsé
gében 1000 trillióra, azaz 1021-re becsülik a csil
lagok számát. Ezek azonban magas hőmérsék
letük miatt nem alkalmasak az élet hordozására.
Egyelőre semmilyen adatunk sincs arról, hog^
ezen csillagok közül hánynak van bolygórend
szere, de feltételezhetjük, hogy a bolygórendszer
sem a Nap kizárólagos privilégiuma. A feltéte
lezésnél egyébként többre is jogunk van. Van
de Kamp csillagász és munkatársai a tőlünk 6
fényévre levő Barnard-csillagról megállapítot
ták, hogy legalább 2 nagybolygója van. Óvatos
becsléssel is legalább annyira becsülhetjük a
világegyetemünkben fellelhető bolygók számát,
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mint a csillagokét. És ezek nagy részének fel
színe m ár alkalmas lehet az élet kialakulásához.
Hogy ezt a feltételezést megerősítsük, arra egyet
len lehetőségünk van: megvizsgálni a szomszéd
ságunkban található bolygók felszíni viszonyait.

SZ O M SZ É D U N K : A VENUS
Napfelőli bolygószomszédunk égitest mivoltá
ban meglehetősen hasonlít a Földre. Sugara
6100 km, tömege 0,8137 földtömeggel egyenlő,
gravitációs gyorsulása 880 cm/s2. Ezek az adatok
mind a Föld adataihoz közeli értékek (sugár
6378 km, gyorsulás 981 cm/s2), így várhatnánk,
hogy a bolygó egyéb adatai is hasonlóak legye
nek. Az még természetes, hogy rövidebb idő
alatt kerüli meg a Napot, mint a Föld (keringési
ideje: 0.615 év), de az m ár igazán meglepetést
okozott, am ikor radarmérések segítségével si
került kiszámítani, hogy tengelyforgási ideje
247 nap, vagyis 10%-kal hosszabb, mint maga
a keringési idő. Abban is eltér, hogy tengely
forgása retrográd. Egy Venus-év rövidebb, mint
egy Venus-nap. A tengelyforgás sebességét op
tikai úton nem lehetett megmérni, mert a Venus
felszínét örökös felhőréteg takarja, a felszínére
nem látunk.
A csillagászok egészen 1967-ig azt hitték, hogy
a Venus légkörét főleg nitrogén alkotja. K ülön
böző adatok alapján úgy vélték, hogy atmosz
férájában
80-90% nitrogén,
10- 2 0 % szén-dioxid,
0,000 1 % víz,
0,000 05 % oxigén,
0,000 001 % szén-monoxid,
0,000 0 0 0 2 % formaldehid
található. A nagy meglepetés akkor jött, ami
kor az első földi automata űrállomás, a szovjet
Venus-4 űrrakéta műszertartálya 1967. október
18-án hajnalban leereszkedett a Venus légkörébe.
Az általa közölt adatokból kiderült, hogy a
Venus légkörében egyáltalán nincs is nitrogén,
amelyet pedig addig fő összetevőjének tartot
tak!
A Venus-4-et követte az amerikai Mariner-5,
ez ugyan nem szállt le a bolygó felszínére, de köz
134

vetlen közelből mérte a légkör összetételét is.
Ezt követte 1970. december 15-én hajnalban a
szovjet Venus-7-ből kibocsátott leszállóegység,
amelynek sikerült leereszkednie a Venus szilárd
felszínére.
Ezen űrállomásos és egyéb mérések alapján a
csillagászok ma úgy vélik, hogy a Venus légkö
rének főtömege - legalább 90%-a - szén-dioxid,
és mintegy 0 ,0 1 % szén-monoxid is található a
légkörben. A korábbi feltételezéssel ellentétben
a bolygó légkörében tekintélyes mennyiségű
- mintegy 0,5%-nyi - vízgőz is kimutatható.
Előfordul kis mennyiségben sósavgáz és fluor
hidrogén is. A számítások rendkívül kis mennyi
ségű metán és ammónia jelenlétére is utalnak.
Feltűnő, hogy az oxigén és a hidrogén teljesen
hiányzik a légkörből.
A Venus hőmérsékletére rádiócsillagászati
módszerekkel 322 ±55 °C-ot mértek, még mi
előtt űrszondáink közvetlen méréseket végezhet
tek volna. A Venus-4 az éjszakai féltekére szállt
le, és 280 °C-os felszíni hőmérsékletet mért.
A Venus-7 viszont, a felszínre leszállva 475 ±20
°C-os hőmérsékleti értéket talált. A Venus tehát
minden földi élőlény számára elviselhetetlenül
forró világ, hacsak...
...hacsak a rendkívül nagy nyomás, ami a
Venus felszínén uralkodik, nem segít elviselni
ezt a roppant meleget. Korábban - különböző el
méleti megfontolások segítségével - a legellentmondóbb értékeket nyerték a felszínen uralkodó
nyomásra a 0,1 atmoszférától a 130 atmoszfé
ráig. A Venus-7 leszállása után 90 atmoszférás
nyomást mért.
A Venus tehát elviselhetetlenül forró, és e forróságot nemcsak annak köszönheti, hogy köze
lebb kering a Naphoz, mint a Föld, de a légkö
rének is. A légkör szén-dioxidja ugyanis a Nap
ból érkező látható és ibolyántúli sugarakat aka
dálytalanul átengedi a bolygó felületéig, de a fel
színen keletkezett és kisugárzódó infravörös
hősugarakat elnyeli, s nem engedi úgy kiszóródni
a világűrbe, mint ahogyan Földünk légköre a
Föld hősugárzása esetében lehetővé teszi a hő
nek a világűrbe való eltávozását. Ez az úgyneve
zett üvegházhatás melegíti fel ennyire a Venust.
Ha tehát nem uralkodna erős üvegházhatás a

bolygón, akkor még a földi élőlények számára
is elviselhető lenne a Venus hőmérséklete.
Éppen ezen alapszik Sagan professzor javas
lata. Szerinte - és számításait mások is ellen
őrizték
ha a hévforrásainkban található kékmoszatokat - amelyekről már írtunk, hogy tisz
ta szén-dioxidban jobban érzik magukat, mint
a földi légkörben - megtelepítenénk a Venus fel
színén, azok ott hihetetlen mértékben elszapo
rodhatnának, s kezdenék elfogyasztani a légkör
szén-dioxidját, s oxigénnel helyettesítenék azt.
Lassanként megszűnne az üvegházhatás, lehűlne
a légkör, kicsapódna a viz, és a Venus is a Föld
höz hasonló bolygóvá válna. S ha a Venusra
küldött rakétáinkat is olyan sikerrel fogjuk ste
rilizálni, mint azt a bizonyos Holdra küldött
tv-kamerát, nem lehetetlen, hogy a Venuson
akaratlanul is megindítjuk e természetátalakító
munkát.

SZO M SZÉD U N K : A MARS
Nincs még egy olyan égitest, amely akárcsak
megközelítőleg is annyiszor került volna szóba
a Földön kívüli élettel kapcsolatban, mint éppen
a Mars. Az a feltételezés, hogy elsősorban a Mar
son kell keresni az életet, alighanem azért szüle
tett meg, mert a Mars az egyetlen bolygó, amely
nek felszínére lelátunk: légköre van ugyan, de
igen tiszta, így a felszíni viszonyait csillagászati
távcsővel is tanulmányozhatjuk. Ezek a tanul
mányok pedig azt mutatták, hogy a marsfelszín
változatos, „tengerek” és „szárazföldek” talál
hatók rajta, a sarkvidékeken telente fehér „hó
sapkák” jelennek meg, s időnként felhők is kép
ződnek a légkörében. Mindez olyan „földi”
jelleget kölcsönöz a Marsnak, hogy már eleve
várni lehetett, hogy kozmoszbeli „testvéreink”
létezését és természetesen mindjárt civilizációját
is felfedezzük rajta. Ezért amikor a megfigyelők
különböző egyenes és hajlott vonalakat fedeztek
fel a Marson, elkezdődött a vita, hogy vajon ter
mészetes képződmények-e, vagy pedig civilizált
lények által létrehozott mesterséges csatornák.
A vita ma m ár egyértelműleg eldőlt. Igen sok
részletes adatunk van a Marsról, hiszen az ame
rikai Marinerek és a szovjet Mars-űrállomások

helyszíni mérési adatokat és fényképeket továb
bítottak a Földre.
Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a
Mars távolról sem hasonlít annyira a Földre,
mint valamikor hitték. Először is sokkal kisebb,
sugara alig valamivel több, mint a Föld sugará
nak a fele. Ennek megfelelően tömege a Föld
tömegének csak egytizede, a nehézségi gyorsu
lása pedig egyharmada. Keringési ideje 1,87 év.
Amiben valóban hasonlít a két bolygó egymás
hoz, az a tengelyforgási sebesség: a marsnap
időtartama 24 óra 37 perc.
A Mars felszínéről sokat megtudtunk, még mi
előtt űrállomások közelről vizsgálták volna.
A felszín kétharmadát vöröses színű területek
alkotják, ezek részben mély medencék, részben
magas fennsíkok. Nagyon finom homok borítja
őket, a szín alapján korábban általánosan elfo
gadott volt az a feltételezés, hogy fő összetevője
a vas-oxid, illetve a hidráttartalm ú vas-oxid, a
limonit. Újabban radarreflexiós mérések alap
ján azt is feltételezik, hogy a vörös szín nem limonittól, hanem szén-szuboxidtól - esetleg an
nak polimerjeitől - ered. Itt jegyezzük meg, hogy
hasonló radarreflexiós spektrumot a Venusról
is készítettek.
A vöröses területek között kékes árnyalatú
sötét foltokat lehet találni, ezek átmenetnek lát
szanak a különböző magasságú fennsíkok között.
A legmélyebb és legmagasabb területek közötti
magasságkülönbségek a 17000 métert is elérik. A
Mariner-9 által küldött felvételek egy 3000-4500
méter mély szakadékot is kimutattak, amely az
egyenlítővel párhuzamosan húzódik.
A Mariner-szondák által a Földre küldött - ma
már rendkívül nagyszámú - televíziós felvételek
okozta legnagyobb meglepetés az volt, hogy a
Mars felszíne - szinte a Holdéval azonos m ó
don - tele van kisebb-nagyobb kráterekkel.
(Megjegyzendő, hogy a M erkúr esetében is
ugyanez a helyzet.) E kráterek átmérője a néhány
száz métertől a 300 kilométerig terjedhet. Ahhoz
hasonlóan, ahogyan a Holdon is, a kráterek igen
gyakran egymásba hatolnak, a nagyobb kráterek
belsejében kisebb kráterek találhatók stb. De
magasságuk általában kisebb a holdkráterek sán
caiénál, és úgy tűnik, hogy a belsejüket vastag
porréteg tölti fel. Általában a sziklacsúcsok is
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koptatottabbak, mint a Holdon, a Marson jól
észrevehetően, sokkal intenzívebben működik az
erózió, mint a Holdon.
A csillagászok többsége még néhány évvel ez
előtt is inkább azt az álláspontot képviselte,
hogy a Mars halott, kihűlt bolygó, amelyen ma
már sem a hegyképző erők, sem pedig a vulkánok
nem működnek, noha 1896-ban - és azóta elég
sokszor - m ár megfigyeltek rejtélyes fényvillaná
sokat a M arson. Ezt egyedül vulkanikus tevé
kenységgel lehetett magyarázni, annál is inkább,
minthogy a különböző és különböző időpontok
ban történt észlelések e felvillanásokat jól meg
határozott helyeken, bizonyos szabályok szerint
elhelyezkedőnek mutatták. Előfordult, hogy
ugyanazon a helyen többször is láttak fényfelvil
lanást. A felvillanások a nagy szintkülönbségek
mentén mutatkoznak, a „kontinensek” peremén,
ahhoz hasonlóan, ahogy a földi vulkánosság je 
lentkezik.
A M ariner-9 több olyan területet talált a M ar
son, amelyeknek felszíni hőmérséklete 20-30 °Ckal magasabb, mint a környezetüké. Ez is arra
mutat, hogy a Mars nem kihűlt égitest, belsejé
ből hő áram lik kifelé, s ezeken a helyeken vala
miért intenzívebb a hőkiáramlás. Ez is valószínű
síti a vulkáni tevékenység lehetőségét. Ezek és
még többféle egyéb adat összesítése révén nagyon
valószínűnek látszik, hogy a M ars felszínén ma
is folyik vulkáni tevékenység.
Még a felszínnel kapcsolatosan kell megemlé
kezni a pólusokon található „hósapkákról” ,
amelyeket a marsi tél idején a Földről is jól lát
hatunk. A Mariner-9 felvételei bebizonyították,
hogy e hósapkák nyáron sem olvadnak el telje
sen. K orábban azt hitték, hogy valódi hóról van
szó. Ámde m iután megismerték a bolygó hőmér
sékleti viszonyait, ezt a feltevést el kellett vetni.
Ma bizonyosnak látszik, hogy fő alkotórésze a
szilárd szén-dioxid, a szénsavhó, illetőleg szén
savhó és víz-hó keveréke, vagy a szén-dioxid víz
zel alkotott vegyületének, az úgynevezett széndioxid-klatrátnak a kristályai.
A M arsnak van légköre, b ár ez a légkör cse
kély, a felszínen az átlagos légnyomás mindöszsze 5-8 higanymilliméter, a magasabb fennsíkok
felett 3 higanymilliméter, tehát mintegy 3%-a a
földi légnyomásnak. A légnyomás a medencék
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alján sem haladja meg a 15-20 higanymillimétert.
Ez pedig rendkívül ritka légkört jelent. Érdekes,
hogy e rendkívül ritka légkör ellenére is hatal
mas homokviharok dúlnak a Marson, a szélse
bességet 100-150 km/h-ra is becsülik, és a por
részecskék 30 kilométer magasságba is felemel
kednek. Nyilvánvalóan e homokviharok jelen
tik a legfontosabb erodáló tényezőt a Marson.
Korábban a Mars-légkör fő komponensének
is a nitrogént tartották, de kiderült, hogy a nit
rogén - a Venushoz hasonlóan - itt sem található
meg. A Marinerek és Mars-űrállomások egyér
telműen azt mutatták, hogy a légkör 98%-át
szén-dioxid alkotja, és emellett mintegy 0,1-0,3 %
szén-monoxid is található. A szén-monoxid egyéb
ként a szén-dioxidból is keletkezik ibolyántúli
sugárzás hatására, sőt a számítások szerint a
Mars légkörében ennél több szén-monoxidnak kellene jelen lennie. Az atmoszférában
ezenkívül kis mennyiségben víz is található, va
lószínűleg zömmel jégkristályok alakjában. A
Mars-2 és M ars-3 űrállomások atomos hidro
gén és atomos oxigén nyomait is kimutatták a
magasabb légrétegekben.
Teljesen váratlan eredménynek számított, hogy
a Mariner-9 mérései szerint ózonréteg fedezhető
fel a Mars légkörében. A Föld felszínét az ózon
pajzs védi a Nap túlságosan erős ibolyántúli su
gárzásától, s ez a földi élőlények szempontjából
igen nagy fontosságú tény. A Marson senki sem
várta az ózonréteg megjelenését, hiszen a légkör
ben nincs oxigén. A Mars ózonrétege azonban
feltehetően túlságosan is ritka ahhoz, hogy szá
mottevő védelmet nyújtson az ibolyántúli su
gárzás ellen.
Bár a légkör majdnem tiszta szén-dioxidból
áll, túlságosan ritka ahhoz, hogy a Venusnál em
lített üvegházhatás kialakulhasson és a bolygó
hőmérsékletét megemelhesse. Minthogy a Mars
másfélszer olyan távolságra van a Naptól, mint
a Föld, ezért a légkörébe hatoló sugárzási ener
gia csak 38%-a annak, mint ami a Földet éri.
Ennek megfelelően alakulnak hőmérsékleti vi
szonyai is. A Marson rendkívüli hideg uralkodik.
Igaz, az egyenlítő tája déltájban +27°C -ra is fel
melegedik, de hajnalra úgy lehűl, hogy -1 0 0 és
-120 °C között mozog a hőmérséklet. A sarkvi

déken nappal sem haladja meg a hőmérséklet a
-50 °C-ot, a jégsapka hőmérséklete -120 °C.
Civilizációt, Mars-embereket nem kereshe
tünk a bolygón, de a szerves anyag képződésé
nek lehetősége ma is megvan. Kutatók mester
ségesen összeállított Mars-légkört sugároztak be
ibolyántúli fénnyel. Három szerves vegyület ke
letkezését tudták kimutatni: formaldehidet, acetaldehidet és glikolsavat kaptak. Ám nitrogén hi
ányában nem keletkezhettek biológiai vegyületek. A Marson ma nem folyhat biogenezis. De az
Ősmars légköre minden bizonnyal alkalmas
volt rá.

ÉS NÉHÁNY SZÓ A JU PIT E R R Ő L
A Jupiterről még csak távadataink vannak. Fel
színére nem láthatunk le, sűrű felhők takarják.
De a felhők mozgását észlelni lehet, egyrészt a
légkör más sebességgel kering a különböző föld
rajzi szélességek mentén: a felhőzet az egyenlítő
vel párhuzamos sávokba rendeződik, s az egyen
lítői sávok valamivel gyorsabban keringenek,
mint a sarki sávok. Feltehetően a sarki felhőzet
„elmarad” a Jupiter forgásához képest. De ezen
a mozgáson kívül óriási szelek hatása is észlel
hető, mértek már 16 000 km/h erősségű szelet is!
A Jupiter főként csak saját hőháztartására tá
maszkodhat, hiszen a Naptól való távolsága mi
att a napsugárzás erőssége itt már nem számot
tevő: alig 4%-ára rúg a Földet érő sugárerősség
nek. A Jupiter hatalmas, 318 földtömeggel egyen
lő tömege lehetővé teszi a saját hőkibocsátást. Ez
a tömeg óriási gravitációs vonzást jelent, a gra
vitációs gyorsulás értéke a földi 981 cm/s2-nel
szemben 2500 cm/s2. Érthető, hogy ez a tekinté
lyes gravitációs gyorsulás hatalmas légkört tar
tott vissza, s ezért a bolygó felszínén mintegy
200 000 atmoszférás nyomás uralkodik. Ezen a
nyomáson már a hidrogén is folyadék, s így nem
lehetetlen, hogy a Jupiteren hidrogéntengerek
vannak.
Általános a felfogás, hogy ez az óriás bolygó
a Naprendszer fejlődésének egy korábbi stádiu
mát képviseli. Atmoszférájának összetétele lé
nyegében nem különbözik attól, amit Sagan pro
fesszor tételezett fel az Ősföld atmoszférájára

1961-ben. Metán, hélium, nitrogén, szén-dioxid,
víz, ammónia a légkör fő alkotórészei. A felsőbb
légrétegekben a metán és az ammónia valószínű
leg mikrokristályok alakjában van jelen. Az alsó
atmoszféra hőmérséklete -20 °C körüli, a felsőé
-120 °C körüli lehet.
A sűrű felhőzet valószínűvé teszi az atmoszfe
rikus elektromos kisüléseket, és egyesek erre ve
zetik vissza a Jupiter erős rádiósugárzását is.
Újabban feltételezik, hogy a felhőket ammóniumszulfid kristályok alkotják, amelyek am
mónia- és kén-hidrogéngázzal vannak egyen
súlyban.
A Jupiter atmoszférájának körülményei lehe
tővé teszik, hogy azok az abiogén reakciók, ame
lyek a Földön valaha lezajlottak - és a földi élet
megszületéséhez vezettek el -, a Jupiteren jelen
leg folyjanak. Az anyag fejlődése a Jupiteren
most tarthat a kémiai evolúciónál.

KOZMIKUS ÉLETFORMÁK KUTATÁSA
Ha Földön kívüli életről volt szó, a legutóbbi
évekig általában fejlett technikával, civilizációval
rendelkező értelmes élőlényekre, emberekre gon
doltunk. Egy évszázadon át vizsgálták a Mars
csatornákat, és próbálták őket Mars-lakók léte
zése bizonyítékaként elfogadni. A tudományos
fantasztikus művek szerzőinek elképzeléseiben a
csillagvilág lakói emberek vagy emberszerű élő
lények voltak. Antropocentrikus világnézetük
következménye ez, magunkat vagy magunkhoz
hasonlót keresünk a világmindenségben. Termé
szetesen ez sem lehetetlen, fejezetünk utolsó ré
szében ezzel a témával foglalkozunk. De közvet
len szomszédságunkban, a bennünket körülvevő
bolygókon, ha egyáltalán lehetséges élet, akkor
ez semmi esetre sem olyan, mint amilyent elkép
zeltünk, nem civilizált világot, hanem alacsony
rendű, primitív életformákat kell keresnünk. És
ezeknek a primitív életformáknak a felismerése
bizony nem egyszerű dolog. Könnyen elképzel
hető, hogy az első találkozáskor fel sem ismer
jük a Földön kívüli élő rendszerek élő voltát.
Ehhez nemcsak az antropocentrikus világnézet
től kell elszakadnunk, nemcsak a földi biológiai
formák által megszokott szemléletből kell ki
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szabadulnunk. Ezt már a sci-fi írók is megtették,
az élő form ák legkülönbözőbb variációit írták
le, egészen Stanislaw Lem élő óceánjáig.
Ami talán még nehezebb: eltérő működést is
feltételezhetünk. Lehetséges, hogy nem azono
sak anyagcsereútjaink, és ezért életműködésük ki
mutatása az általunk ma elképzelt módokon nem
is sikerülhet. Annál is inkább feltételezhetjük ezt,
mivel a földi élet döntő többsége a légkör oxi
génjével történő oxidáción mint energiaforráson
alapszik. Ugyanakkor eddig az egyetlen égitest,
amelynek légkörében számottevő mennyiségben
megtaláltuk a molekuláris oxigént, a Föld. Oxi
génre alapozott anyagcsere tehát egyik körülöt
tünk levő bolygón sem lehetséges.
Ez természetesen nem zárja ki még azt sem,
hogy a Földön ma is megtalálható élőlények kö
zül egyesek a Venus, a Mars vagy a Jupiter lég
körében egzisztálni tudjanak, hiszen a Földün
kön sem kizárólagos az oxidáción alapuló anyag
csere. Em lítettük a negyedik fejezetben, hogy a
Yellowstone Nemzeti Park hévforrásaiban olyan
moszatot találtak, amely tiszta szén-dioxidban
is tudott szaporodni, sőt ilyen közegben jobban
érezte m agát, mint a közönséges légkörben. Ez
a mikroorganizmus a Mars vagy a Venus légkö
rét például kifejezetten kedvezőnek találná.
Önmagában az oxigén hiányát számos élőlény
elviseli a Földön is, sőt vannak olyan földi élő
lények, amelyek számára a légkör oxigénje kife
jezetten mérgező. Ide tartozik a rothasztó bak
tériumok egy része, s a betegséget okozó, patogén mikroorganizmusok egy része is. Vannak
olyan szervezetek, amelyek levegő jelenlétében
is és anélkül is tudnak élni, de anyagcseréjük e
kétféle körülmény közepette másképpen és más
képpen folyik le. Az élesztő például levegő jelen
létében a cukor oxidációjára rendezkedik be, és
az életműködéshez szükséges energiát a cukor
biológiai elégetésével nyeri. Levegő távollétében
a cukorból alkoholt termel, és az alkoholos cu
korlebontásból származó energiát hasznosítja
anyagcseréje számára.
Egy élővilág energiaellátása vagy fotoszinté
zissel, vagy magasabb energiatartalmú vegyületek lebontásával történhet. A földi élővilág mind
kettőt használja. A Marson az oxigén hiánya mi
att földi típusú fotoszintézis nem képzelhető el,
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a magasabb energiájú vegyületek energiakészlete
pedig az élővilág működése nyomán hamarosan
kimerül, ha azt a fotoszintézis vegyületképző
munkája nem tölti állandóan fel. Elképzelhető
lenne az is, hogy a M arson más típusú fotoszin
tézis zajlik. Ám a Mars felületén olyan az ibo
lyántúli sugárzás intenzitása, amelyet már nehe
zen visel el az élővilág. Ezért a Mars felületén
inkább csak a fénytől védett területeken, árnyék
ban vagy talajban képzelhető el az élet. Itt vi
szont a fotoszintézis útjai - fény hiányában járhatatlanok.
1970-ben mutatott rá Wolfgang, hogy a Mars
és a Venus atmoszférájában éppen a nagy ibo
lyántúli sugárzás miatt szén-monoxidra és oxi
génre bomlik a szén-dioxid, és hogy ennek a szénmonoxidnak a visszaoxidálására fény nélkül is
energiaszolgáltató folyamatot képezhet az élő
lények számára. Szén-monoxidot hasznosító élő
lények a Földön is vannak. Ilyen például a Bacil
lus oligocarbophilus, ez különösen a szénbányák
ban gyakori.
Ha ez a feltételezés helyes, akkor ez a magya
rázat arra is választ adna, hogy miért van a várt
nál sokkal kevesebb szén-monoxid a Marson.
A Mars légkörében a szén-monoxid koncentrá
ciója csak 0,1%. De ez a kis koncentráció nem
akadálya annak, hogy egy esetlegesen létező élő
világ energiaszolgáltatásának alapjává váljon, hi
szen például az egész földi növényvilág fotoszin
tézisének alapját képező szén-dioxid még 0,3%<>
koncentrációban is elegendő a fotoszintézishez.
Wolfgang hipotézisére hamarosan válaszolt
John Postgate. Újabb földi példát hozott fel a
mikroorganizmusok köréből a szén-monoxidoxidáción alapuló anyagcserére. Rámutatott ar
ra is, hogy a szén-monoxid visszaoxidálását nem
feltétlenül kell molekuláris oxigénhez kötni, mert
a földi szulfátredukáló baktériumokban ez a fo
lyamat a szulfát redukciójához kötötten is végbe
megy.
De a Saturnus és a Jupiter ammóniás légkörét
is elviselnék, sőt hasznosítani tudnák egyes földi
organizmusok. Említettük már Siegel és Guimarró vizsgálatait, akik kaktuszokat próbáltak am
mónia atmoszférában tartani, és azt tapasztalták,
hogy noha a kaktuszok tönkrementek, de felüle
tükön nagy mennyiségben szaporodtak el a mik

roorganizmusok. Ezek nyilván jól érzik magu mindig abban a vízmélységben helyezkednek el,
kat az ammónia-atmoszférában. Ugyancsak me- ahol számukra a legkedvezőbbek a fényviszo
tabolizálni tudja az atmoszferikus ammóniát a nyok. Az elvet tehát már feltalálta és gyakorlat
Harlech vára falainak tövéből izolált különleges ban alkalmazta is az élővilág, csak a gáznemű
alakú baktérium, amelynek alakjához hasonló közegre alkalmas kivitelezési módja nem szüle
képződményeket, mint említettük, az észak-ame tett még meg, legalábbis a Földön nem.
A Holdnak nincs atmoszférája, és ennek meg
rikai Gunflint-fossziliákban is találtak.
Bolygószomszédaink légköre teljesen eltér felelően hidroszférája sincsen. De a kötött víz
ugyan bolygónkétól, de mégis, nemcsak hogy azt jelenlétét a holdporban és holdkőzetekben egy
nem állíthatjuk, hogy semmiféle élet nem létez aránt sikerült kimutatni, és megfigyeltek már víz
het rajtuk, de a kísérletek éppen azt bizonyítják, kitörésre hasonlító jelenséget a Hold felszínén is.
hogy vannak olyan földi élőlények is, amelyek Nem elképzelhetetlen, hogy a mélyebb holdré
számára a Venus, a Mars vagy a Jupiter légköre tegekben kötve vagy bezárva számottevő víznem is volna kedvezőtlen. A légkör eltérő össze mennyiségek is előfordulhatnak. Ez azonban nem
tétele tehát nem akadálya annak, hogy e bolygó elégséges annak feltételezésére, hogy a Holdon
az élet bárminemű formájával is találkozhatnánk.
kon az élet valamilyen formája kialakuljon.
Egészen más a helyzet a Marssal. A M arsnak
Az élethez bolygószomszédaink körülményei
között is elengedhetetlenül szükséges a víz jelen van légköre, ha sokkal ritkább is a földi légkör
léte. A Venus légköre, mint említettük, tartalmaz nél, van felszíni, atmoszferikus nedvességtartal
ugyan vizet, de ott a hőmérséklet olyan magas, ma is, bár rendkívül csekély. Egyesek feltétele
amelyet a szerves vegyületek döntő többsége nem zik, hogy a Mars sarki hósapkáinak keletkezésé
visel el bomlás nélkül. Mégis született már el ben is szerepe van a víznek akár vízként, akár pe
képzelés arról, hogy Venus-lények létezhetnek. dig a víznek szén-dioxiddal alkotott molekulaEz az elképzelés azon alapszik, hogy a Venus vegyülete, a szén-dioxid-klatrát (C 0 2.6 H 2 0 )
légkörében - felfelé haladva - a hőmérséklet és a formájában. Ennek ellenére az atmoszferikus
nyomás fokozatosan csökken. Lehet találni egy nedvességtartalom itt túlságosan kicsi ahhoz,
olyan magassági tartományt, ahol a hőmérsék hogy azt remélhessük: a Mars légkörében vagy
leti és nyomásviszonyok éppen a földi értékek a felszínén számottevő életre bukkanhatunk.
nek felelnek meg. Ebben a tartományban vízgőz Ehhez hozzáadódnak az újabban felfedezett óriá
si porviharok, amelyek alighanem lehetetlenné
is bőségesen található.
Ha a Venuson olyan élőlények élnek, amelyek tennék mindenféle magasabb szervezettségű, na
képesek hidrogéngáz termelésére - ez nem elkép gyobb méretű élőlény létezését.
De a Mars felszíne alatt, a mélyebb talajréte
zelhetetlen - és magukat ezzel a hidrogéngázzal
léggömbszerűen fel tudják fújni, akkor létezhet gekben elégséges adszorbeált nedvesség várható,
olyan élőanyag-hidrogéngáz arány, amely esetén és bizonyos mélységben a M ars mélyéből ki
ezek az élőlények a légkörnek éppen az említett áramló meleg ellensúlyozhatja a marsi tél rend
magasságában élnek. Az élőlény maga egy né kívüli hidegét. Mindent összevetve elvárhatjuk,
hány mikron vastagságú gömbhéjból állna, ame hogy a Mars talajában élőlényeket találunk. El
lyet belül hidrogén tölt ki. Ezeknek az élő lég várhatjuk, és el is várjuk, de nem gondolhatunk
gömböknek a sugara centiméteres nagyságrendű magasan organizált formákra, állatokra és nö
vényekre, nem gondolhatunk flórára és faunára.
lehetne.
Hasonló felhőlakó élőlényeket a Földön nem Mikroszkopikus nagyságú lényeket várunk, bak
ismerünk, és arról sincs semmilyen bizonyíté térium- és gombaszerű élő rendszereket.
Űrszondáink - egyelőre csak műszerrel - m ár
kunk, hogy ilyenek a Venuson valóban léteznek.
Ez csak elvi lehetőség, puszta hipotézis. De olyan felkeresték a Marsot. A következő űrállomások
mikroorganizmusokat számosat ismerünk, ame programjában a Mars élővilágának vizsgálata is
lyek hasonló mechanizmus alapján a vizekben szerepel. Ez egyáltalán nem kis problémát jelent.
szabályozni tudják tartózkodási mélységüket, és Nem várhatjuk, hogy fényképfelvételek és tele
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víziós közvetítések segítségével sikerül majd ilyen
mikroszkopikus, megjósolhatatlan életformákat
észlelni. Az egyetlen reális útnak az anyagcsere
valamilyen kimutatása látszana. De milyen?
A M arson kifejlődött élő rendszerek anyag
cseréje, m int említettük, nem feltétlenül azonos a
miénkkel. Lehetséges, hogy vannak közös anyag
csereútjaink, hogy anyagcsere-folyamataink
egyes részletei megegyeznek, de erre semmi biz
tosítékunk sincsen. A földi élőlények tenyészté
sére alkalmas tápanyagok feltehetően nem felel
nek meg a marsbeli élőlényeknek. Ha tehát a
Marsról hoznánk talajmintát, és abból a földi
mikrobiológiában szokásos különböző táptala
jokon próbálnánk élőlényeket kitenyészteni, a
negatív eredmény egyáltalán nem jelenthetné azt,
hogy a talajmintában nem voltak életképes M ars
élőlény csírák. Lehet, hogy csak arról lenne szó,
hogy az alkalmazott táptalajok a marsbeli élő
lények számára nem megfelelőek.
Ezért legalkalmasabbnak látszik a vizsgála
tokat az eredeti marsbeli körülmények között el
végezni, és kimutatni, hogy akár a legkisebb mér
tékben is, de folyik-e valamilyen anyagcsere a
Mars talajában. Azt mindenesetre feltételezhet
jük, hogy a szénnek a Mars-élőlények anyagcse
réjében is döntő szerepet kell játszania. A vizsgá
latnak tehát valami olyan általános elven kell
nyugodnia, amelyik azt képes kimutatni, hogy a
talajminta képes-e a Mars légköréből széndioxi
dot vagy szén-monoxidot megkötni, avagy eze
ket az anyagokat a légkörbe kibocsátani. Ennek
kimutatására a radioaktív szénizotópokkal vég
zett vizsgálatok látszanak a legalkalmasabbak
nak.
Ilyen alapon tervezik az amerikai Mars-szon
dák azon műszereit, amelyekkel a marsbeli élet
nyomai után kutatnak majd az úgynevezett Vi
king-program keretében. A vizsgálatokat rend
kívül alaposan készítik elő, és számos földi szi
mulációs kísérlettel ellenőrzik azok érzékenysé
gét, ellenőrzik azt a legminimálisabb életműkö
dést, amelyet még ezekkel a módszerekkel ki le
het mutatni. Mire e sorok az olvasó kezébe ke
rülnek, lehetséges, hogy m ár el is avultak, mert
addigra a marsbeli élőlényekről, azoknak a ki
mutatásáról m ár a konkrét adatok birtokában
leszünk.
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G A LA K TIK U S TÁRSADALOM?
Napjaink tudományos-fantasztikus irodalmának
igen nagy része a Földön kívüli társadalmakkal,
civilizációkkal való kapcsolatfelvétel, találkozás
témáját tárgyalja. Sokan vallják, hogy a törté
nelem során már felkeresték Földünket más civi
lizációk képviselői, sőt még azt is feltételezik,
hogy ezek esetleg hatottak kultúránk kialakulá
sára, fejlődésére is. A Bibliában Ezékiel könyve
egy olyan „látomással” kezdődik, amely rend
kívül szuggesztív, alapos és részletes leírását adja
valaminek, amit abban a korban földi tapaszta
latok híján elképzelni sem lehetett. Ez a valami,
ami egy „lelkes állat vala, amelynek lelke a kere
keiben vala” , fémből készült, repülni tudott, víz
eséshez hasonló morajlást adott, szárnyai forog
tak, kerekei egymásba kapcsolódtak, és forogtak,
ha a szerkezet ment stb. A leírás szinte tökélete
sen megfelel a XX. századi fejlett repülőalkalma
tosság - például egy óriás helikopter - leírásának.
Több mint egy évtizede indultak meg az első
kísérletek a rádiójelek segítségével történő intersztelláris kapcsolatfelvételre: azóta, ha nem is
rendszeresen, de alaposan vizsgálják a csillagközi
tér rádiósugárzását, nem érkezik-e valahonnan
értelmes információt hordozó, értelmes lények
technikája által létrehozott rádiósugárzás is.
Ugyanekkor kezdték meg az első rádiójelek ki
sugárzását a távoli csillagok irányába. Eddig még
semmiféle értelmes lénytől származó jelet nem
sikerült fogni - viszont felfedezték a pulzárokat,
ezeket az igen rövid, szabályos periódusú rádiósugárzást kibocsátó égitesteket. De a csillagászok
nagy többségének határozott álláspontja, hogy az
univerzum más pontjain is élnek értelemmel és
technikai kultúrával rendelkező élőlények, és
hogy ezekkel a kapcsolatfelvétel lehetséges és
szükséges is. Legutóbb 1971-ben a Szovjetunió
ban tartottak erről a témáról egy nemzetközi
csillagászkonferenciát, s e konferencia ugyan
ezekre a következtetésekre jutott.
Amennyiben ez az álláspont helyesnek bizo
nyul, akkor a galaktikus társadalom mégszületése felé haladunk. A kapcsolatfelvétel távoli égi
testek értelmes lényeivel rendkívüli mértékben
megtermékenyíthetné tudásunkat és technikán
kat : kultúránk óriási átalakulását vonhatná ma

ga után. Az intersztelláris tapasztalatcsere akkor
is óriási hatású lenne, ha nem személyesen, ha
nem csak rádióhullámok útján történnék. Az
egymástól elszigetelt civilizációk információcse
réje a lehetőségek újabb, hallatlan távlatait nyit
ná meg. De hogy ennek feltételei napjainkban
megértek-e, erre vonatkozóan korántsem lehe
tünk ilyen optimisták.
Mindaddig, amig az információk továbbításá
ra az elképzelhető legnagyobb sebesség a fénysebesség, arra gondolnunk sem lehet, hogy más
galaxisok civilizációival vegyük fel az érintke
zést. Meg kell maradnunk saját Galaktikánkon,
a Tejútrendszeren belül, sőt tulajdonképpen an
nak is egy szűk részénél. A csillagászok a mi Tejútrendszerünkben levő napszerű égitestek számát
mintegy százmilliárdra becsülik.
Eddig a Naprendszeren kívül még csak egy
bolygórendszert sikerült kimutatnunk, a Barnard-csillagét, de hogy csak ilyen keveset, az
észlelési módszereink tökéletlenségéből fakad.
Fel kell tételeznünk, hogy a bolygórendszerek
léte nem ritka jelenség a világegyetemben, hiszen
a Naprendszerünkön belül található bolygók kö
zött is akad olyan, amelynek miniatűr bolygórendszere van: a bolygók körül keringő holdakra
gondolunk. így ha feltételezzük, hogy minden
csillagra átlagosan legalább egy, de inkább tíz
bolygó jut, akkor Tejútrendszerünkben legalább
százmilliárd, de inkább ezermilliárd bolygó léte
zik. Természetesen ez igen durva becslés csupán.
Még nehezebb lenne számszerűen megbecsülnünk
hogy ezen bolygók hányadrészének a felszínén
vannak meg az élet számára szükséges feltételek,
hiszen erre vonatkozóan végképp semmiféle
csillagászati adatunk sincs.
A rádiózás volt az első eszköz, amely lehetővé
tette, hogy az ember információkat küldjön a
világűrbe. Semmi jogalapunk sincs annak a feltételezésére, hogy ez az egyetlen lehetséges esz
köz, vagy arra, hogy ez a legjobb eszköz. Inkább
azt kell feltételeznünk, hogy száz év múlva a földi
technika sokkal tökéletesebb, más elveken ala
puló eszközöket fog e célra alkalmazni. Mintegy
két évtizede áll módunkban rádiójeleket küldeni
az űrbe, és tegyük fel, hogy további nyolc évti
zeden át még ezt az első lehetőséget alkalmazzuk
majd. Ez összesen száz év. Kapcsolatfelvételt

azokkal a civilizációkkal remélhetünk, amelyek
fejlődésüknek ugyanebben a százéves periódusá
ban vannak, vagyis amelyek eljutottak m ár a
csillagközi rádiózásig, de még nem jutottak túl
rajta.
A földi élet számára három és fél milliárd évre
volt szükség ahhoz, hogy a legprimitívebb élő
rendszertől az evolúció segítségével a technikai
civilizációval is rendelkező emberi társadalomig
eljusson. E három és fél milliárd évnek durván az
ezredrésze kellett ahhoz, hogy az emberszerű élő
lények olyanná fejlődjenek, akik megteremtették
az első civilizált társadalmakat. És mintegy tíz
milliomod része ahhoz, hogy a fizikai tudomány
alapjainak a lerakásától, a mechanika alaptör
vényének a felfedezésétől az ember odáig jusson,
hogy a Földet elhagyja, és űrrakétájával üzene
tet küldjön a Naprendszeren túlra, s technikai al
kotásait eljuttassa a szomszédos bolygókra.
De az evolúció időtartamának csak mintegy
százmilliomod része az az időtartam, amióta az
ember azokkal az eszközökkel rendelkezik, ame
lyek reményt nyújtanak számára az információk
csillagközi továbbításához. És ez az időarány az
egyik tényező, ami a csillagközi rádiókapcsola
tok felvételével kapcsolatban pesszimizmusra ad
okot.
Ha feltételeznénk, hogy Tejútrendszerünk öszszes bolygói egyszerre születtek, egyazon időpont
ban jutott el mindegyik oda, hogy rajta az élet
megjelenhetett, és az élet mindegyik bolygón
ugyanazt az evolúciós utat járta be, mint a Föl
dön, csupán az evolúciók sebességében engedünk
meg ± 10 % eltérést, akkor is lennének olyan
bolygók, amelyeken 350 millió évvel ezelőtt volt
meg a mai civilizáció, és olyanok is, amelyeken
még csak most lépnek ki a növények a száraz
földre, és csak 350 millió év múlva érnek el civi
lizációnk mai szintjére. Ha egyenletes szórást té
telezünk fel, akkor ez azt jelenti, hogy hozzáve
tőlegesen minden tízmilliomodik olyan bolygó
rendelkezik a mienkkel összemérhető civilizáció
val, amin az élet a földivel egyidejűleg indult el,
s bár némileg eltérő sebességgel, de azonos fejlő
dési utat követett. Ezen feltételek szerint Tejút
rendszerünkben m ár csak százezer és egymillió
közötti olyan égitestre számíthatunk, aminek élő
lényeivel a kapcsolatot felvehetnénk. A Tejút
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rendszer hatalm as méreteit tekintve ez már egyál
talán nem tűnik nagy számnak.
Ámde kiindulási alapadataink megengedhe
tetlenül optim isták voltak. Először is teljes bizo
nyossággal tudjuk, hogy nincsenek minden boly
gón a földihez hasonló természeti viszonyok, sőt
- jelenleg az egyetlen általunk ismert bolygó a
miénk, amelynek légkörében például számottevő
mennyiségű oxigén van jelen, vagy amelynek fel
színén a víz stabilisán folyékony állapotban léte
zik. Azután szó sincs arról, hogy az összes boly
gók egyszerre keletkeztek volna, hiszen az álta
lunk ismert univerzum, a Metagalaxis korát 12
milliárd évre, Naprendszerünkét 6 milliárdra be
csülik. M indezek csillagközi kapcsolatfelvéte
leink lehetőségeit további nagyságrendekkel
csökkentik.
Azután milyen alapunk van annak a feltétele
zésére, hogy az élet minden égitesten ugyanazt az
evolúciós u ta t járta be? A természettörvények
egyetemesek ugyan a világ minden pontján, de a
külső feltételek eltérőek, s így az anyag fejlődése
szükségszerűen eltérő utakat követ. Gondoljunk
csak arra, hogy milyen eltérő életformákat téte
leztünk fel csak a három szomszédos bolygón, a
Venuson, a Földön és a M arson. De vehetnénk
ennél közelebbi példákat is: az ugyanazon lég
körben, lényegében alig eltérő körülmények kö
zött, egymástól alig vagy el nem szigetelt külön
böző kontinenseken mennyire eltérő állat- és nö
vényvilág alakult ki, vagy hogy ugyanazon bioló
giai faj, a H om o sapiens, a mai ember, ugyanazon
bolygó felületének egyik vidékén a kőkorszak
nál, a m ásikon az atomkorszaknál tart technikai
fejlődésében. Ha ilyen kis környezeti különbsé
gek közepette az evolúció ennyire eltérő utakon
haladt, a k k o r mekkora különbségek lehetnek a
világűr sok fényévnyi űróceánjaival egymástól
elszigetelt égitestek esetleges élővilágának evolú
ciójában ?
A földi élővilág evolúciója a kihalt élőlények
kel együtt talán néhányszor tízmillió különböző
növény- és állatfajt hozott létre. És ebből a né
hányszor tízmillióból csak egyetlenegy van, ame
lyik elvont gondolkodásra és technikai alkotá
sok létrehozására képes.
A gondolkodó ember megszületése nem lehet
túlságosan gyakori jelenség a világegyetemben.
142

Természetesen nem tudhatjuk, hogy a földitől
eltérő körülmények esetleg nem kedveznek-e
jobban a gondolkodó lények kialakulásának. És
azt sem tudhatjuk, hogy ha igen, vajon azok a
gondolkodó lények emberszerűek-e, gerinces ál
latok-e, avagy egyáltalán besorolhatók-e a mi
fogalmaink szerinti állat- és növényvilág vala
melyik kategóriájába? Hiszen Lemnek a már
említett élő óceánja a regényben gondolkodó
lénynek bizonyult, és Hoyle professzor fekete
felhője szuperintelligens élőlény volt...

GALAKTIKUS TÁRSADALOM!
Mindezek a kételyek ellenére sem hihetjük, hogy
egyedül lennénk a világűrben. A természettörvé
nyek mai ismeretében nem követhetjük el még
egyszer azt a hibát, amit az emberi gondolkodás
a története során már többször is elkövetett, pél
dául a Föld mint a világ egyetlen létező „földjé
nek”, majd pedig az életnek mint a Föld privilé
giumának a hirdetésével. Tapasztalataink egyér
telműen mutatják, hogy ami a Föld felszínén le
hetséges, az lehetséges az univerzum számtalan
más pontján, és ami a Föld felszínén bekövetke
zett, az bekövetkezhetett megszámlálhatatlanul
sok más égitesten is. Nem valószínű, hogy egye
dül lennénk a világmindenségben, talán vannak
testvéreink: nem földi emberek, és vannak talán
távoli rokonaink: technikát és civilizációt terem
tő, értelmes, nemembertípusú élőlények is.
Ha pedig vannak, akkor előbb-utóbb létrejön
a kapcsolatfelvétel. Mai eszközeink nagyon is
primitívek erre a célra: a legközelebbi csillagok
bolygóival is évtizedet venne igénybe egy üzenetváltás. De eszközök, és ha szerény lehetőséget
biztosítanak is, mégiscsak biztosítják azt. Az in
formációcsere pedig kölcsönhatást jelent a két
társadalom között.
A természettörvények egyetemesek és általá
nos érvényűek. A természettörvények alól nem
vonhatja ki magát a társadalom sem, a társadal
mi törvények is csak a természeti törvényekkel
összhangban működhetnek. A természet vizsgá
lata pedig - miként e könyv bemutatni kívánta egyértelműen bizonyítja, hogy ha kialakul a le
hetőség két organizációs egység közötti kölcsön

hatásra, akkor az realizálódik is, legyen a két
organizációs egység két atom, két molekula, két
sejt vagy két szervezet. A kölcsönhatások a kü
lönböző társadalmak között is törvényszerűen
létrejöttek, s most érkeztünk el annak a lehetősé
géhez, hogy fényévnyi távolságokban levő civili
zációk között is létrejöhessen a kölcsönhatás.
A folyamat megindult, ennek csalhatatlan jelei
vannak: rádiótávcsöveink a világmindenség több
százmillió fényévnyi távolságra levő pontjait is
pásztázzák, űrszondáink a bolygók felületeit és
természeti viszonyait kutatják, űrhajósaink ott
sétáltak és dolgoztak a Holdon. Az űrkutatás
ból, a rádiócsillagászatból eddig levont legna
gyobb tanulság, hogy mindenütt ugyanaz az
anyag található, és ugyanazon törvényeknek en
gedelmeskedik. Az anyag evolúciója mindenütt
azonos utat követ, s ahol megvan a lehetőség rá,
ott megindul a biológiai evolúció is.
Földünk csak egy a Nap bolygói közül, Na
punk csak egy a Tejútrendszer százmilliárd napja

közül. És a Tejútrendszer is csak egy az általunk
ismert világmindenség milliárdnyi galaxisa kö
zül. Nemcsak a Földön van élet, nemcsak a Föl
dön van civilizáció, nemcsak a Földön van tech
nika. A kapcsolat előbb-utóbb létrejön. Igaz,
eszközeink a kapcsolatfelvételre még nagyon pri
mitívek : mégis van értelme, hogy hírt adjunk ar
ról, létezünk, vagyunk, élünk, és alkotunk. Ha
nálunk fejlettebb technikával rendelkező civili
zációban élők észlelik létünket és értelmünket,
könnyebben megtalálják a módját, hogy érintke
zést találjanak velünk.
De ha ilyen nem lenne, akkor is törvényszerűen
el kell indulnunk a mindenség felé. Erre lehető
ségünk és szükségünk van. Megvan hozzá a te
hetségünk, és megvannak az igényeink. Az élet
benépesítette a vizeket. A vizekről kilépett a szá
razföldre. A szárazföld után birtokba vette a le
vegőt. És most kezdi birtokba venni a csillagközi
teret. Az evolúció talán legnagyobb lépésének
vagyunk tanúi...
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