Tőhajtások(ról)
Megfigyelések a természetben és ami mögöttük van…

A kivágott fa életképes gyökereiről tőhajtás(-ok) nő(-nek).
A tőhajtás, az eredeti ős tő folytatása.
*
Ha egy egyedi, önálló jegyekkel rendelkező csoport, törzs,
nép, keveredések folytán elfajzott és az elfajzott törzset
kivágják, akkor -ha életképes- kihajt az ős tő, feltéve ha
eredeti gyökereit föltárják, és az egykor volt csoport, törzs,
nép leszármazottai hitelesen fölelevenítik, újra (meg)élik
az önálló, egyedi jegyeket.

Van, hogy egy ágba más fajtájú szemet oltanak, s attól a
megfogant oltás az oltó-alany
tulajdonságai/sajátosságai/jellege szerint hajt, nő tovább.
*
Ha egy egyedi sajátosságaitól megfosztott csoport, törzs,
nép, új jegyekkel keveredik, azokkal azonosul, akkor az
újnak megfelelően elfajzott csoport, törzs, nép él tovább, de
az ős tő megmarad, nem változik.

Van, hogy egy életképes tőbe, más fajtájú vesszőt
oltanak/toldanak. Ha megered, az oltóalany szerint él
tovább, hoz termést a tő, de az már nem az ős tő.
*
Ha egy elfajzott csoport, törzs, nép, az új jegyeknek
megfelelő új hittel, új eszményekkel, új szokások szerint él
tovább, akkor az már nem az ős tő, miközben a tő, míg
ugyan elfajzottan más csoportot, más törzset, más népet
éltet, megtartja eredetiségét, ő maga nem változik.
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Van, hogy egy „nemesített” oltóalany csak átmenetileg
életképes. Ha elszárad és az ős tő még életképes, az kihajt.
*
Ha egy elfajzott törzs elszárad, az eredeti ős tő kihajt(-hat),
jó esetben virágot, termést hoz.

A tőhajtás(-ok) kihajthat(-nak) az oltó-alany viruló
fejlődése mellett is, mint „satnya kezdemények”, de vagy
elnyomja a „nemesített” főtörzs, vagy a „gazda” visszavissza vágja, hogy a „nemeset” ne zavarja, ne hátráltassa
fejlődésében, el ne nyomja.
*
Ha egy elfajzott törzs gazdája nem vágja vissza a
tőhajtásokat, akkor az idő megmutatja ki az életképes;
tőhajtás, vagy a „nemesített” törzs.

A „nemesített” törzs csak részben rendelkezik az ős tő
ellenálló képességével. Életét csak a jó gazda ápolásának,
gondoskodásának köszönheti, ápolás nélkül nem marad
meg.
*
Ha egy megváltoztatott, keveredett csoport, törzs, nép új
jegyeit nem ápolja az új gazda, akkor elsorvad, elpusztul.
Az ős tő akkor is megmarad, ha csak élni hagyják is, hisz
az a környezet, az ő világa.

Ha nagyon megváltozik egy fa környezete, lehet, hogy
csak „nemesített” törzs képes élni. Lehet, hogy az ős tő
kihajtva sem tud kivirulni, virágot, termést hozni. (?)
*
Ha egy csoport, törzs, nép környezete nagyon
megváltozik, akkor lehet, hogy az ős jegyek ideje lejárt.
(?) Nincs tere az ősi fajtajegyeknek. (?)
Borzák Balarám Béla
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