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A nagy s terjedelmes földrétegeket 
alkotó elhalt kovamoszatok az emberi
ségnek különböző hasznot hajtanak. 
Nagy kovatartalmuknál fogva a tiszta 
kovapánczélföld üveggyártásra igen al
kalmas ; de még alkalmasabb téglagyár
tásra ; az ilyen téglák egyrészt aránylag 
csekély súlyoknál fogva, másrészt pedig

szilárdságuk, keménységűk és tartós
ságuknál fogva fölülmulhatatlanok. Ujabb 
időben a kovamoszatföldet dinamit gyár
tására is fordítják; nem ritkán fogpomak 
használják; jeles búvárok állítása szerint 
a több alsórendű nép történetéből is, 

| mert ehető földek is kovamoszatok 
| maradványaiban bővelkednek.

D r . F i l a r s z i c y  N á n d o r .

A  r e n d e lle n e s  fejlődési! le v e le k r ő l.

A növényeknek a rendes fejlődéstől 
való eltéréseit a teratológia tárgyalja. A 
növénytannak ez ága jelenleg már elég 
terjedelmes irodalommal rendelkezik 
ugyan, de azért — mint P e y r i t s c h  
helyesen megjegyzi** —  még korántsem 
tanúskodik olyan haladásról, mely a 
növénytan egyéb részeiben tapasztalható. 
Sőt mondhatni, hogy módszer tekinteté
ben, valamint az eddig elért eredmé
nyekre nézve még olyan alacsony szín
vonalon áll, hogy tulajdonképen nem is 
nevezhető tudománynak.

A növényi rendellenességek különö
sen G o e t h e  átalakulás-tanával jutot
tak nagyobb fontosságra, a mennyiben 
e tannak kiinduló pontját és főtámaszát 
tették. E tan szerint ugyanis a rend
ellenességeket arra használták fel, hogy 
a növényrészek morfológiai jelentőségét 
határozzák meg. S e tekintetben kivált 
az elzöldült virágok játszottak sokáig 
nagy szerepet, a mennyiben ezekből a 
virágrészek, és különösen a magrügyek 
alaktani jelentőségét iparkodtak kiderí
teni. Ez irány, mely gyakran egészen 
értéktelen spekuláczióvá fajult, újabban 
úgyszólván haláldöfést kapott Peyritsch- 
tól,***aki kísérleti úton kimutatta, hogy 
némely Aradis-fajók virágának elzöldü- 
lését a levéltetvek idézik elő, így tehát

* Előadatott a botanikai értekezleten 
1891 deczember 9-ikén.

** Lásd: Tus t ,  Botan. Tatiresbericht 
1 8 7 4 , 5 51 . 1.

*** Lásd: P r i n g s h e i m ,  Jahrbücher 
f. wissenschaftl. Botanik. XHI. kot. I—23.1.

beteges képződmények, s nem alkalma
sak morfológiai útmmutatókul.

Legújabban különben a G o e t h e -  
féle idealisztikus átalakulás tanának he
lyébe a no vény test alakulásának ma- 
terialisztikus felfogása lépett. így Sachs  
a »Stoflf und Form dér Pflanzenorgane« 
czímű értekezésében* azt az elvet fej
tegeti, hogy minden növényi alak és 
alkotó anyaga között oksági kapcsolat 
van, s hogy tehát az alaki különbségek 
az anyagi összetétel különbségein ala
pulnak. E felfogást a teratológiára alkal
mazva arra a következtetésre jutunk, 
hogy —  ha például virág helyett leveles 
ág képződik— ez nem azért történik, mi
vel a virág különben is átalakult leveles ág 
és a virágrészek átalakult levelek, hanem 
azért, mivel ez esetben olyan anyagok, 
melyek a virágképződéshez szükségesek, 
nem álltak a növénynek rendelkezésére, 
hanem csak olyanok, a melyekből leve
les ág keletkezhetett.

Ha így a rendellenességeknek nem 
is lehet általános értékök növény-alak - 
tani kérdések eldöntésében, a tera
tológia —  mint G o e b e 1 mondja** —  
mégis mindig érdekes része marad a nö
vénytannak, csakhogy a feladata más. 
Nem az ugyanis, hogy a rendellenessé
gekből kiderítse, a mit a fejlődéstan 
kideríteni nem tud, mint inkább az,

* Arbeiten des bot. Instituts in Wiirz- 
burg, kiadja S a c h s  II. köt. 452. 1.

** Lásd : S c h e n k, Handbuch d. Bot. 
III. I, 124. 1.
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hogy a rendellenességek létrejöttének 
föltételeit és okait kutassa.

Erre nézve pedig egyelőre még igen 
keveset tudunk s azért én teratológiai 
gyűjtéseimben mindig figyelemmel vol
tam arra is, hogy milyen körülmények 
között találhatók bizonyos rendellenes
ségek. És felismerve e körülményeket, 
rendszeresen, még pedig többnyire si
kerrel gyűjtöttem, nem várva a vélet
lenre, a mely eddig a főtényező volt a 
rendellenességek gyűjtésében. így egy
azon rendellenesség több példányban 
állott rendelkezésemre és lehetővé tette 
behatóbb megvizsgálását, a mit eddig 
sok esetben nem is kisérlettek meg, 
mivel bizonyos rendellenességeket több
nyire csak ritkán és csak egyes példá
nyokban gyűjtöttek és mivel tulajdonosa 
e ritkaságot épségben akarván meg
tartani, a behatóbb megvizsgálásnak 
nem is áldozta fel. így például kettős 
és kéthegyű leveleket már gyakran írtak 
le, de tudtommal eddig még senki sem 
vizsgálta meg mikroszkóppal az ilyen 
levél nyelét, pedig közelfekvő, hogy 
egyedül ez dönthet az említett levelek 
miként való keletkezésében, mint az 
alább közlendő vizsgálataimból tényleg 
ki is derül.

Az eddig gyűjtött számos rendelle
nességből ez alkalommal csak a leve
lekre vonatkozókat tárgyalom s csak 
azon esetekre szorítkozom, a melyek az 
eddigi irodalomban vagy egyáltalában 
nem, vagy csak ritkán fordulnak 
elő, vagy más szempontból vannak 
említve.

Áttérve az egyes esetekre, először 
az örvös állású leveleket (ide számítva 
az átellenes állást is), s utánok az elszórt 
állású leveleket fogom tárgyalni, mind 
a két esetben a fő dolgokra szorítkozva, 
a részletekre nézve pedig az akadémiai 
értekezések során megjelenendő terje
delmesebb dolgozatomra utalva.

I. Ö r v ö s  á l l á s ú  l e v e l e k .

Nerium Oleander L. Az oleánderen 
észlelt rendellenességek közül első sor
ban az olyan leveleket említem, a me

lyeknek egy nyelők s alsó részök ben 
egy egész lemezök van, a hegyök felé 
pedig két részre válnak s mindegyikök 
egy-egy rendes levél hegyének felel 
meg ( i .  ábra). A nyélből a lemezbe egy 
főér indul, a mely azonban tovább két 
ágra válik, a melyek a lemez két részé
nek egy-egy főerét teszik. Az ilyen leve
let tekintve, azt hiszem, mindenki két 
levél egyesüléséből származottnak tartja. 
De máskép áll a dolog, ha egy levélnek 
a vége csak két kisebb-nagyobb hegybe 
végződik (2., 3. és 4. ábra) ; itt a külső 

' szerint nem igen lehet eldönteni, hogy
I e levelek miképen keletkeztek. Hogy 
| mégis eldöntsük, nézzük meg mikro- 
| szkóppal e levelek nyelének átmetszetét 

s hasonlítsuk össze a rendes levél nyelé
nek átmetszetével.

A rendes levelet vizsgálva azt talál
juk, hogy a nyél közepe táján egyetlen 
egy, gyengén félhold alakú, a középérnek 
megfelelő edénynyalábtest fordul elő. 
Ha most az 1. ábrán lerajzolt levél nye
lét nézzük, két ilyen, egymástól meglehe
tősen távol álló nyalábtestet látunk; 
ugyanazt találjuk a 2. ábrán előtüntetett 
levélben is, csakhogy itt a két nyaláb 
már sokkal közelebb áll egymáshoz, 
ellenben a harmadik levélben a 
a nyalábtest látszólag egy tömeg, mely
nek közepe táján gyenge bekanyarodást 
és világosabb Helyet látni melyek 
e nyalábtest két részből való kelet
kezését gyaníttatják, a mi bizonyossá 
válik, ha összehasonlításul az ezen levél
lel ugyanazon bütykön levő rendes levél 
nyelét is megvizsgáljuk, mert így ki
tűnik, hogy ebben csak félakkora nyaláb
test van, mely a közepe táján nincs is 
behorpadva. Mind a három itt említett 
rendellenes levelekbe tehát kétszer any- 
nyi nyaláb megy, mint a rendesekbe, s 
így kettős leveleknek mondhatók, melyek 
azonban az egyesülés különböző fokát 
tüntetik fel.

Egészen eltérő a negyedik levél, 
mert ennek nyelében csak egy, és pedig 
olyan nyalábtestet találunk, mely mind 
alakjára, mint nagyságára nézve a ren
des levelek nyelében előforduló nyaláb-

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



1 2 2 K LEIN  GYULA

bal egyezik. Ez a levél tehát egyszerű 
levél, melynek lemeze azonban ké t hegyre 
válik s azért kéthegyü levélnek nevezhető.

Az oleánder kettős levelei rendesen 
a háromlevelű örvnek egyik tagját tették, 
s így ennélfogva úgy tekinthetők, m int j 

átmenetek a négylevelű örvek kelet- } 
kezésére. S tényleg az o leánderen több 
Ízben találtam ágakat négylevelű örvök- 
kel, mely ágak csúcsukon ennek követ- I 
keztében négy oldalágat is hajtottak. Az \

I ilyen ágakat már többször próbáltam 
dugványozással eltérő voltukban meg
tartani, de eddig siker nélkül.

Még egy érdekes rendellenességet 
találtam az o leánderen : egy erős 
tőhajtást, melyen nehány rendes három
levelű örv u tán egy kétlevelű, de nem 
rendes örv következett s utána 30  levél 
rendetlenül elszórt, vagyis spirális elhe
lyezésben, és pedig 3/s szerinti állásban. 
M inthogy pedig e levelek száma (30)

I. és 2. ábra.

3-mal m aradék nélkül osztható, 10,
háromlevelű örvbe oszthatók. E  rend 
ellenesség azért érdekes, mivel a je len 
legi felfogás szerint a levelek spirális 
elhelyezése filogenetikai szempontból 
prim aernek tekintendő. így tehát az 
em lített hajtáson visszaesés az előbbi, az 
ős állapotra, atavizmus forogna fenn. 
Ilyen atavisztikus jelenségeket más nö
vények tő- és fattyúhajtásain is észlel
tek, kivált a levelek alakját illetőleg.

3. és 4. ábra.

Weigelia rosea L indl. Ez a cserje 
ültetvényeinkben igen gyakori s 

! rendesen igen erősen nyesik is. Az 
í ilyen ismételten nyesett Weigelia- 

bokrokon többféle rendellenességet 
találtam. Először is számos kettős 
levelet az egyesüléskülönböző fokán 
(5. ábra, d).

E  levelek egyrészt a rendes (át
ellenes, vagyis kéttagú örv) levélállásban 
jelennek meg s így átmenetek a három-,
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sőt négylevelű örvbe, a milyeneket a 
Weigelid-n többször észleltem ; másrészt 
pedig megzavart levélállásnak a követ
kezményei. így egy ágon (5. ábra) ren 
des állású levelek után egy magányos 
levél jelenkezik, ezt váltakozó állásban

egy kettős levél követi, a mely után több  
(5) váltakozó levél következik. A kettős 
levelet ké t részre osztva, kapunk 8 ma
gányosan álló levelet, a melyet 4 át
ellenes állású levélpárba, tehát a rendes 
levélállásba tehetünk, a mi a kettős le-

5. ábra.

vélnek mint olyannak felfogását igazolja. 
De kitűnik ez a levéínyél anatomájá- 
ból is.

Itt a rendes levélbe három nyaláb 
megy be (5. ábra, é), a kettősben pedig, 
kifejlődése szerint, a  nyalábok száma 
változó. így az olyan kettős levélbe, a 
melynek két része kisebb fokban van

egyesítve, ö t nyaláb megy be s ezek 
közül a középső határozottan két rész
ből álló, sőt egyes esetekben a levél
nyélben e nyaláb csakugyan két részre 
is válik. Oly kettős levelekbe ellenben, a 
melyek két része közt az egyesülés na 
gyobb, a szárból csak négy edénynyaláb 
(levélnyom) ju t a  levélbe (5. ábra, d) s
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csak nyelében jelenkezik későbben egy 
ötödik, középső, de  ez esetben igen 
gyengén kifejlődött nyaláb.

Mindez tanúsítja, hogy itt is a  kettős 
levélbe több, sőt néha kétszer annyi

nyaláb megy be, m int a rendes levélbe, 
csakhogy itt, a  hol a rendes levél nye
lében több  m in t egy nyaláb van, a he
lyi viszonyoktól a szártól függ, hogy a 
kettős levél nyelében hány nyaláb fej
lődhetik  ki.

Azonkivül találtam a  Weigelián ne
hány gyengén ellaposodó ágat s rajtok 
megzavart levélálláson kivül több  kettős 
levelet.

Lonicera fragranlissim a. A Múzeum- 
körúti egyetemi intézetek ültetvényei
ben e cserjén, a mely számos példány
ban fordul elő, s a melyeket évenként 
igen erősen nyesnek, nagyszámú kettős 
levelet találtam ; jóformán minden ágon, 
néha egymásután többes számban, a ki
fejlődés m inden fokán (6. ábra, a, b, c). 
Az olyan levelekről, a melyeknek kettős 
voltát csak a levél végén mutatkozó két 
gyenge hegy árulja el, az olyan levelekig, 
a  melyeknek csak a nyelők függ már 
össze, m inden fokú átmenetet talál
hattam.

E  levelek a mellett mindig a rendes 
levélállásban voltak, mely keresztben 
átellenes, vagyis váltakozó kéttagú (le
velű) örvökből áll, úgy hogy egymás
után következő levélpárokról lehet sző. 
Például egy rendes levélpár után követ
kező és vele váltakozó levélpárban az 
egyik levél, vagy gyakran mind a kettő 
lehet kettős. U tána megint egy rendes 
levélpár jöhet, melyre egy háromlevelű 
orv következhetik, a melyben az egyik 
levél kettős s erre azután egy négylevelű 
örv is jöhet. Néha egy rendes levélpárra 
következő párban  egy vagy két kettős 
levelet találni, s utána azután három
vagy négylevelű örvök következhetnek 
s így világos, hogy itt a kettős levelek 
átm enetek a  rendes átellenes állásból 
(kéttagú örv), felsőbb rangú levélállásba 
(3-— 4 tagú örv). S ezen a Lonicerá-n 
gyakran találni olyan hajtásokat is, me
lyek mindvégig három- vagy négylevelű 
örvöket viselnek.

A gyakori kettős levelek és a nem 
ritka három-négylevelű örvek megjele
nése m ajdnem  arra a felfogásra vezet, 
hogy olyan növénnyel van dolgunk, a 
mely a rendes levél állását variáczió 
útján igyekszik megváltoztatni.

A Lonicera rendes levelébe három 
nyaláb megy be, úgy, m int az előbbi 
nö v ényné l; a kettős levelekbe, az 
egyesülés kisebb-nagyobb foka szerint,

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



A RENDELLENES FE JL Ö D É SÜ  LEV ELEK RŐL. 1 2 5

hol hat, hol csak öt. E  nyalábok további 
viselkedésében a levélnyél m entében az 
egyes esetek szerint bizonyos eltérések 
vannak, a melyekre azonban itt nem 
térhetek át. Csak annyit említek meg, 
hogy a Lonicera s épen úgy a Weigelia 
öregebb ágain, a kettős levelek hónaljá
ban mindig két rügy található, a mi 
szintén e levelek kettős voltát bizonyítja, 
bár, m int alább látni fogjuk, ez más nö
vények kettős leveleire nem áll.

Syringa vulgáris L . Az orgonafáról 
B é m  L á s z l ó ,  volt hallgatóm, sokféle 
rendellenes levelet gyűjtött, a  melyek 
közül itt nehányat felemlítek. K özöttök is 
találhatni kettős leveleket, a melyek ré
szint a rendes levélállás mellett, m int 
átmenetek háromlevelű örvökbe, részint 
pedig megzavart levélállás mellett jelen
nek meg, sőt találni a szár hegyén m a
gányosan álló kettős levelet is, s ezek 
gyakran asszimetriásan fejlődnek ki

9. ábra.

(7. ábra), úgy hogy csak a  nyél harán t
metszetéből tűnik ki, hogy kettős levelek.

Azonkívül találni itt kéthegyű leve
leket is, a melyek egészen hasonlók a 
kettős levelekhez, de nyelőkben az egy
szerű levelek viszonyai vannak (8. ábra). 
Továbbá vannak itt  háromosztatú, 
és más módon osztott levelek, valamint 
olyan hiányos lemezzel, a melyekben 
a középér kisebb-nagyobb darabban 
szabadon áll ki a  lemezből s végén 
megint hiányos lemezt visel (9. ábra).

Végre előfordulnak itt még ascidiák 
(csészeképződés) és pedig  egy, vagy két 
levélből a laku lva ; ez u tóbbi eset egy ág 
végén fordult elő olyformán, hogy a k é t 
átellenes levél nyele egészen, a lemezek 
szélei pedig részben összenőttek, így 
mélyen kétosztatú csésze-képletet al
kotva.

Philadelphus coronarius L . E  bokor 
leveleiből nehány igen érdekes rend 
ellenességet gyűjtöttem. így  egy ág vé
gén egyenesen felálló magános levelet
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találtam, a melynek lemeze majdnem 
félig, két nem egészen egyenlő részre 
vált, a melynek mindegyikébe egy-egy 
a  levél-lemez aljából kiinduló középér 
vonult (10. ábra). A két rész között egy 
kis Philadelphus-levélhez hasonló függe
lék látszik, a melyet a kisebb részhez 
tartozó karéjnak lehetne tartani, annál 
is inkább, mivel az ebbe futó ér am annak 
középerétől látszik elágazni. E  sajátságos 
levél nyelének harántmetszetét vizs
gálva, azt találjuk, hogy 9 nyaláb van 
benne, tehát háromszor annyi mint a ren 
des levélben, s ezek hármasával vannak 
csoportosítva (12. ábra). A szóban levő

/

megfelelő számban (három) találhatók 
(11. ábra, a, a).

E  jelenséget, valamint a  többi rend 
ellenes levelet itt is kivált a gyakran 
nyesett bokrokon észleltem, s hasonlót 
más fogas szélű levelekkel bíró növé
nyeken is tapasztaltam. így a hársfák 
fattyúhajtásain a levelek gyakran nem 
egyszerűen, hanem  kétszeresen fürésze- 
s e k ; az egyes fogak túltengése miatt 
pedig két-, hárornhegyűek is lehetnek, 
sőt a l'ilia  parvifolia  fattyúhajtásain 
oly kéthegyű levelet is találtam, mely 
teljesen a kettős levél képét ábrázolja.

levél tehát hármas levélnek tekintendő. 
Ezenkívül találtam itt kettős leveleket is, 
de többnyire olyan kifejlődésben, hogy 
külsejökből valódi természetöket nem 
igen lehetett felismerni, hanem  csak a 
nyelükben levő nyalábokból.

A Philadelphus levelei fogas szélűek 
lévén, előfordul az a rendellenesség is, 
hogy a levél csúcsához közel álló fogak 
néha a rendesnél nagyobbra fejlődnek, 
mi által a levelek két-háromhegyűekké 
válnak, s ez néha annyira mehet, hogy 
a kettős levelekre emlékeztető képletek 
jönnek  létre, a melyek nyelében azon
ban  a nyalábok csak a rendes leveleknek

11. ábra.

A T iliá -k  ilyen fattyúhajtásai, ha 
külön nézzük és nem gyüjtjük egyszerre 
a  rendes ágakkal, olyan eltérők, hogy 
könnyen hajlandók volnánk új fajoknak 
vagy változatoknak tekinteni. S alig
hanem  tö r té n t ilyesmi a T . vitifolia, T. 
morifolia stb. faj megállapításakor, ki
vált ha tudjuk, hogy az utóbbi alak csak 
m eddő ág akban  ismeretes, s ha tapasz
taljuk, hogy  gyakran új fajokat vagy 
változatokat elhamarkodva, csak egyes 
szárított példányok alapján alkotnak meg.

Az itt em lített növényeken két
hegyű levelek csak m int rendellenessé
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gek fordulnak elő. E  jelenség az Urtica 
bilobá-n ellenben tipikusan mutatkozik 
és jellemző, hogy itt is ugyanazon a 
módon jön létre, t. i. egyes fogak túl- 
tengése által. H a ugyanis az említett 
növény fejlődő ágán az egyes leveleket 
figyelemmel kisérjük, egyhegyű levele

ken kivül találunk olyanokat is, a me
lyeken a csúcsukhoz közel álló fog 
jobban em elkedik ki a levélszélből a 
tö b b in é l; ez a fog tovább mind na
gyobbá válik s végre az eredeti levél
csúcsot többé-kevésbbé megközelítő 
vagy elérő második heggyé fejlődik, mi

18. ábra.

15. ábra. 16. és 17. ábra.

alatt a belé húzódó mellékér is erősebben 
kifejlődik, úgyszólván második főeret a l
kotva, és a kettős levél képét utánozva.

Az Urtica biloba egy- és kéthegyű 
leveleinek nyelében a nyalábok kifejlő
dése egészen egyenlő s ez tanúsítja, 
hogy itt csak kéthegyű és nem kettős 
levelekről lehet szó.

Ezeken kivül egyes kettős leveleket

19. ábra. 21. ábra.

még a következő e csoportba tartozó 
növényeken találtam : Calycanthus flori- 
dus L., Vincetoxicum officinale Mi'n., 
Asclepias pulchra (?) és Cornus alba 
Auct.-on.

II. E l s z ó r t  á l l á s ú  l e v e l e k .

Morus alba L.  P á t e r  B é l a ,  volt 
segédem és jelenleg tanár a kassai gaz-
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dasági tanintézeten, gyakran nyesett 
eperfasövényen igen sok kettős levelet 
gyűjtött (1883-ban) és vizsgált, úgy 
hogy az alább közlendőkben leginkább 
az ő adataira támaszkodhatom.

A kettős levelek az eperfán a leg
nagyobb változatosságban jelennek meg 
s oly levelektől, a melyek lemeze végén 
csak két kisebb hegy árulja el kettős 
voltát, az olyan levelekig, a melyek csak 
nyelőkkel függnek össze, fokozatos át
meneteket lehetett találni. Az eperfa le
velei, mint ismeretes, különböző ala
kúak, t. i. hol épek (csak fűrészes szél
lel), hol pedig többé-kevésbbé mélyen 
karéjozottak vagy osztottak. E sajátsá
got heterophylliá-nak nevezzük s e saját
ság a kettős leveleken is tapasztalható 
(13., 14. ábra).

Az eperfa kettős leveleinek vizsgálá- 
sakor nem elégedhetünk meg csupán a 
nyél anatómiájával, mert ezek nyelének 
egy részében a nyalábok elrendezése 
igen hasonló az egyszerű levél nyelében 
található elrendezéshez. Azért itt az ágra 
kell visszamennünk s azt kell vizsgál
nunk, hány nyaláb ágazik el a szár 
edénynyaláb-testétől a levelek számára. 
Mint ismeretes, a szárból a levelekbe 
induló nyalábok, a míg a szárban halad
nak, levélnyom-nak neveztetnek, mert 
nyomukban haladva, levélhez jutunk.

Az eperfa rendes leveleinek levél
nyomai három nyalábból állnak, s ezek 
a szár nyalábtestétől való elágazásukkor, 
a szár kerületének 2/3-át foglalják el 
(15. ábra), a mit azért kell itt kiemelni, 
mivel ez a körülmény határozza meg a 
kettős levelek levélnyomaiban kifejlőd
hető nyalábok számát s csak ennek 
alapján értjük meg, hogy az eperfa 
kettős leveleibe csak négy nyaláb lép be 
és nem hat, mivel a két hiányzó nyaláb 
kifejlődését a helyi viszonyok nem en
gedik meg (18. ábra).

Az egyszerű levélbe menő három 
nyaláb a nyélben ívszerűen rendezkedik 
el s gyakran több részre is oszlik, s a 
nyalábív belső oldalán nehány apró 
nyaláb is megjelenik (16. ábra). A nya
lábok a levél-lemezbe való átmenet előtt

erősebben meghajlott ívvé egyesülnek, 
melynek belső oldalán csak egy-két igen 
kis nyalábocska marad fenn (17. ábra).

A kettős levélbe belépő négy nyaláb 
(18. ábra) épen a nyélbe való átmenet
kor több kisebb nyalábra oszlik, melyek 
két ívben rendezkednek el, itt is az ívek 
belső oldalán apróbb nyalábokat alkotva 
(19. ábra). Tovább haladva a nyélben, 
a két ív nyalábjai egy ívvé állnak össze, 
melynek belső oldalán szintén több ki
sebb nyaláb látható (20. ábra). Ez álla
pot nagyon hasonló az egyszerű levél 
nyelében található nyalábelrendezéshez, 
csakhogy a kettős levélben az ívet alkotó 
nyalábok száma mindig nagyobb mint 
az egyszerű levél nyelében (16. és 20. 
ábra). Az egy ívet alkotó nyalábok ez
után ismét egyesülnek és pedig oly
formán, hogy két erősen ívalakban 
meghajlott edény nyalábtestet alkotnak, 
mindegyike a két egyesült levélnek egy- 
egy középeret szolgáltatva (21. ábra).

Az eperfa kettős leveleinek hónaljá
ban mindig csak egy rügy képződik, sőt 
ugyanaz történik akkor is, ha két levél 
szorosan egymás mellett állva fordul 
elő, a mely eset az eperfán gyakrabban 
észlelhető s előzménynek tekintendő a 
kettős levelek képződéséhez.

E leveleknek a száron való meg
jelenését illetőleg azt tapasztaljuk, hogy 
vagy a rendes (V2) levélállás mellett ta
lálhatók, a mikor a kettős levelet két 
részre osztva és a rendes levélállást 
meghagyva, egy látszólag fölös levelet 
kapunk; vagy a kettős levelek az át
meneten állnak az */a -bői, az J/3 szerinti 
levélállásba, a mely utóbbi állás, vala
mint a 2/& is, az eperfa függélyes hajtá
sain nem ritkák. A különböző itt talál
ható megzavarásokat a levélállásban 
összefoglalva, arra az eredményre jutunk, 
hogy a kettős levelek vagy igyekvésnek 
felelnek meg, hogy az 1j2 állás az Vs-ra 
térjen át, vagy tényleges átmenetek e 
két állás között.

A Morus nigrá-n szintén találtam 
két kettős levelet; ezek közül az egyik 
úgy volt kifejlődve, hogy csak a nyelők 
függött össze, a két lemez pedig egymás
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fölé volt helyezve azonos oldalát egymás 
felé fordítva.

Robinia Pseudacacia L. Az akáczfa 
levelén többféle rendellenességet talál
tam, a melyek közül itt csak nehányat 
említek fel. Előfordul, hogy a rendesen 
páratlanul szárnyas levelek mellett pá
rosán szárnyasak is vannak, s ezeken 
néha a két végső levélkét egy kettős

levélkévé egyesítve ta lá lju k ; ugyanaz 
történhetik  oldal-levélkékkel is és pedig, 
mint többször észlelhettem, akkor, ha  a 
levél-gerincz megsérült, például rovar 
szúrta meg, a m ennyiben ily kettős 
oldallevélkék közelében a  gerinczen lá t
ható forradás vagy rendellenes elhajlás 
a  sértés m egtörténtét árulja el.

Igen gyakori eset az akáczfán, hogy

22. ábra.

ábra.

a rendes levélkék tövén egy vagy több 
kisebb levélke' található, a melyeket 
mellék- (accessorius) levélkéknek nevez
hetünk (22., 23. ábra). Leginkább az 
első levélke-párnál szoktak megjelenni, 
de néha több egymásutáni levélke-párnál 
is előfordulnak. A mellett a levélke nye
lének tövéből kiinduló, serteformájú 
pálhácska vagy hiányzik s ez azt a gon
dolatot kelti, m intha a pálhácska alakult

volna át melléklevélkévé, vagy ez utóbbi 
a levélke oszlásából keletkezik, a mikor 
a pálhácska jelen lehet. Ám bár ez eset
ben is hiányozhatik, m ert azon kölcsö
nösségnél fogva, a mely a növénytest 
egyes részeinek fejlődése között van, 
természetes, hogy ha egy levélke oszlá
sából melléklevélke keletkezik esetleg 
nem marad anyag a pálhácska kifejlő
désére, vagy ha fölös anyag van, e pál-

P ó tfüze tek  a  T e rm é sz e t tu d .  K özlönyhöz. 1892. 9
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hácska is kiképződhetik, sőt levélke 
alakot is ölthet, a mikor azután egy le
vélke tövében több melléklevélke talál
ható (22. ábra).

Ilyen melléklevélkék különösen a 
nyesés, vagy csonkítás után kifejlődő 
hajtásokon találhatók s így a bővebb 
táplálkozás okozta túltengés következ
ményeinek tekinthetők.*

Egyszer egy kettős akáczfa-levelet 
is kaptam; ennek gerincze alsó felében 
közös volt és azután két egyenlő hosszú 
részre oszlott. A közös részen három 
levélkepár után két egyenként és válta
kozva álló levélke következett; a ge
rincz két különvált részének egyikén 
négy levélkepár és a végső levélke volt 
látható, másikán pedig hat váltakozva 
álló egyes levélke után még egy levélke
pár és a végső levélke következett.

Hogy e levél két levél egyesülésé
ből, megzavart levélállás közben kelet
kezhetett, az kitűnik azon észleleteimből, 
hogy tőhajtásokon kettős leveleket ke
resve, többször találtam olyan helyeket, 
a hol két levél szorosan egymás mellett 
állott, s így a megmaradó tövises pál- 
hák négyes számban álltak egymás mel
lett, sőt egy esetben csak három ilyen 
állású tövises pálhát találtam, s ezek 
közül a középső nagyobb és vastagabb 
volt, tehát két pálha összenövéséből 
keletkezett, olyanformán, hogy két 
egymáshoz igen közel álló levél két 
pálhája, helyszűke miatt külön nem kép
ződhetvén ki, egyesült.

Egyes rendellenességeket még a kö
vetkező e csoportba tartozó növényeken 
észleltem: a Ficus australis-on két 
kettős levelet és hajlandóságot karéjozott 
levelek képződésére; a Cydonia vulgá
ris- és Pyrus amygdaliformis-OTi több 
kettőslevelet; a Phaseolus vulgaris-on 
két-három hegyű leveleket, valamint két-,

* Hasonló melléklevélkéket észleltem 
még a következő növényeken: Ailanthus, 
F raxinus; Rhus typh ina  és Rh. g labra  
(itt kettős levélkéket is gyakran találtam), 
Rosa  és Sambucus n ig ra , mely utóbbin ez 
úton Hajlandóság mutatkozik kétszeresen 
szárnyas levelek kifejlődésére.

négy- sőt ötlevélkéjű leveleket, mely 
utóbbiak a pálhácskák levélkealakban 
való kifejlődéséből jönnek létre ; a kerti 
tulipánon a virító szár legfelső levelének 
két részre való hasadását; a Calendula 
officinalis-on egy levél hónaljában rügy 
helyett egy kettős levelet; a Zycium, 
Salix  és Populus albá-n egy-egy kettős 
levelet stb .; végre nehány villásan el
ágazó harasztlombot.

*

A leveleken talált rendellenességek 
közül kivált a kettős és kéthegyű levele
ket vizsgáltam meg behatóbban, mivel 
ezekre vonatkozólag az eddigi iroda
lomban nem találunk egybehangzó vé
leményt e rendellenességek pontos meg
különböztetésére és keletkezésére nézve. 
Ezen megkülönböztetés a rendellenes
ségeket tárgyaló újabb munkákban 
(M a s t e r s, F r a n k )  nem is fordul elő 
és az idevágó eseteket egyaránt a leve
lek oszlásából (fission, M a s t e r s )  ke 
letkezetteknek adják elő. F a x  is, leg
újabban (1890) megjelent »Morphologie 
dér Pflanzen« czímű munkájában (9 2 .1.), 
csak röviden emlékszik meg az idevágó 
képletekről, kétlemezű leveleket említve, 
a melyekről azt tartja, hogy ritkán ke
letkeznek két levél összenövéséből, mint 
inkább az eredetileg egyszerű levéldudor 
hasadásából.

Mint az itt előadottakból kitűnik, 
vannak rendellenes levelek, a melyek 
lemeze kisebb-nagyobb mértékben két 
(esetleg három) részre válik s mind
egyikükben egy főér fut végig; az ilyen 
levelek nyelében pedig mindig több, sőt 
kétszer annyi nyaláb van, mint ugyan
azon növény rendes levelének nyelében 
s így az ilyen leveleket kettősöknek keli 
tekinteni, a melyek két levél egyesülé
séből keletkeztek. E felfogást különben 
támogatják azon esetek is, a mikor pél
dául átellenes levélállás esetében egy ág 
végén két külön levél helyett egy kettős 
(esetleg hármas) levél áB, vagy ha meg
zavart levélállás esetében egy kettős levél 
jelenkezik és a rendes levélállást csak e 
levél két részre való osztásával lehet 
létrehozni. Ha most ilyen esetekben, a

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



A RENDELLENES FEJLÖDÉSÜ LEVELEKRŐL.

mikor a rendellenes levél különös állása 
már bizonyítja kettős voltát, azt találjuk, 
hogy nyelében kétszer annyi nyaláb van, 
mint a rendes levélben, ez az ismertető 
jel (t. i. a nyalábok száma és kifejlődése) 
más esetekben is felhasználható a kettős 
levelek felismerésére és kifogás alá nem 
eshetik.

Más esetekben találunk megint olyan 
rendellenes leveleket, a melyek külse
jűkben gyakran hasonlítanak ugyan a 
kettős levelekhez, a mennyiben lemezök 
szintén kisebb-nagyobb fokban két 
részre (esetleg többre) van osztva, de a 
nyelőkben csak a rendes leveleknek 
megfelelő nyaláb-számot és elrendezést 
találjuk s így ezeket két- (esetleg három-) 
hegyű vagy általában osztott leveleknek 
kell tekinteni, a mi rendesen a száron 
való állásukból is kitűnik.

Hogy e kétféle rendellenesség kelet
kezéséről némi fogalmat alkothassunk, 
nézzük előbb a rendes levelek képződés
módját. A levelek első, kezdetleges álla
potát, a mely csak egy egynemű sejtek
ből álló dudor, levél-primordium-nak 
nevezzük; e primordiumok a fejlődés
ben levő száron rendesen egyenként, 
azaz egymástól elkülönítve szoktak meg
jelenni, és minden primordiumban a 
megfelelő edény-nyalábok már igen ko
rán jelenkeznek; rendesen a primordium 
tövéből indulnak ki s onnan egyrészt a 
primordiumnak levéllé való fejlődése 
közben levélerezetté válnak, másrészt a 
szárban, mint levélnyom a már meglevő 
nyalábokhoz csatlakoznak.

A kettős levelek képződésében azt 
kell feltennünk, hogy igen közel egy
máshoz, sőt egymást érintve, két pri
mordium keletkezik, s mindegyik tövé
ben a megfelelő nyalábok is képződnek, 
de a nagy közelség miatt nem fejlődhe
tik a két primordiumnak megfelelőleg 
két külön levél, hanem egy többé-ke- 
vésbbé egyesült kettős levél, a melynek 
azonban két főere van, a mennyiben 
a megfelelő nyalábok már a két 
primordiumban külön képződtek. A 
levél-lemez közös részében rendesen 
nem találjuk a két rész egyesülésének

nyomát, mert itt tulajdonképen nem két, 
előbb külön kifejlődött résznek utólagos 
egyesüléséről van szó, hanem a két igen 
közel álló primordium alsó részei a to
vábbi fejlődésben együttesen képződnek 
ki, s így az a tünemény áll elő, melyet 
a növény-alaktanban congenitális össze- 
növés-nek neveznek. A kettős levelek 
közös részének ez együttképződése e 
rész erezetében is mutatkozik, a meny
nyiben rendesen mint a két egyesített 
levél erezetét összekötő hálózat van ki
fejlődve és az egyesülésnek többnyire 
nyomát sem árulja el.

A kéthegyű levelek képződésekor 
csak egy primordium jelenik meg és 
miután az ennek megfelelő nyalábok ke
letkeztek, a primordium hegyén vagy ol
dalán oszlás áll be, melynek folytán a 
levél-lemez két-, esetleg több hegyűvé 
válik. Az egyes hegyeknek megfelelőleg 
egyes oldal-erek erősebben fejlődnek ki, 
mi által néha a kettős levelekre emlé
keztető képletek támadnak, a melyek 
nyelében, vagy levélnyomaiban azonban 
csak az egyszerű levél nyalábjait talál
juk. Fogas szélű leveleken az egyes fo
gak erősebb növésével is támadhatnak 
két-, vagy többhegyű levelek; így, mint 
említettem, Philadelphus, Tilia és máso
kon mint rendellenességek, az Urtica 
bilobá-n rendesen.

Az említett rendellenességeket s kü
lönösen a kettősleveleket kivált a nye
sés és csonkítás következtében kifejlődő 
hajtásokon találtam. így gyakran nyesett 
eperfa-sövényeken és a Lonicera f r a - 
grantissima erősen metszett példányain 
a kettős levelek olyan nagy számban je
lennek meg, hogy majdnem minden 
ágon találhatók.

E tünemény oka következőképen 
értelmezendő: a nyesés miatt ugyanis 
olyan rügyek, melyek rendes körülmé
nyek között nem igen hajtottak volna 
ki, vagy csak gyengébb odalággá fejlőd
tek volna, a beléjök tóduló bőséges táp
lálék következtében erősebb, függélyes 
irányú hajtásokká nőnek. Sok nö
vényen azonban a vízszintes vagy ferde
irányú oldalágakon más levélállást talá-
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lünk, mint az erősebb függélyes hajtáso
kon. A nyesés következtében, kifejlődő 
sarjakban tehát az eredeti hajlandóság a 
bő táplálék okozta törekvéssel nagyobb- 
számú levélállás kiképződésére úgyszól
ván összeütközésbe jön, a mi természe
tesen a levélállás megzavarását vonja 
maga után s egyéb rendellenességeket 
is idézhet elő. így az eperfán a kettős 
levelek különösen azokon a helyeken 
jelennek meg, a melyeken az V2 szerinti 
levélállás —  ez a vízszintes oldalágak 
rendes levélállása —  átmegy az Vs-ad 
vagy 2/5-öd szerinti állásba, mely az 
eperfa függélyes ágain gyakran található.

Örvös állású levelek között azon
kivül kettős levelek úgy is keletkezhet
nek, hogy egy örvben a rendesnél több 
levél képződik, a mi szintén a nyesés 
után fejlődő, bujább hajtásokon inkább 
előfordul; ily esetekben azután a helyi 
viszonyok szerint a fölös számú levél 
vagy olyan közel keletkezik egy másik 
levélhez, hogy a kettő között kisebb- 
nagyobb fokú congenitalis egyesülés s 
így kettős levél képződése jön létre, vagy 
az új levél külön fejlődhetik ki s ekkor 
az örv tagjainak száma nagyobbodik. 
Azért találni az oleánderen a három
levelű örvök mellett néha négylevelűt 
is; és a Weigelia, Lonicera és másokon 
az átellenes levelek (kéttagú örv) mellett 
nem ritkán 3— 4 levelű örvök is jelen- 
keznek. Ily esetben a magasabb számú 
örvöket igen gyakran alacsonyabb számú 
örvök, egy vagy két kettős levéllel, szok
ták megelőzni s így a kettős levelek meg
jelenése átmenetnek tekintendő alacso
nyabb számú örvöktol magasabb szá- 
múakhoz.

A növények rendes fejlődésmenetét 
a külső beavatkozások néha igen fel
tűnően megszokták zavarni. így két év
vel ezelőtt a Damjanich-utcza összes, 
körülbelül 25— 30 éves Ai/anfhus-fáit

csonkították és az utána kifejlődő haj
tások között igen sok ellaposodott (fas- 
ciált) volt, úgy hogy majdnem mindegyik 
fán lehetett egy-kettőt látni. Ugyanazt 
észleltem erősen metszett Amorpha f r u - 
ticosá-n és Hedysarump enduTiflorum-OTÚs, 
a melyek több példánya csupa ellaposo
dott tőhajtásokat fejlesztett.

A nemzeti szinház újjáépítésekor a 
két előtte álló, körülbelől 25 éves vad- 
gesztenyét már lombosán vitték át az 
Erzsébet-térre; az egyik, nemsokára el- 
pusztúlt, a másik azóta sokkal kisebb, de 
teljes virágokat hozott. Múlt évben már ez 
is kiveszett, de az egyetemi növénykert
ben ojtásokkal gondoskodtak ez érde
kes fa utódairól.

Öregebb fák a csonkítás után gyak
ran csupa csüngő ágakat hajtanak; igen 
feltűnően tanúsította azt az az Elaeagnus- 
fa, mely néhány évvel ezelőtt a zöldfa- 
utczai szerb templom melletti udvar
ban állott.

A fűzfák, mint ismeretes, kétlakiak; 
az egyik példány tehát csak porzós, a 
másik csak termős virágokat hoz. Cson
kítás után i t t . megtörténhetik, hogy a 
csupán porzós virágokat viselő fa ezen
túl csupa termős virágokat fejleszt.

Számos növény tő- vagy fattyú-haj
tásai rendesen egészen más alakú levele
ket viselnek, mint a rendes ágak, a mire 
kivált a cser- és az eperfa általánosan is
mert példák.

Mind ez tanúsítja, hogy erőszakos, 
külső beavatkozások sok növényen igen 
feltűnő elváltozásokat idéznek elő s ez 
a kertészek előtt is ismeretes, a kik 
gyakran ez úton egész új alakokat 
hoznak létre. E kérdés azonban tudo
mányosan még nincsen megfejtve, sőt 
több tudós a külső viszonyok jelentőségét 
új alakok létrehozásában egyenesen ta
gadja is.

K l e i n  G y u l a .
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