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S p en cer W ells em lékezete.*

Victoria királynő hatvan évet meghaladó uralkodásának időszakában 
hosszú névsorát találjuk azoknak a kitűnő férfiaknak, a kik Nagy- 
Britanniában a tudomány képviselői voltak, s ezek között kétségkívül a leg
érdemesebbek egyike volt S ir  T h o m a s  S p e n c e r  W e l l s ,  baronet, 
az ovariotomia megalapítója.

T h o m a s  S p e n c e r  W e l l s  született 1818-ban februárius 3-án ; 
atyja William Wells építész volt St. Albans városában, Hertfordshire- 
ben. Első tanulmányait szülővárosában végezte s a midőn hajlama 
az orvosi pálya felé irányította, S ir  M i c h a e l  T h o m a s  S a d l e r  
oldala mellé jutott mint növendék, Barnsley városban Yorkshireban, a 
kinek ott terjedelmes praxisa volt.

Az akkori időben az orvosi tanulmányok Angolországban legnagyobb 
részt még czéh módjára voltak rendezve. A növendék egyelőre törvény- 
szerű irattal mesteréhez volt kötve bizonyos időre, s azonnal bevé- 
zették jövendőbeli pályájának gyakorlati részébe, t. i. a laboratóriumba 
és gyógyszertárba, hogy gyakorlatilag ismerkedjék meg a Matéria Medica 
tárgyaival, az orvosi reczeptekkel, a sebészeti eszközök használatával, 
hogy szükség esetén alkalmazásuknál segédkezzék. Csak nehány év 
eltelte után szokott volt a növendék rendes orvosi kurzusra beiratkozni 
valamely egyetemi, vagy kórházi iskolába, hogy ott kiképezze magát a 
vizsgálatok letételére. Ily orvosnővendéki minőségben működött Spencer 
Wells Sadler orvos mellett.

Ily kezdetleges tanulmányok után, tizenhét éves korában, assistens 
lett egy kerületi orvosnál Leeds városában, a hol sok alkalma nyilt 
számos beteget látni a városi kórházban. Leedsből Irlandba költözött s a 
dublini Trinity Collegenek lett növendéke. Tanulmányai folytatása végett 
1839-ben Londonba ment s a St. Thomas Hospital orvosi Collegiumába 
iratkozott be. Az első évfolyam végén Spencer Wells jutalmat nyert,

* Kivonat a szerzőnek a m. tud. Akadémia összes ülésén 1899. április 24-én tartott 
emlékbeszédéből
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mint a ki a legjobb jelentéseket irta a halotti (postmortem) vizsgálatok
ról; a következő év végén (1840) a londoni Royal College of Surgeons 
előtt tett vizsgálatot s megkapta oklevelét.

Munkakedvének és utazó vágyának kielégítése végett az állami ten
gerészeinél keresett alkalmazást és 1841-től hat évig szolgált Malta szi
getén, a hol nemcsak mint tengerészeti orvos tűnt ki, hanem a polgári 
gyakorlatban is, mint operateur és különösen mint ügyes szemész.

1848-ban kilépett az állami szolgálatból és Párisba utazott a kór- 
boncztan tanulmányozására. Akkoriban a párisi orvosi iskola a legneve
zetesebb volt egész Európában ; számos nagyhírű tanár oda vonzotta a 
tanulókat a világ minden részéből; különösen Angolországból mentek oda 
nagyszámmal. M aj e n d  ie  hírének tetőpontján állott s C l a u d e  B e r -  
n a r d  neve is ismeretessé kezdett lenni. Spencer Wells mindig meg
elégedéssel emlegette Párisban töltött idejét, s erre az időszakra vezeti 
vissza a kiinduló pontot az ovarium kórállapotának beható tanulmányo
zására és később az ovarotomiának kezelésére nézve.

1853-ban Wells Londonban telepedett le; a következő évben a 
»Samaritan« nevű női kórházban kapott alkalmazást. A »Samaritan« 
akkoron még igen szerény intézet volt; alig hét éve, hogy megnyitották 
bejáró betegek számára. Ez időtájban Spencer Wells átvette a »Medical 
Times and Gazette« orvosi lap szerkesztését s ennek révén az angol 
orvosi karnak legkitűnőbb tagjaival lépett összeköttetésbe. 1854-ben április 
havában Wells jelen volt, a mint Mr. B a k e r  B r o w n  hetedik ovario- 
tomiáját vitte véghez, Mr. T h o m a s  N u n n  segédkezésével. Ez volt az 
első ovariotomia, a mit Spencer Wells látott, de az eset nem volt bá
torító, mert halállal végződött, valamint Baker Brown-nak több más esete 
is, tudniillik kilencz operáczió után hét halál. »A peritonitis az oka bal
eseteim nek mondá Baker Brown, a ki különben kitűnő, ügyes opera
teur volt.

A mint a krimi háború kiütött, Spencer Wells felajánlotta szolgálatát 
a kormánynak. Szabadságot kapván kórháza elöljáróitól, a Keletre utazott 
s az angol kórházban Szmirnában mint műtőorvos működött. Itt és ké
sőbb a renkiói kórházban, a hol Parkes-szal benső viszonyban állott, 
kiváló alkalma nyilt, a lövés okozta megsebesüléseket tanulmányozni, 
különösen az olyanokat, melyek az alhasi sérülésekre vonatkoztak. Itt 
észlelte először azt a fontos tüneményt, hogy a peritoneum mennyire 
kibírja a rendkivüli sérüléseket káros következmények nélkül, tapasz
talván, hogy a midőn a golyó összeszaggatta béltakarónak (abdominal 
coverings) hernia lett a következménye, és az így feltárt belek órák 
hosszáig nem csak a levegőnek voltak kitéve, hanem porral s más pi
szokkal ellepve a harcztéren, mégis, ha azután a peritoneumot gondosan 
kimosták s a seboldalakat kellőleg egybeillesztették, gyakran megtörtént,
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hogy a legveszedelmesebb sérülések is teljesen begyógyultak. Innen me
rítette tehát Spencer Wells azokat a tapasztalatokat, melyek sebészi gyakor
lata alatt oly nagyon javára váltak; ő nem tartott ezután a peritonuem 
felmetszésének következményeitől. Gyakran emlegette, hogy a krimi háború 
idejében szerzett tapasztalatok adtak neki bátorságot arra, hogy ovarioto- 
miai kísérleteit tovább folytassa.

Londonba visszatérve, 1856-ban operálta az első »petefészek- 
daganatot« — Baker Brown tanácsa ellenére, a ki azonban segédkezett 
a műtétben. A műtétet nem lehetett ugyan sikeresen befejezni, de ez el 
nem tántorította Wellst feltett czéljától. A következő év folyamán bele
fogott egy másik ovariotomiába, ez alkalommal szerencsés eredménnyel 
s  ezentúl Spencer Wells, mint az ovariotomia hőse szerepelt. A műtét 
eddigelé rossz hírben állott, csak idő jártával sikerült neki ellenfeleit le
győzni s véglegesen lerakni műtétének alapjait. Erről ő maga így nyilat
kozott :

»A midőn feltettem magamban, hogy tanulmányozzam és kifejlesz- 
szem a czélba vett problémát, az ellenségeskedés irányomban épen 
tetőpontján állott; beláttam tehát, hogy egyedül a teljes nyilvánosság 
győzheti le ellenfeleimet, avagy magamat el fog terelni czélomtól, mint
hogy kész voltam abbahagyni feladatomat, ha meggyőződöm, hogy minden 
igyekezetem ellenére sikertelenség az egyedüli végeredménye műtéteimnek. 
Ennélfogva közzétettem az orvosi sajtó útján minden egyes esetemet, lett 
légyen az sikeres vagy sikertelen eredményű.« És Spencer Wells be
csületesen betöltötte fogadását; kezdettől minden egyes műtétének rész
leteit és eredményét híven közzétette s ezt a módot követte mindaddig, 
míglen az ellenségeskedés teljesen meg nem szűnt s a feladat, melyet 
annyi kitartó lelkesedéssel védelmezett, teljes győzelmet nem aratott

Számba nem véve az őskori irodalmakban előforduló orvosi jegy
zeteket, melyekben az alhasi sérülések sikeres kezeléséről van említés, 
tudjuk, hogy a múlt század közepén a nagy J o h n  H u n t e r  előre meg
jósolta a mai ovariotomia lehetőségét.

Mint minden nagyobb küzdelem pályáján, úgy itt is ellenállás és elő
ítélet állt az útban, s a küzdelemből az ovariotomia zászlóvivőjének is kijutott.

Dr. S n o w  B e c k  egyik betegének esete vonta magára Wells figyel- 
mét. Egy ifjú nőnek cysta-daganatát lecsapolták s a kiürített tömlőt jód- 
oldattal befecskendezték; a jódfolyadék egy része minden vigyázat elle
nére a peritoneumba jutott, végzetes következménnyel. Ez gondol
kozóba ejtette Wellst, s ő arra az eszmére jutott, hogy a cystának gyö
keres eltávolítása esetleg kevesebb veszéllyel járna, mint az imént végbe
vitt palliativ orvoslati mód. Említettük, hogy 1857. év deczember havában 
Spencer Wells belefogott az első operácziójába, de eredménytelenül, 
mert a fibroid-daganatot kiirtania nem sikerült, s a jelenlévőknek lehangoló
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észrevételei nem voltak előtte váratlanok. De Spencer Wells el nem tán- 
torodott s a következő 1858. februárius havában a második ovariotomia 
esete szerencsésen sikerült. Dr. W  e s t, a gyermekorvos, akkor kijelen
tette, hogy ő ezentúl elismeri e műtét jogosúltságát s meleg pártolója lett 
Spencer Wells eljárásának.

E sikeres operáczió kezdete volt a gyors előrehaladásnak, a mi 
be is következett.

1865-ben adta ki első korszakalkotó munkáját: »Diseases of the 
Ovaries, their Diagnosis and treatment« (az ovárium kórállapotai, diagrio- 
sisa és orvoslásmódja). Ez teljes klinikai jelentés első száztizennégy 
ovariotomiai esete felől. Bámulatos és tanulságos munka. Ezt ő mint 
I. kötetet adta ki, de tapasztalatai rohamosan gyarapodtak, a helyett 
tehát, hogy a II. kötetet megírta volna, kiadott 1872-ben egy új munkát,, 
folytatólagosan hű jelentést tevén minden külön esetről, de a tanúknak 
megnevezése itt már nem fordul elő. Ez a könyv elterjedt a czivilizált 
világ minden részében s lefordították több idegen nyelvre. 1882-ben 
második javított és bővített kiadása jelent meg e munkának módosított 
czímmel: »On Ovarian and Uterine tumours; their diagnosis and treat- 
ment«. Utolsó kiadása 1885-ben jelent meg e czímen: »Diagnosis and 
Surgical Treatment of abdominal tumours«.

1880-ban Sir Spencer Wells befejezte az ezredik ovariotomiáját, s  
a »British Medical Journal« egy ünnepélyes czikket közlött ennek emlé
kezetére. De ezzel még nem volt befejezve operateuri tevékenysége; 
ehhez még 71 későbbi eset számítandó.

Ez alkalomból ekkép nyilatkozott Spencer Wells a Royal Medico- 
Chirurgical Society előtt:

»Ez ezer esetem közül 231 volt halálos, 769 eset pedig felgyógyu
lással végződött; igen nagy része a felgyógyultaknak olykor éveken át 
jó egészséget élvezett, többnek egy, sőt két gyermeke is született. Né
hányat a petefészek újabb aggasztó kórtünetei miatt másodszor kellett 
operálni, többnyire szerencsés eredménnyel; néhány betegem nagy kort 
ért el az operáczió után. Táblázatos kimutatásom részletes számot ad 
minden esetemről. Őszinte megelégedéssel mondhatom a társulat előtt,, 
hogy a mint gyarapodott a tapasztalás, úgy kevesbedett a halálesetek 
száma. Az első száz ovariotomiám halandósága 34 százalék volt, a tizedik 
száz pedig leszállt tizenegy százalékra. Az összes ezer eset átlagos ha
landósága 23* 1 százalék v o lt; ezekben bele van foglalva mind a kórházi,, 
mind a magán-praxisban előfordult esetek összes száma; elvben a két 
rendbeli esetben külön, a halandóság majdnem egyformának bizonyult.«

1878. év januárius havában elvált a Samaritan Hospitaltól; akkor 
operáczióinak száma elérte a 888-at, az ezután következő esetei mind 
magán gyakorlatában fordultak elő.

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



SPENCER WELLS EMLÉKEZETE. 157

»Ki nem kerülhetném az álszerénység vádját,« mondja Spencer 
Wells Manchesterben 1877-ben augusztus 6-án a British Medical Asso- 
ciation előtt, »ha bátran ki nem jelenteném, hogy büszke vagyok arra a 
sikerre, a mit a brit orvosi kar magának kivívott és abban a saját 
részemére is, melyet én személyesen biztosítottam magamnak, a mennyi
ben az ovariotomiát az elismert sebészi műtétek közé sorozhattuk. Tudo
mányunknak ünnepelt mesterei: S i m p s o n  és S y m e ,  S t r o h m e y e r  
és B i‘l 1 r o t h, V e 1 p e a u és N é 1 a t o n, fáradozásainkat nagylelkűen 
méltatják és képzelhetni-e nagyobb elégtételt személyemnek, mint azt a 
nyilatkozatot, mit a Royal Medico-Chirurgical Society elnöke tett 1863-ban, 
t. i. hogy azok a sikerek, melyeket az ovariotomiai praxisban elértem, a 
sebészet legnagyobb vívmányai közé helyezendők és hogy jó hatásuk a 
sebészet valamennyi ágára kiterjed.«

Spencer Wells operácziói, melyeket ezeren szemléltek a világ minden 
részéből, mintái voltak a sebészi műtéteknek. Teljes csendben, majdnem 
szótlanul vitte végbe, kiváló gondot fordítván a sebészeti eszközök tel
jességére. Segédeit szorosan tartotta rendszerének pontosságához; a műtét 
bevégeztével pedig személyesen ügyelt a használt eszközök megtisztítására 
és kiszárítására s tárczáiba saját helyökre tétette; gondja volt arra is, hogy 
számon tartsa mind az eszközöket, mind a spongya-darabokat. 1878-ban a 
Royal College of Surgeons előtt tartott előadásában egész nyíltsággal a 
következő unicum-esetét mondta el, s a kik szavait hallottuk, maradandó 
hatást őriztünk meg emlékünkben. »Nem régen«, így szólott, »egy 
fiatal úriasszony esetében mind a két ovariumot el kellett távolítanom, 
s ez alkalommal számos forceps került használatba; már az első ova- 
rium eltávolításakor öt vagy hat szorító forceps-et kellett alkalmaznom 
a vérző artériákra. A műtét bevégeztével azt hittem, hogy a forceps-ek 
valamennyiét visszahelyeztük a táskába, a sebet tehát összevarrtam és úgy 
látszott, hogy minden a maga rendjén van. Két órával a műtét után egyik 
barátomtól, a ki az eszközöket a táskába visszahefyeznem segített, arról 
értesülök, hogy egy forceps hiányzik; a használt forceps-ek számát tud
tuk, különben a hiányt fel nem ismertük volna. E példából okulhatunk, 
mennyire szükséges bizonyosnak lenni a felől, hány forceps van kéznél 
az operáczió alatt. Körülbelől délutáni két óra lehetett, mikor ez üzenet 
hozzám megérkezett s a kérdés önként fölmerült: hátha a hiányzó esz
köz a beteg hasüregében maradt? Képzelhetik, uraim, minő aggodalmas 
érzelmeket gerjesztett bennem ez a lehetőség! Azonnal a beteg láto
gatására mentem, a ki jól érezvén magát, nem akartam háborgatni; de 
mert biztos még sem voltam, hogy valóban hová juthatott a hiányzó 
forceps, elhatároztam, hogy még egy kissé várakozom. Várakoztam éj
félig, akkor is elég jól érezte még magát betegem, s így a legközelebbi 
látogatásomat reggelre halasztottam. Reggel az ápolónő tudtomra adta,
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hogy a beteg az éjjel nagyon izgatott volt. Gondosan megvizsgáltam 
tehát a 'rectumot, a vaginát és az abdoment, abban a reményben, 
hogy ily módon talán a forceps hollétéről tudomást szerezhetek; — de 
eredmény nélkül. Ez azonban nem csillapította nyugtalanságomat; el
határoztam, hogy az összeillesztett sebet felbontom. Mr. T h o r n t o n t  
felkértem, hogy kisérjen el a beteghez; egy kis carbolt fecskendezett 
az alhasra s tudtára adtuk a betegnek, hogy újabb kötést (dressing) kell 
alkalmaznunk, ennélfogva szükséges, hogy methylént szívjon be, hogy 
kellemetlenséget ne érezzen. Az anesthesis alatt felbontottam két öltést,, 
mutatóujjamat beillesztettem a belek közé — kerestem a kérdéses for- 
ceps-et — s úgy vettem észre, mintha valami kemény tárgyat éreztem volna; 
ekkor belenyúltam a második ujjammal is s a hiányzó eszközt az omen- 
tumban megtaláltam. Az omentum annyira összebonyolódott a forceps 
fogantyús pengéjével, hogy a szerszám fölfedezése és kibonyolítása nem 
volt könnyű feladat. Végre sikerült az omentumot visszahelyeznem s  
újra összeillesztettem a metszés oldalait. A beteg felgyógyult és soha se 
tudta meg, hogy ily különös dolog történt vele!«

Sir Spencer Wells kitüntetései rohamosan követték egymást minden 
oldalról. Az irlandi King’s and Queen’s Collegenek tagja lett; a leydeni 
egyetem háromszázados és a bolognai egyetem nyolczszázados ünnepei 
alkalmával tiszteletbeli doktori rangra emelte s hasonló megtiszteltetés 
érte a charkovi egyetem részéről is. A svéd király feldíszítette a szent 
Olaf-renddel és számos londoni orvosi egyletnek tagjává választatott, vala
mint Páris, Moszkva, Stockholm, Berlin és Lipcse intézetei részéről is 
kitüntetésben részesült; Akadémiánk 1894-ben választotta külső tagjává. 
1883. évi május 11-én megkapta uralkodójától az angol baronet-i örökös 
méltóságot »elismeréseül szolgálataiért, melyeket az orvosi tudományok 
művelésében és a humanitás terén sikeresen vitt végbe«. És valóban a 
fény, a mit Spencer Wells a sebészetre és az áldás, a mit a szenvedő 
emberiségre árasztott — határtalan s bátran állíthatjuk, hogy nincs oly 
alacsony lelkű ember, a ki jól megérdemlett hírnevét irigyelné. L e h 
m a n  n lefestette arczvonásait s L i e b r e i c h  megörökítette a szobrá
szatban.

Mindig kedvelte a hosszú és különösen a tengeri utazást, s öröme 
telt, hogy út közben felkereste a külföldi kollegákat; tette ezt Budapesten is 
1887-ben. Három évvel halála előtt, keletindiai útjából visszatértekor, 
influenzában szenvedett, melynek következtében paralytikus tünetek mutat
koztak rajta, a mi különösen a beszédén volt észrevehető; mindamellett az 
az 1896. őszig kocsiját naponként maga hajtotta falusi otthonából városi 
házához az Upper Grosvenor street-be. Az 1897. év kezdetén két leánya 
kíséretében déli Francziaországba utazott enyhe égaljra, gyöngélkedése 
miatt. Vasárnap, januárius 31-én, Cannes melletti Cap d’Antibes-ben,
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szélütés érte. Orvosbarátai, dr. F r a n k  és dr. B a t t e r s b y ,  megjelentek 
betegágyánál, de ugyanaz nap éjjeli tizenegy órakor csendesen kimúlt, 
három nap híján életének 79-dik évében. Tetemét Angolországba szállí
tották s a woking-i temetőben, végrendelete értelmében, elhamvasztották.

Nem búcsúzhatok el Sir Spencer Wells emlékétől a nélkül, hogy 
meg ne említsem, mily nagy hálával tartozik neki a m. tud. Akadémia 
és a magyar orvosi testület, de sőt a nagy magyar közönség is azon 
készségéért, a mellyel a nagynevű S e m m e l w e i s  I g n á c z  emlékének 
ügyét 1892-ben Angolországban felkarolta. Dr. K é z m á r s z k y  T i v a d a r  
egyetemi tanár, mint a Semmelweis nemzetközi emlék bizottságának elnöke, 
megkereste Sir Spencer Wells-t, hogy fogadná el a Semmelweis-emlék bi
zottságának elnökségét Angolországban. Ezt ő előzékeny készséggel meg
tette és összeállított egy hatvannégy tagú bizottságot Angolország, Skóczia 
és Irland legnevezetesebb orvosaiból. Hathatós közbenjárására Sir An d r e w  
Cl a r k ,  a londoni Royal College of Physicians elnöke, a Collegium 
termében általános orvosi gyűlést hivott össze s elfoglalván az elnöki 
széket, szót adott Sir Spencer Wellsnek, a ki így szólott: »Uraim ! 
A terv, hogy Semmelweisnek nemzetközi emlék állíttassák, nagy jelentő
ségű már azért is, minthogy' az alakító-gyűlést ebben a tekintélyes helyi
ségben tartjuk. Nincs szükség tárgyalnom a kérdést, hogy mi oknál 
fogva érdemli meg ez ügy pártfogásunkat. Azért különösen, mert a 
mit Semmelweis tett, becsületet árasztott nemcsak reánk, hanem az egész 
orvosi karra, nemcsak szülőföldén, de itt a mi hazánkban is, sőt az egész 
világon; nekünk tehát örömünk telik, méltányolni a munkálkodókat, a 
kik az emberiség javán fáradoznak, a kik megfigyelik a betegség okait 
s megtalálják a módját, hogyan lehessen a vészes kórfolyamatnak elejét 
venni s emberéletet megmenteni. Ezt cselekedte Semmelweis, és a hatás, 
a mit ő tett, megtiszteltetést ad nekünk s határtalan jótéteményt oszt be
tegeinknek. Méltó tehát Semmelweis a felállítandó emlékre. Csak magun
kat tiszteljük meg, ha honfitársainak szándékát magunkévá tesszük.«

Nagyon eltérnék talán feladatomtól, ha el akarnám mondani mind
azt, a mit Sir Spencer Wells annyi nagylelkű odaadással végbevitt 
Semmelweis ügye érdekében; ő, a kinek pályája kezdetén szintén sok 
akadállyal kelle megküzdeni, felfogta és megértette nemes szivében, hogy 
mennyire kínosak lehettek azon küzdelmek, melyeket Semmelweisnak 
át kellett szenvednie, és hogy érdemeinek méltatása csak egy későbbi és 
humánusabb nemzedéknek Ion fentartva. E nemes feladat megvalósításá
ban Sir Spencer Wellsnek kiváló rész jutott; — legyen ezért is hálásan 
áldott az ő emléke közöttünk!!

D r . D uka  T iv a d a r .
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A m agvak anatómiai vizsgálatáról *

A növényi anatómiának, miként S o le-  

reder-nek a »Systematische Anatomie 

dér Dicotyledonen« czímű legújabban 
megjelent műve is tanúsítja, immár meg
lehetős nagy irodalma van. A mikro
szkóp használata óta állandóan kedvelt 
tárgya volt a szakembereknek és csodála
tos, hogy a növény más részei mellett 
a mag és termés anatómiáját annyira 

elhanyagolták, hogy S o l e r e d e r ,  ele
gendő vizsgálati anyag híján, kénytelen 
volt művében e tárgyat mellőzni.

A termések és magvak anatómiájával 
eddigelé csak annyit foglalkoztak, a 
mennyire a szükség a szakembereket ok- 
vetetlenül rákényszerítette. A vizsgálatok 

azon csekély számú növény magvain kez
dődtek, a melyeket a gyógyítás czéljaira 
használtak. Később a gazdasági magva
kat is vizsgálni kezdték, de ott is csak a 

közvetetlenül fontosakat; a gazdasági 
magvak fertőzményeiként szereplő gyomok 

vizsgálata pedig, a mely szintén gyakor
lati fontosságú, csak a legújabb időkben 

keltett annyi érdeklődést, hogy ma már 
nehány gyomnövény magvának ana
tómiája szintén ismeretes. Más növények 

magvaival csak úgy ötletszerűen foglal
koztak egy-két esetben.

A csekély érdeklődés csak a mag és 

termés héjára vonatkozik, mert a mag
béllel főkép fiziológiai szempontból már

* Előadta a szerző a növénytani szak
osztálynak 1899. márczius 8-iki ülésén.

sokat foglalkoztak; különösen a mag
bélben foglalt tápláló anyagoknak, a szik
leveleknek és tápláló szöveteknek egy
máshoz való viszonya a belföldi növé
nyek magvában eléggé ismeretes.

A maghéj és termésfal vizsgálatában a 
mikroszkóppal dolgozó elé olyan akadá
lyok gördülnek, mint a növény semmiféle 

más részénél sem. Nemcsak nehezen 

észlelhető, rendkivül változatos alakú 
sejteket és bonyolult szöveteket találunk 
itt, hanem folytonosan technikai nehéz
ségekbe is ütközünk. A keresztmetszetek 

a sajátságos anatómiai viszonyok miatt a 
legtöbb esetben nagyon kevéssé tájékoz
tatnak, hosszmetszeteket pedig a mag 

héjakból készíteni nem lehet; legjobban 
tájékoztatnak még a mindenféle, nehezen 
végrehajtható műfogással készülő, ú. n. 
felületi készítmények. Talán mindeme 

nehézségek az okai, hogy a szakemberek 

úgy szabadkoznak a maghéjak és ter
mésfalak vizsgálatától.

A legújabb irók közül Voge l - t ,  

M o e 11 e r-t, de kiváltképen T s c h i r c h-et 
kell kiemelni, a kik kitűnő műveikkel 
megvetették az alapot és megmutatták azt 
az irányt, melyben a mag és termés 
anatómiai vizsgálatának haladni kell.

Az eddig végzett ilyen irányú vizs
gálatok eredményét általánosságban az 

alábbiakban foglalhatom össze.
A magbél, miként már említettem, 

leginkább ismert része a magnak és ter
mésnek. Ennek tanulmányozása nem is
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ütközik nagyobb nehézségekbe, sejtjei 
aránylag elég nagyok, tehát jól észlel
hetők, parenchimás jelleműek ; falai 
nagyobbára egyenletesen vastagodottak, 
bár vannak részlegesen vastagodott 
falú magbelek is, pl. a Plantago-ké, Gali- 
um-oké, Ornithogalum-oké stb. A sejtfalak 

rendszerint celluloséből állanak, de elég 
gyakori az amyloid fal is (Papilionaceae, 
Irideae); a Trigonellán pl. nyálkafalat 
találunk. Elfásodást a magbelekben nem 

találunk, elparásodást pedig eddigelé csak 
T s c h i r c h  észlelt a Piper ctibeba peri
spermájának olajtartó falain.

A sejtek szövetekké egyesülése is 

rendkívül egyszerű a magbelekben; sejt
közötti üregek itt sohasem fordulnak elő.

A mi a magbél tagoltságát illeti, e 

téren endospermát, perispermát, s egy, két 
vagy több sziklevelet tartó csirát találunk. 
Elterjedt az az eset is, hogy a magbél 
csak a csirából áll, a melynek sejtjeiben 

vannak a tápláló anyagok felhalmozva. 
Ennél sokkal gyakoribb eset, hogy a csirát 
vékonyabb, vagy vastagabb endosperma 

támogatja, sőt az újabb vizsgálatok 
szerint sok olyan növény magjában is 
van endosperma, a melyeket a szakmun
kák az endospermátlanokhoz soroztak, 
valószínűleg csak egyszerű nagyító üveg
gel s nem mikroszkóppal végzett s nem 

a mag fejlődését is követő vizsgálatok 
alapján. Ily módon a magfehérjének rend
szertani értéke nagyon is kétségessé válik 
s nézetem szerint értékes csak a magvak 

osztályozásában lehet, természetesen itt 
is csak pontos fejlődéstani mikroszkópi 
vizsgálatok alapján. Az endosperma és 
perisperma együttes kifejlődése már a 

ritkább esetek közé tartozik, a perisperma 

pedig egymagában eddigelé csak a Canna 
magján ismeretes.

A magbél sejtjeinek tápláló anyaga 

legelterjedtebben protein és olaj kom
binácziójából áll, de a keményítőtartalmú 
magvak is igen gyakoriak.

Pótfüzetek a Természettud. Közlönyhöz 1899.

Tápláló anyagként szerepelnek sok 
esetben a sejtfalak is ; így pl. a datolya 
magbelének vastag cellulose fala, némely 
Papilionaceák amyloid fala, továbbá a 

Trigonella nyálka fala a csírázás alkal
mával feloldódik és a csirából fejlődő 

növényke a sejtekben lévő táplálékkal 
együtt ezeket is felhasználja.

A jelzetteken kivül még más anya
gokat is találunk a sejtek plazmájába 

ágyazva; így pl. a Lupinus magbelében 

leucoplastok vannak, melyek csírázás 
alkalmával azonnal chlorofillá alakul
nak át. Alkáloidokat, glycosidokat, külön
féle fermentumokat, illó olajat, zsírt, 
ásványi sókat szintén találunk némely 

magbelekben, csersavat azonban, mely a 
maghéjakban és termésfalakban annyira 

el van terjedve, sohasem.
Edénynyalábok csak a sziklevelek

ben és gyököcskében fordulhatnak elő, 
az endospermában és perispermában nem.

A főtápláló anyagok eloszlásának a 
tápláló szövetekben, illetőleg embrióban, 
továbbá a sejtfalak anyaga alapján Go d-  

f r i n egész rendszert állított össze, 
melyekből a következő érdekesebb példá
kat sorolom fe l:

Az Ulmus campestris-nek fehérjéje 

nincs, sziklevele húsos, sejtfalai cellu- 
loseból állanak, aleuron és olaj tápláló 
anyagokkal; az Arachis különben ha
sonló tulajdonságok mellett, az aleuronon 

és olajon kivül, még keményítőt is tartal
maz ; az Ervum Lens olajat nem, hanem 
keményítőt és aleuront foglal magában.

G o d f r i n rendszere az eddigi cse
kély számú magvak vizsgálata alapján 
már útmutatás arra, hogy a rendszerében 

felhasznált és bizonyára még más fel
használható tulajdonságok alapján a mag
vak meghatározására ép oly kulcsot lehet 
készíteni, mint a növényekére. Coniferák, 
Papilionaceák, Gramineák s -még más 

családok körébe tartozó magvakon és 
terméseken végzett tanulmányaim alapján
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azt a véleményt merem koczkáztatni, hogy 

az igazi jó fajok magvait makroszkópi és 
mikroszkópi úton meg lehet egymástól 
különböztetni.

Midőn a maghéjak ismertetésére térek 
át, egyúttal eljutottam tárgyam legnehezebb 
részéhez. »A maghéjak anatómiai cso
dákban gazdagok«, mondja T s c h i r c h, 
a magvak anatómiájának nagymestere.

Ismeretlen magvak meghatározásakor 
a magbél sejtjeinek falai s az a kevésféle 

tápláló anyag, a mi a sejtekben van, csak 

nagyjából tájékoztat: egészen a fajig ter
jedő meghatározásra csak a maghéj, ille
tőleg a termésfal vezethet. A sejtek alakja, 
nagysága, falaik vastagsága, minősége, 
a sejttartalom, a sejtek szövetekké . ala
kulásának különféle módja, az egymás 
fölött álló rétegek vastagsága stb., oly 

rendkivül változatosak, mint egyetlen más 
növényi szervben sem.

A maghéj az esetben, ha a mag a 

növényről mint ilyen, tehát nem a hozzá
nőtt termésfallal együtt válik le, egész 
hat rétegű is lehet. Az egyes rétegek csak
1—2 sorúak szoktak lenni, de lehetnek 6, 
sőt sokkal több sorúak is.

Az esetben, ha a magot elhullott vagy 
kicsépelt állapotban a termésfal is takarja, 
a maghéj védő szerepét a termésfal veszi 
át s a maghéj ez esetben néha oly rend
kivül vékony, hogy keresztmetszetben 
csak tagolatlan vonalnak látszik, a mit 
inkább hajlandók vagyunk a szomszéd 

sejtsor falvastagodásának tekinteni; pedig 
a maghéj még rendkivül vékony, illetőleg 
összenyomott állapotában, is pl. a Grami- 
neáké, két soros, a mit felületi készítmé
nyekben világosan látni. Ugyanezzel a pre
paráló módszerrel a sejtek alakját és tar
talmát is jól lehet észlelni.

Más esetekben pedig, a hol a testának 
fontos mechanikai szerep jut, a sejtek 
nemcsak hogy erősek, hanem elhelye- 
zésök is olyan, hogy szerepöket kiválóan 
be is töltik. Pl. a Papilionaceák, Cruci-

1 ferák és még sok más család magvain a 

hosszúkás alakú sejteknek bizonyos réte
gei sugaras irányban sorakoznak egymás 
mellé (palissadok), hogy annál jobban 

tudjanak ellent állani ama nyomó erőnek, 
melynek az esetleges sérülések alkalmával 
a magvak leginkább ki vannak téve.

A maghéjakban a kősejteknek mind a 
négy formája előfordul; így a brachy- 
sclereidák pl. a Pomaceákban, a macro- 
sclereidák pl. a Papilionaceákon és Cru- 
ciferákon ; astrosclereidákhoz tartoznak a 

Papilionaceák homok alakú sejtjei, az 
astrosclereidákhoz pl. az Agrostemma 
Githago epidermis sejtjei.

A magbél megvédésében a maghéj 
összes rétegei között az imént felsorolt 
kősejteknek van legnagyobb szerepök. A 

hol a maghéjban nincsenek ilyen erős 

alkotású sejtek, ott a természet más úton 
gondoskodott a magbél védelméről.

Van arra is eset, hogy a magbelet se 

termésfal, se maghéj nem véd i; erre ér
dekes példát szolgáltatnak a Melampyru- 
mok magvai, melyeken maghéj a mag 

felszínének legnagyobb részén nem is 

képződött. Itt a maghéj szerepét a mag
bél epidermise veszi át, melynek sejtjei 
erősen megnyúlnak és sugaras irányban 
rendezkednek el, a mellett a belső sejtek 

falai is, részlegesen bár, de szintén jól 
megvastagodnak. A Galiumok magján van 
ugyan vékonyka kis maghéj, de ennek 

védőszerep nem jut, mert a magbél sejt
falai oly vastagok, hogy nem szorulnak 
védelemre.

Egyébiránt a mag érett állapotában 

a maghéj nem minden rétegének van 

védő szerepe ; ez mondható némely mag
vak azon belső szövetéről, melyek a mag 
embrionális állapotában víztartóként sze
repeltek, s az érés előrehaladtával el
vesztvén vizöket, megszűnt a szerepök 

és összeestek. Ezeket a rétegeket 
T s c h i r c h, egykori rendeltetésöket ki
fejezendő, »vízrétegek«-nek nevezi.
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A maghéj sejtjeinek fala rendszerint 
celluloseból szokott állani, azonban majd
nem mindig valami más anyag is társul 
hozzá, úgy hogy a cellulose-reakcziót 
az idegen anyagok vagy gátolják, vagy 
módosítják, t. i. a reakcziót a külön
böző rétegbe más-más színárnyalatban 

szokták adni. Tiszta, szép reakcziót sok 
esetben csak akkor kapunk, ha az ide
gen anyagokat kálilúgban való főzéssel 
távolítjuk el. A nyálkasejtfal a Cruciferák 

epidermis sejtjeiben terjed el nagyon, de 
más családokban is előfordul, pl. Lineae.

Cuticula csaknem minden mag epi- 
dermisét borítja, néha meglehetős vasta
gon és ránczos alakban, mint pl. a 
Nympltaea thermális maghéját, melyről 
igen könnyen hagy darabokban le is lehet 
fejteni.

A maghéj felszíne, ha szabad szem
mel nézve egyenletesnek látszik is, 
mikroszkóppal vizsgálva, ritkán egészen 

síma. Az egyenetlenség okai különbözők: 
vagy a sejtek falai domborodnak ki a 
közepökön, vagy pl., mint a Lathyrushir- 
sutus maghéjában, egyes sejtcsoportok 
hosszabb növésűek oly formán, hogy 
gödrös felszin keletkezik s a hosszabb 

oszlopos sejtek kis körökben sorakoznak 

a rövidebbek körül.
Kiálló szőröknek igen érdekes pél

dáját láttam a Nymphaea thermális epi- 
dermisén, melyen a hosszúkás, bizarr- 
alakú kősejteknek egyik végén a merev 
szőrképleteknek egész csoportja áll ki.

Némely családokban (Asclepiadeae, 
Onagraceae) funiculusból keletkező szőr- 
bóbiták is vannak.

A maghéj sejtjei, a mig csak a mag 

tökéletes érettségét el nem érte, fiziológiai i 
munkában is részt vesznek, sőt, mint j 
fentebb már említettem, egyes rétegeknek 
egyenesen fiziológiai rendeltetésök van. 
Mihelyt a mag megérik, a sejtek ebbeli 
szerepe is megszűnik ' és belső tartalma 
lényegesen megváltozik.

A plazmának az érett magvak héjá
ban csak nyomait lehet találni; itt-ott chlo- 
rofillt is láthatunk, sőt még keményítő is 

akad az ú. n. vízrétegekben.
A maghéj sejtjeinek legelterjedtebb 

alkotó részei a csersav és a festő anya
gok. A csersav rendszerint valamely festő
anyaggal összeköttetésben van, többnyire 
a sejtek falában, bár nem ott képződött, 
hanem utólag került od a ; ezek az ú. n. 
phobaphenek adják meg a magvaknak 

azt az élénk, sokszor sötét színt, hogy 
miatta még a sejtfalak határait is alig. 
lehet észrevenni. Chromoplastok is fest
hetik a falakat; ezekről azonban ki van 

mutatva, hogy a falban is képződnek. A 
sejttartalom színanyaga, pl. a Cruciferák 
maghéjának ú. n. pigment rétege, chromo- 
plastoktól származik.

A maghéjakban továbbá illó olaj, 
különféle só, hamúalkatrész stb. található. 
Protein a maghéjban nincs, minthogy a 
növény más részeiben sem találták eddig
elé a magbelen kivül.

Nyálka a Theobroma Cacao mag
héjában fordul elő lysigén eredetű tar
tókban ; ez azonban eredetére nézve 
szintén sejtfal volt, miként T s c h i r c h 

kimutatta, ez tehát egy esete a desorga- 
nisatiónak, a mi a magvakban különben 
nem igen gyakori jelenség.

Midőn a maghéj sejtjei szövetekké 

alakulnak, a sejtek nem mindenkor illesz
kednek úgy egymás mellé, hogy közöttök 
üregek ne maradjanak; még a vastagfalú 
kősejtek is hagynak maguk között üre
geket (Papilionaceák homorú sejtjei), a 
vékonyfalú sejteken pedig épenséggel 
gyakori jelenség.

Szájnyílások a maghéjakon, úgy 

látszik, a legnagyobb ritkaságok közé 
tartoznak, mert eddigelé még csak a Canna 
maghéján találták (T s c h i r c h).

Minthogy első sorban gyakorlati czél- 
ból foglalkozom a magvak anatómiájával, 
a termésfalak közül kiváltképen csak
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azokat tanulmányoztam, melyek a mag
héjra többé-kevésbbé rá vannak nőve, 
tehát róluk nem mint magvakról, hanem 

mint termésekről szólhatunk.
Azok a termésfalak, melyek könnyen, 

maguktól is kiszórják a bennök foglalt 
magvakat, általában nem nagyon bonyo
lult szerkezetűek. A sejtek szöveti egye
sülése, a sejtek tartalmukra s más tulaj
donságukra nézve is nagyon közel 
állanak a levelek szövetéhez, bár vala
mivel változatosabbak. Azok a termésfalak 
pedig, melyek a maghéjra többé-kevésbbé 

rá vannak nőve, majdnem olyan, néha 
egészen olyan bonyolult és változatos 

szövetűek, mint a maghéj.
Nincs szándékomban ezúttal a termés

falakkal oly bőven foglalkozni, mint a 
maghéjakkal, csupán nehány gyakorlati 
fontosságú növénycsalád termésfalának 
sajátságait ecsetelem, mint érdekesebb 
példákat.

Az Gramineák zömében a maghéj és 

termésfal együttvéve sem nyújt elegendő 
oltalmat a magbélnek, azért pelyva veszi 
őket körül. Ez talán az oka, hogy a termés- 
fal azt a látszatot kelti a vizsgálóban, 
mintha szintén a maghéjhoz tartoznék; sőt 
e kétféle szerv annyira össze is van ott 
nőve, hogy csakis fejlődéstani alapon 

lehet az egyes szövetek hovátartozását 
biztosan megállapítani. Még más külön
legességek is bámulatra ragadják a vizs
gálót. A termésfalban vannak olyan réte
gek, melyeknek egyes sejtelemei nem is 

állnak egymással kapcsolatban, hanem 
két sejtréteg közé szorítva feküsznek. Két 
ilyen réteg is van itt; az egyiknek sejtjei 
hosszúak, tömlőalakúak és keresztben 
nyúlnak el a szomszéd réteg sejtjein, a 
másik réteg sejtjei még rendetlenebbül 
vannak szétszóródva, s csak a termés 

alsó és felső végén érintkeznek oly lazán,

hogy csaknem akkora üregeket hagynak 
egymás között, mint maguk a sejtek.

Magánosan álló tömlőalakú sejteket 
újabban az Euplirasia Odontilis mag
héjában is találtam.

Az Umbelliferák termését szintén mint 
anatómiai érdekességet említem m eg; itt 
a sejtek minőségében, szövetté alakulásá
ban, de különösen az olajtartók számában, 
elhelyezésében, hosszúságában, vastagsá- 
ban és helyzetében nagy a változatosság, 
nemcsak az egyes nemek, hanem még a 
fajok között is.

A magvak és termések anatómiai 
szerkezetének nagy változatosságán kivül 
még más nehézségek is gördülnek, külö
nösen a technikai mikroszkópus elé. Neve
zetesen a termések és magvak egyazon 
rétegéhez tartozó sejtek a mag, illetőleg 

termés különböző helyein módosulnak, 
továbbá a hosszúkás alakú magvak vé
gein, a hylum tájékán a sejtek kisebbek, 
gömbölydedebbek, színes anyagokban 

gazdagabbak szoktak lenni, mint a mag 
más részein. A hylum tájékán némely 

esetben akkora sejtkeveredés és más 

bonyolódás van, hogy alig lehet meg
állapítani a sejtek hovátartozását. Ez 
utóbbi körülményeket azért emelem ki, 
mert a technikai mikroszkópus többéire 

magtörmelékeket vizsgál, tehát könnyen 
ki van téve, hogy a szövetek alakulásá
nak szeszélyei félrevezetik.

Végül ismét csodálkozásomnak adok 

kifejezést, hogy oly kevesen foglalkoznak 
a maghéjak és termésfalak anatómiájával, 
pedig rendkivül érdekességükön kivül 
még esztétikai élvezetben is részesítik 

a vizsgálót. Némely maghéj szövete, 
mikroszkóppal nézve, alakjával és szín
pompájával olyan tetszetős képet nyújt, 
mint a legszebb perzsa szőnyeg.

T haisz  L ajo s.
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A természettudományok vívmányai 
között a laikus szemében kétségkívül 
egyike a legcsodálatosabbaknak és leg- 
megkapóbbaknak az a tény, hogy a 

véges ember betekintést szerezhet mind 
a végtelen nagy, mind a végtelen kicsiny 
birodalmába. A messzelátóval és a mikro
szkóppal felfegyverzett szem egész vilá
gokat lát a Tejút összefolyó ködében, va
lamint az egyszerű vízcsepp tartalmában. 
Ámde a tudomány nem csupán a látásra 
tanít meg, hanem ennél sokkal többre, 
a mérésre is. Megmérjük az égi testek
nek egymástól való távolságát, meg a 

sebességöket, megmérjük nagyságukat, 
meg a tömegöket, megmérjük a fény ter
jedése sebességét, meg a különböző szí
nek hullámhosszaságát, felső és alsó 
határt tudunk szabni két molekula egy
mástól való távolságának; egy szóval az 

anyag, tér és idő szemléletéből alkotott 
alapvető fogalmainkat mérhetőleg ki tud
juk terjeszteni mind a nagyok, mind a 
kicsinyek világára. De így kapott mérési 
eredményeink nem egyebek, mint holt 
számok, melyek semmit sem szólnak a 

képzelethez. E számok ugyanis a tőlünk 
megszokott földi viszonyok mérőszámai
hoz képest oly rengeteg nagyok, vagy 

olyannyira kicsinyek, hogy teljesen 

hiányzik valami megszokott nagysággal 
való összehasonlíthatás, a mely elképzel
hetővé tenné őket és így életet ön
tene beléjök. Kissé lendíthetünk ugyan 

képzelő erőnk szárnyain, ha azzál a fo

gással élünk, hogy a nyers számok he
lyett bizonyos jól ismert közéleti vagy 
természeti jelenségre vonatkozó analó
giával fejezzük ki a mérés eredményeit, 
így például lehetetlen helyes fogalmat 
alkotni a hozzánk legközelebb eső csillag
nak, a Centaurus a-jának tőlünk való 

távolsága nagyságáról, ha azt mondjuk, 
hogy ez a távolság 10 trillió mérföld; ha 

azonban azt mondjuk, hogy a Centaurus- 
a-ja olyan messze van, hogy tőle a fény 

a Földig 4Vb év alatt ér el, valamiképen 
mégis el tudjuk képzelni ezt a távolságot, 
mely oly mesésen nagy a földi távolsá
gokhoz képest.

A nagy számok csodás világába vezet 
el a »Prometheus« múlt évi folyamának 

egyik érdekes czikksorozata, a melyben 
Dz i obe k ,  az ismert nevű csillagász érte
kezik a mindenségben felhalmozott ener
gia mennyiségéről. Érdemesnek tartjuk 

Dziobek fejtegetéseit és eredményeit főbb 

vonásokban ismertetni, annál is inkábbr 
mivel nem csupán új számóriásokat 
nyújt, hanem egyúttal felveti azt a tár
gyához közel álló kérdést, hogy mi tör
ténik, ha majd a kőszén elfogy; ez a. 
kérdés pedig a legnagyobb mértékben 
érdekelheti a jövőbe is tekintő, a foly
tonosan előretörő művelt emberiséget* 

mert ha ma még csak akadémikus értékű 
is e kérdés feltevése, pár száz év múlva 

már parancsolólag követeli a feleletet, 
mikor tudniillik Földünknek összes kő
szénbányái már ki lesznek merítve.
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Ha a modern természettudományok 
két fundamentális elvét: az anyag meg
maradása és az energia megmaradása el
vét az egész mindenségre alkalmazzuk, 
szükségképen arra a következtetésre ju
tunk, hogy a természet egész világának 

anyaga és energiája állandó mennyiség. 
Arra természetesen még csak gondolni 
sem lehet, hogy kiszámíthassuk a minden- 
ség anyagának és energiájának mennyi
ségét ; de a mi lehetetlenség az egészre, 
lehetséges ennek egy részére : naprend
szerünkre. Naprendszerünk energiája fő
leg a következő/ négy alakban jelenik 
m eg : 1. mozgási energia vagy eleven 
erő, 2. potencziális vagy helyzeti energia,
3. hő energia és 4. sugárzó energia, vagyis 

az izzó Naptól kibocsátott fény- és hő
sugarak energiája.

Vegyük sorra ezeket az energiafajo
kat, és próbáljuk meghatározni nagy
ságukat, főleg a Földre való tekintettel.

1. Mozgási energia. Minden mozgás
ban lévő anyagnak bizonyos munka
tehetsége van, a mely függ egjTészt az 

anyag mennyiségétől, másrészt a sebes
ségtől. Ha az anyag haladó mozgást 

végez, vagyis minden pontjának ugyanaz 
a v sebessége van, és az anyagtömege 
m, akkor ennek a munkaképességnek

1mértéké — mv%, a mit mozgási energia-
u

nak vagy eleven erőnek nevezünk. Ha a 

test mozgása egy tengely körül való for
gásból áll, a sebességen kivül nem csu
pán az anyag mennyiségétől, hanem ennek 
eloszlása mikéntjétől is függ az eleven

erő, a melynek kifejezése most — / w 2,a

hol I  a testnek a tengelyre vonatkozó 
tehetetlenségi nyomatékát jelenti, a mit tö
kéletesen meghatároz az anyag mennyi
sége és a tengely körüli eloszlása; o) je
lenti a forgás szögsebességét, vagyis a 
tengelytől a távolság egységében lévő 

pont sebességét. Ha valamely testnek

egyidejűleg van haladó és forgó mozgása, 
akkor összes eleven ereje: e két mozgásá
nak külön megfelelő eleven erők összege.

Ez utóbbi eset fordul elő a Földünk
nél, a mely tudvalevőleg kettős mozgást 
tesz,’ a mennyiben tengelye körül forog, 
és a Nap körül elliptikus pályán haladó 
mozgást végez.

Lássuk először is a forgásból eredő 

eleven erő meghatározását a fenti képlet 
alapján; az to szögsebességet ismeretessé 
teszi a Föld egyszeri körülforgása idejé
nek ismerete ; az /  tehetetlenségi nyoma
ték kiszámítására ismerni kellene az 

anyag eloszlásának törvényét a Föld bel
sejében, a mit azonban nem ismerünk ; 
mindössze annyit tudunk, hogy a külső 

földrétegek középsűrűsége 2*5, hogy a 
sűrűség befelé haladva folyvást növek
szik, és végül hogy az egész Föld közép
sűrűsége 5*5. Ha az egész földben 2*5-nek 
vennők a sűrűséget, a valódinál kisebb, 
ha pedig 5'5-nek vennők a sűrűséget, a 
valódinál nagyobb értéket kapnánk a 

tehetetlenségi nyomatékra és így a for
gási eleven erőre is. Vegyünk tehát közép
értékben 4-et a homogénnak feltételezett 
Föld sűrűségéül ; így a számítás arra 
vezet, hogy a Föld tengelye körüli forgá
sából eredő eleven erő 16,000 quadrillió 

kilogramm-méter (kgm). E szám óriási 
voltát érzékítsük a következőképen. Ha 

felvesszük, hogy Földünk összes gépeiben 
ezermillió lóerő dolgozik, akkor a Föld 

forgásának energiája elegendő lenne, hogy 

gépeinket 70,000 millió évig elhajtsa.
L a p l a c e  vizsgálódásai szerint a 

Föld forgási energiája és így a forgási 
idő, vagyis a nappal hosszasága állandóan 
ugyanaz marad és csillagászati meg
figyelések is igazolják, hogy a Nap 
hosszasága az utolsó három ezredév alatt 
nem változott í̂oo mp.-czel, és mégis van 

egy ok, a melynek szükségképen folyto
nosan csökkenteni kell a Föld forgási 
energiáját és így hosszabbá tenni a napo
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kát. Erre M e y e r  Róbe r t - nak,  az 

energiáról szóló tanítás geniális úttörő
jének éleslátása mutatott rá. Ez az ok az 
árapály, vagyis a dagály és apály idő
szakos változása. Ennek megértése igen 
egyszerű. Az árapály keletről nyugotra, 
tehát a Föld forgásával ellenkező értelem
ben húzódik végig a tengeren, e közben 

természetesen surlódik a tengerfenékhez, 
és főleg á partokhoz; ez a súrlódás el
lene dolgozik a Föld forgásának és így 

lassítja, vagyis a forgási energiát csök
kenti. Nagyon durván ki is számíthatjuk 
a csökkenés nagyságát; ha ugyanis a 
tengerpartok hosszúságát 100 ezer kilo
méternek vesszük, és ha feltesszük, hogy 
1 méter hosszú partdarabon a súrlódás 
legyőzésére fordított munka 10 lóerő, 
akkor az egész árapály súrlódásának 
legyőzésére fordított másodperczenkénti 
munka ezer millió lóerő, és ugyanennyi 
a Föld forgási energiának másodperczen
kénti csökkenése. Emberi viszonyainkhoz 
képest óriási nagy ez a súrlódási munka, 
mert hiszen körülbelül ugyanakkora mint 
összes gépeink együttes munkája, de 

azért a Föld forgási energiájához képest 
olyannyira kicsiny, hogy csak több ezer 

millió év alatt emészthetné fel teljesen a 
Föld forgásának eleven erejét.

A Föld forgási energiájánál még na
gyobb a Nap körül való kerengéséből 
eredő energia. Ismervén a Föld tömegét, 
és haladó sebességét, a mely másodper
czenként 30,000 m, a fenti képlet szerint 
kiszámíthatjuk a megfelelő eleven erőt, 
és ez 190 quintillió kgm-nek adódik k i ; 
ez az energia mennyiség 800 billió éven 
át tudná működésben tartani a Föld ösz- 
szes gépeit.

Természetesen még sokkalta nagyobb 

az egész naprendszerünknek eleven ereje, 
mivel itt nem csupán az egyes bolygók
nak saját forgása és a Nap körüli kerin
gése jő számításba, hanem egyúttal az 

is, hogy az egész naprendszernek van

egy közös mozgása a Herkules csillag
képe felé, a mely mozgásnak másodper
czenkénti sebessége mérföldekre rúg.

2. Az általános vonzás potencziális 
energiája. Valamint a háztetőn nyugvó 

kődarabnak pusztán helyzeténél fogva 
van bizonyos munkaképessége, poten
cziális energiája, mely a szabad esés 

közben fokozatosan eleven erővé változik 
át, úgy a Nap körül keringő Földnek is 

van potencziális energiája, a mely a 

Naptól való távolság függvénye. Mivel ez 
a távolság nem állandó, lévén a Föld 
pályája nem kör, hanem ellipszis, a po
tencziális energia sem állandó; ámde 

állandó a potencziális energiának és a 
Föld haladó mozgásából eredő eleven 
erőnek az összege. így például januárius 

elején, mikor a Föld perihéliumban, 
vagyis legközelebb van a Naphoz, a po
tencziális energia minimum, de az eleven 
erő maximum, és juliusban, mikor a Föld 

aphéliumban, vagyis legtávolabb van a 
Naptól, a potencziális energia maximum, 
de az* eleven erő minimum. Az egyik 
energiafaj nyeresége tehát mindig egyenlő 

a másiknak veszteségével. Már most a 
számítás azt adja, hogy a Föld eleven 

erejének legnagyobb növekedése és csök
kenése az átlagos értékének V3o-ad része, 
tehát kerek számban 6 quintillió kgm ; 
a mondottak szerint ugyanekkora a Föld 
potencziális energiájának legnagyobb vál
tozása. Ebből most már könnyű kiszámí
tani azt a vonzóerőt, a melylyel a Nap a 
Földre h a t; ennek a vonzóerőnek átlagos 

értéke 2400 trillió kg-nak adódik ki.
A naprendszer mozgásában és így 

mechanikai energiájában is nagy állandó
ság mutatkozik; de azért igen valószínű, 
hogy folytonos változásoknak van alá
vetve, a melyek azonban aránylag oty- 
annyira kicsinyek, hogy az alatt a rövid 

pár ezerév alatt, a mennyire az emberi 
megfigyelések visszanyúlnak, "még nem 

észlelhetők.
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3. A hőenergia. Századunknak a 

természettudományok terén egyik leg
nagyobb fölfedezése kétségkivül a hő 
valódi természetének felismerésében á l l ; 
abban, hogy a testeknek az a tulajdon
sága, melyet érzékeink közlése szerint 
melegnek vagy hidegnek nevezünk, volta- 
képen a legkisebb részeknek érzékeinktől 
észre nem vehető rezgőmozgása; abban, 
hogy mechanikai munka átalakítható 
hővé és viszont és így a hő nem egyéb, 
mint az energiának egyik faja. Hőt, vagyis 
melegmennyiséget tudvalevőleg kalóriával 
mérünk, vagyis azzal a melegmennyiség
gel, mely 1 kg 0°-ú víz hőfokát 1° C.-szal 
felemeli, a mechanikai energia egysége 

pedig a kilogramm-méter. E két egység 
között a két mennyiség azonosságánál 
fogva állandó viszonynak kell fennállani, 
és valóban a legkülönbözőbb elvek sze
rint tett nagyszámú pontos mérő kísér
letek arra vezettek, hogy 1 kai. =  425 
kgm. Mivel minden meleg test bizonyos 

energiamennyiséggel rendelkezik épen 
melegségénél fogva, azért Földünknek is 
van hőenergiája, és fölvethető a kérdés, 
hogy ez mekkora. E kérdésre pontos vá
laszt nem adhatunk, mert ehhez ismerni 
kellene a Föld átlagos hőfokát és átlagos 
hőfoghatóságát, a melyek azonban mind
eddig ismeretlenek előttünk. Igaz ugyan, 
hogy addig a mélységig (2000 m), a 
meddig emberi kéznek a Földbe lehatolni 
sikerült, azt tapasztaljuk, hogy száz 

lábanként ahotok 1°C.-szal emelkedik; de 
természetesen nagyon könnyelmű és tel
jesen megokolatlan következtetés lenne 

az, hogy a Föld előttünk rejtett belsejé
ben is ugyanilyenek a viszonyok. Ha ön
kényesen feltesszük, hogy a Föld átlagos 
hőfoka 5000° C. és átlagos hőfogható- 
sága Vio, azt kapjuk, hogy a Föld hő
energiája 1 quintillió kgm. Bármily bi
zonytalan feltevések eredménye is ez a 

szám, annyit mégis bizonyít, hogy a 

Föld hőenergiája valószínűleg sokkal

nagyobb, mint a forgási eleven erő, de 
sokkal kisebb, mint a Nap körüli moz
gásból eredő eleven erő. Hogy mily óriási 
különbség van a két eleven erő közt, 
legjobban kiderül, ha kiszámítjuk, hogy 

mindenik eleven erővel egyértékű meleg
mennyiség mennyivel emelné a Föld hő
fokát ; így azt találjuk, hogy a forgási 
eleven erő okozta hőfokemelkedés csak 

500° lenne, a haladó mozgás eleven ereje 
pedig 100,000°-kal emelné a Föld hő
fokát.

A Föld, mint minden test, mely mele
gebb a környezeténél, fokozatosan h ü l; 
Földünknek ez a hülése azonban rossz 
melegvezető szilárd kérge miatt igen lassan 

megy végbe. Bizonyára kelleténél na
gyobbnak vesszük a kihűlést, ha a Föld 

felületének négyzetméternyi darabjára a 
melegveszteséget naponként 1 kalóriára 

tesszük, így az egész Földnek egy évi 
melegvesztesége 70 trillió kgm, a mi 
aránylag olyan csekély, hogy a Föld 

összes hőenergiája csak 14,000 millió év 
alatt merülne ki.

4. A sugárzó energia. A Nap melege 

kétségkivül több milliószor akkora, mint 
a Földé, mert a Nap tömege körülbelül 
330,000-szer akkora mint a Föld tömege, 
és a Nap hőfoka is sokkalta nagyobb a 
Földnél. A Nap hőenergiájának kiszámí
tása épen úgy lehetetlen, nhint a Földé, 
mert nem ismerjük sem az átlagos hő
fokát, sem az átlagos hőfoghatóságát. 
Mert hogyan lehessen szó pontos szám
ról, mikor a Nap hőfokát némelyek csak 
1500°-ra, mások azonban több millió 

fokra teszik. Itt is tehát be kell érni csak 

nagyon önkényes becsléssel. Ha feltesz- 
szük, hogy a Nap középhőfoka 20,000° C. 
és hőfoghatósága í / i o ,  akkor 1 sextillió 
kgm-nak adódik ki a Nap hőenergiája.

Minthogy a Napot nem védi szilárd 
kéreg, mint a Földet, a hőkisugárzása is 
sokkal nagyobb, mint a Földé. Erről fo
galmat alkothatunk magunknak, ha meg
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mérjük azt a melegmennyiséget, mely a 
Naptól a Földre érkezik. L a n g 1 e y sze
rint a földfelület* négyzetméternyi darab
jára perczenként legalább is 30 kalória 

melegmennyiség érkeznék, ha ennek 
felét nem nyelné el a légkör; ezen az 
alapon számítva, az egész Földre egy nap 
alatt 5 trillió kalória, vagyis körülbelül 
2000 trillió kgm hő jut el a Naptól su
gárzás révén. Ez az energiamennyiség 
több mint 800 évig el tudná hajtani a 

Föld összes gépeit, vagyis ha minden 

nap csak 1 / 3  mp. ideig meg tudnók fogni 
a Naptól a Földre érkező hőt, és ezt érté
kesíteni tudnók, ez untig elegendő lenne, 
hogy összes gépeinket egy napon át mű
ködtesse. A Nap sugárzó energiájának 
köszönhetjük a Földön az életet, nélküle 

a Föld felülete jéghideg volna, a tenge
rek fenékig be volnának fagyva; a Nap 

energiája idézi elő légkörünk és a tenger 

hullámait; a Nap energiája halmozódott 
fel számlálatlan ezredévek előtt a kőszén
ben, és végre minden növény és állat 
életenergiája sem más, mint a Nap su
gárzó energiájának átváltozott alakja.

Ámde a Föld csak igen kis részét 
használja fel a szakadatlanul ráhulló bő 

energia-ajándéknak, mert ezt legnagyobb 

részben elveszti visszasugárzás révén.
Könnyen belátható azonban, hogy 

Földünk csak elenyészően kicsiny részét 
foghatja fel a Naptól minden irányban 
kibocsátott energiának; mert hiszen, ha 

a Nap körül mint középpont körül a Föld
től való távolsággal (20 millió mérföld) 
mint sugárral gömböt gondolunk leírva, 
ennek minden egyenlő felületdarabjának 
ugyanannyi sugárzó energiát kell kapnia, 
így azt találjuk, hogy Földünkre csupán 

két ezer milliomod része esik a Naptól 
kisugárzott összes energiának, a mely 
naponként 4 quintillió kgm. Naponként 
1 quadrillió kg kőszenet kellene elégetni, 
ha ezt a meleget mesterségesen akarnók 
előállítani; ha Földünk csupa kőszén

ből állana, ennek teljes elégetése csak 5 
napon át tudná ezt a meleget szolgáltatni ; 
vagy, ha a Nap körül 1 m vastag jég
burkot képzelünk, ezt a Nap sugárzása 

5 mp. alatt megolvasztaná.
Önként feltolul itt az a kérdés, hogy 

miképen birja ki a Nap ezt a beláthatat
lan idők óta szakadatlanul folytatott 
energiapazarlást. Bármily magasnak 
vegyük ugyanis fel a Nap hőfokát és 

hőfoghatóságát, a számítás azt bizonyítja, 
hogy az óriási hőkisugárzás miatt a Nap 

hőfokának évenként 2° C.-szal kellene 
csökkenni és így ezer év alatt a lehűlés 

már 2000° C.-t tenne, a mi, ha igaz volna, a 
Napnak már régesrégen épúgy szilárd 
kéreggel kellett volna bevonódnia, mint 
a Földnek. Ez azonban nem következett 
be. Ebből szükségképen következik, hogy 
a Napnak melegén kivül kell lenni egy 

másik hatalmas energiaforrásának is, a 
melyből a kisugárzás veszteségeit pó
tolni birja. A főkérdés természetesen az, 
hogy mi hát ez az energiaforrás. Erre 

két theoria is igyekszik megadni a vá
laszt ; az egyik M a y e r-é, a másik meg 

H e 1 m h 0  11 z-é. M a y e r magyarázata 
szerint a Napba kozmikus testek, meteo
rok hullanak és ezeknek eleven ereje 

változik át hővé. Közelebbi vizsgálat 
azonban azt bizonyítja, hogy ezen az 
úton csak igen kis részét lehet pótolni a 
sugárzásbeli veszteségnek. Meteorok a 

Földre a megfigyelés valamint az elmélet 
szerint másodperczenkénti hat mértföld 
sebességgel esnek, a Napon sokkal 
nagyobbnak kell lenni ennek a leérkezési 
sebességnek. Tegyük fel, hogy legyen 
100 mérföld, vagy, kerekszámban 700,000 
méter. így 1 kg anyag a Napra való 

leesésekor 25,000 millió kgm =  60 millió 

kalória energiával rendelkezik ; de mivel 
a Napnak sugárzás útján való hőveszte
sége minden 24 órában 10,000 quadrillió 

kai., azért ennek pótlására minden áldott 
Nap 167 trillió kg kozmikus anyagnak
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kellene a Napba hullani. Ez ugyan ma
gában véve óriási tömeg, de azért mégis 
igen kicsiny á Napéhoz képest. Mivel a 
Föld tömege 5*5 quadrillió kg vagyis 
30 ezerszerese a Nap feltételezett 24 órán
kénti tömeggyarapodásának, azért a Nap 
100 év alatt a Föld tömegével egyenlő 
tömegű anyaggal gyarapodnék ; ez azon
ban maga után vonná, hogy a Földnek 
a Nap körüli keringés-ideje, vagyis egy 

év körülbelül 50 mp.-czel rövidülne. Ez a 

következtetés pedig a valósággal homlok- 
egyenest ellenkezik.

De van még egy másik nyomós bizo
nyíték is a M a y e r-féle magyarázat 
tarthatatlanságára. A kozmikus anyagok 

minden irányból egyenletesen esnek a 
Napra, a Földnek tehát ugyanazon hánya
dot kellene felfogni a kozmikus anyagok
ból, mint a melyet tényleg felfog a Nap 
összes kisugárzásából, tehát körülbelül 
egy 2000 milliomodrészt; de mivel a Föld 
maga részéről is vonzza az égi utasokat 
és így sokat lehúz belőlük magához, 
bátran vehetjük az előbbi hányad két
szeresét ; így azonban azt kapjuk, hogy 

a Földre naponként legalább is 150,000 

millió, vagyis a földfelület minden 
négyzetkilométernyi darabjára 300 kg 
kozmikus anyagnak kellene hullani, a mi 
szembeszökőleg túlságos sok, hiszen az 

örök jég és hó hazájában csak egészen 
elvétve lehet kozmikus eredetű port 
találni.

Lássuk most a másik, a H e l m -  

h o 11 z-féle elméletet. A Nap nem csupán 
a bolygókat, üstökösöket, meteorokat 
vonzza, hanem vonzza saját magát is, a 
mit úgy kell érteni, hogy a Napnak min
den egyes részecskéje vonzólag hat min
den más részecskéjére ; ezeknek a vonzó 
erőknek is van potencziáljuk, és ez a 
Napnak önönmagára vonatkoztatott po- 
tencziálja. E vonzások következtében a 
Napnak megvan a törekvése, hogy mind
jobban és jobban összehúzódjék, ámde

ennek ellenáll a szerfölött fölhevített 
tömeg nyomása, úgy hogy csak abban a 

mértékben lehetséges az*összehúzódás, a 
melyben melegéből veszít kisugárzás 
útján. Ámde az összehúzódás alatt a Nap 

munkát végez, potencziális energiája 
kisebbedik, és ennek vesztesége változik 
át előbb eleven erővé, majd hővé, a mely 

azután újra kisugározható. H e 1 m- 
h o 11 z ki is számította a Nap évenkénti 
összehúzódását, a mely szükséges a 
sugárzási energiaveszteség fedezésére. 
A Napon a nehézség tudvalevőleg 27-szer 
nagyobb, mint a Földön, úgy hogy 1 kg 
tömeg ott 1 m-nyi esése alatt 27 kgm mun
kát végez. Tegyük fel, hogy a Nap átmérő
jének tízezredrészével húzódjék össze, 
ekkor a felület minden egyes kg tömege 
kerekszámban 70,000 m-t esik, és így 

1960000 kgm munkát végez. Ha a Nap 
homogén, vagyis mindenhol egyenlő 
sűrű volna, 1 kg tömeg a belsejében ke
vesebb munkát fog végezni összehúzódás 

közben, mint a felületen, mert belül mind 
a vonzó erő, mind a befutott út kisebb. 
A mathematikai elmélet igazolja, hogy az 
átlagos munka a felületen lévő tömeg 

munkájának 3/ö-e, vagyis esetünkben 
1200000 kgm ; ha ezt a számot meg
szorozzuk a Nap egész tömegével, vagyis 

1*8 quintillió kg-al, úgy 2 sextillió kgm-t 
kapunk. Ez azonban csupán egy alsó 
határ, mert hiszen a Nap nem homogén, 
hanem a középpontja felé nő a sűrűség, 
ámde így az összehúzódás munkája is 

nagyobb lesz. Maradjunk azonban csak 
a 2 sextilliónál. Láttuk azonban már, 
hogy a Nap 24 óránként 4 quintillió kgm 

energiát veszít el a hőkisugárzás miatt; 
tehát a Nap átmérőjének V io o o o  részével 
való összehúzódásában annyi energiát 
fejleszt, a mennyivel a hőkisugárzás 

szükségletét 500,000 nap, vagyis 1400 
éven át el birja látni.

Már a mondottak is valószínűvé te
szik, hogy a Helmholtz-féle elmélet felel
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meg a valóságnak. Ez elmélet szerint 
még az is lehetséges, hogy a Nap nagy 
pazarlása ellenére még melegebbé is 
válik, mert hiszen ehhez csak az szük
séges, hogy az összehúzódás 1400 év 
alatt többre rúgjon, mint az átmérő egy 
tízezred része.

így biztosak lehetünk abban, hogy 

még millió évek múlva is gyengítetlenül 
fogja a Nap a Földre küldeni életadó 

sugarait; a Nap átlagos sűrűsége ugyanis 

igen kicsiny, mindössze 1*4, ámde nincs 
kizárva, hogy majdan a Nap sűrűsége 
kétszer akkora lesz, mint most a Földé, 
a mi akkor következnék be, ha a Nap 

mostani átmérőjének felére zsugorodik 
össze, de az így nyert energia 14 millió 
évig birja pótolni a sugárzási veszte
ségeket. Ha tehát belátható időkig nem 
is kell attól tartanunk, hogy »elhidegül« 
irányunkban a Nap, mégis csak ez lesz 

a vége. Mert egyszer be kell következni 
annak, hogy az erősen összenj^omott 
anyag oly nagy ellenállást fejt ki a to
vábbi összehúzódás ellenében, hogy a 

kapott energia kisebb a sugárzásbeli 
veszteségnél; ekkor hozzá kell nyúlni a 

Napnak saját meleg-tőkéjéhez, és ez a 
tőke napról napra, évről évre apadni fog: 
megkezdődik és feltartózhatatlanul halad 
■előre a Nap kihűlése, és végre is be fog 
vonódni szilárd kéreggel, a mi Földünk
nek az örök jég uralmát, a halált 
jelenti.

De nemcsak a jövőbe, hanem a 

múltba is enged pillantást Helmholtz el
mélete. A Nap sűrűsödése az évmilliók 

hosszú sora óta van már folyamatban, 
úgy hogy valamikor hajdanában a Nap 

sokkal nagyobb kiterjedésű volt, mint 
ma, elért a legszélső bolygóig a Neptunig, 
magában foglalta az összes bolygókat, 
-és az egész mai naprendszerünk egy 

összefüggő egységes ködtenger volt, a 

mely az idők folyamán összehúzódott, 
megsűrűsödött és a mefyből kiszakadtak

az egyes bolygók. így tehát a Helmholtz- 
elmélet ugyanarra a következtetésre jut 
naprendszerünk őskorát illetőleg, mint a 
K a n t - L a p l a c  e-féle ködhipothézis.

Szóljunk most még pár szót ennek a 
» világköd«-nek energiájáról. A potencziá
lis energia óriási nagy volt, az össze
húzódás folyamán felszabadult energia 

átalakult részint a kiváló bolygók moz
gási energiájává, részint hővé, de leg
nagyobb részben kisugárzódott a világ
térbe, és így naprendszerünk számára 

örökre elveszett. Az összehúzódás fel
szabadította energiát ki is tudjuk számí
tani. A mathematikai elmélet szerint 
ugyanis, ha egy igen nagy kiterjedésű 
test aránylag kicsiny gömbbé húzódik 
össze, mint a világködből lett Nap, annyi 
munka végeztetik, mintha a gömb az át
mérő felére húzódnék össze. Ez utóbbi 
munka azonban a Nap esetében leg
alább is 20,000 sextillió kgm =  50 sextillió 
kalória; ennek legnagyobb része el
veszett kisugárzás útján, mert ha benn 
lenne még a Napban mint hőenergia, 
a Nap hőfokának 28 millió C.°-nak kel
lene lenni, a mi pedig kizártnak tekint
hető. Mi történik azonban azzal az ener
giával, a melyet a mi Napunk, és épen 

úgy a mindenség többi millió napja, ki
sugároz a világtérbe ? Erre más feleletet 
nem adhatunk, mint hogy gyarapítja a 

világtért betöltő éter rezgési energiáját.
Végigtekintvén naprendszerünk és 

főleg Földünk energiakészletén, térjünk 
át annak a kérdésnek tárgyalására, hogy 

mi történik, ha majd a kőszén elfogy ? 
Kétségtelen bizonyosság, hogy valamikor 
el fog fogyni. Világos, hogy ekkor csakis 

két eshetőség lehetséges: vagy új hatal
mas energiaforrást hódít meg az emberi 
elme, a mely örökébe lép a kihalt kő
szénnek, és ekkor változatlanul halad 

előre diadalútjában a közlekedés és ipar ; 
vagy pedig nem tudják semmivel se pó
tolni utódaink a kőszenet, és ekkor vissza-

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



172 IFJ. SZILY KÁLMÁN

sülyed az emberiség abba a korba, mikor 

majdan kizárólagosan csupán emberi és 
állati erőre volt szorulva.

Reméljük utódaink érdekében, hogy 
az első eset fog bekövetkezni, és lássuk, 
hogy mai tudásunk szerint minő kilátások 
vannak az egész emberi művelődést any- 
nyira érdeklő nagy probléma meg
oldására.

Az előbbiekben felsorolt és behatóan 
megvizsgált energiafajok valamelyikét 
kell az emberi nemnek hatalmába kerí
teni. A Föld mozgási energiájának igen 
csekély törtrésze elegendő lenne, mint 
láttuk, a Föld összes gépeinek működ
tetésére. Ma azonban el sem tudjuk kép
zelni, hogy miképen lehessen ezt az 

energiát hasznunkra fordítani. Hiszen mi 
valamennyien, és minden kezünk ügyébe 
eső tárgy, egyaránt részesei vagyunk a 

Föld mozgásának, és úgy nem állíthatunk 
fel semmi akadályt, a melynek a Föld 
mozgása egy részét átadja, mint ezt 
tehetjük a szél- és vízművekkel. Mind
össze egy jelenség van a Föld mozgása 

és a Hold meg a Nap vonzásától elő
idézettek közt, a melynek kihasználása 

lehetséges: és ez az árapály vagyis dagály 
és apály időszakos váltakozása. Hogy ezt 
felhasználhatjuk gépek hajtására, az két
ségtelen, mert hiszen mindössze csak 
arról kell gondoskodni, hogy a tenger
parton töltésekkel elzárt hatalmas reser- 
voirt létesítsünk, a melybe dagály idején 

a víz betódul zsilipeken, a melyek az 
apály idején való visszahúzódást meg
gátolják. Az így összegyűjtött víztömeg 

azonban magas helyzeténél fogva ener
giával rendelkezik, úgy hogy malom
kerekeket vagy más motorokat hajthatunk 
vele. Az árapálynak mint energiaforrás
nak ipari felhasználása tényleg már meg 
van valósítva Francziaországban a Cótes 

du Nord département-ben fekvő Plou- 
manacli-\á\iöXobQn, a hol á reservoirban 

a dagály idején összegyűjtött víz az apály

j  alatt vízkereket hajt, a mely meg egy 
j  jéggépet működtet, és így naponkénti 
! nyolez órai munkaidő alatt 450 kg jeget 
j  állítanak elő. Tervben van egy dinamó- 

gép felállítása is az elektromos világítás, 
i czéljaira. Minden esetre nagy jövővel biz- 
í  tathat ez az első kisérlet, de azért be kelL 

várni előbb a nagyobb méretű kísérletek 

eredményeit, mert kérdéses, hogy az ár
apálynak nagyban való kihasználása nem 
fogja-e megváltoztatni magát az árapály
jelenséget.

Hogy miképen lehetne hasznot húzni 
a Föld potencziális energiájából, arról 
most még semmit sem tudunk.

A mi a Föld hőenergiáját illeti, képzel
hető, hogy ezt is szolgálatába hajtja az 
emberi művelődés zsarnoksága, a mennyi
ben izzó tömegeket hozhat a Földnek 

ma még rejtelmes mélyéből a felszínre és. 
ezeket emberi czélokra értékesítheti. Ez 
azonban a közel jövőben még nem igen 
lesz megvalósítható.

Hátra marad végre a rendelkezé
sünkre álló leghatalmasabb energiaforrás, 
a Nap kisugárzása. Ezt felhasználhatjuk 
vágj'' közvetetlenül, vagy pedig közvetve 

a tőle táplált szél- és vízenergia kiakná
zásával. A mi először is az utóbbiakat, 
illeti, ezek még kétségkívül sok hasznot: 
fognak hajtani az emberiségnek; hiszen 
annak a számlálatlan sok lóerőnek, mely 
a szél fúvásában, a tenger hullám
csapásaiban, a folyók és patakok tova- 
rohanásában, és a hatalmas vízesések 

lezuhanásában van elrejtve, mily el
enyészően csekély része van eddig ki
használva ! Okosabb gazdálkodás bizo
nyára még sok millió lóerőhöz juttathatja 
az emberiséget. Lássunk itt is egy kis- 
számítást. Mivel Földünk minden négyzet- 
czentiméternyi felületdarabjára tudvalévő- 
lég valamivel több mint 1 kg légnyomás, 
nehezedik, azért a Földünket körülövező 

légkör súlya kerekszámban öt trillió k g ; 
ha átlagos szélsebességül másodperczen-
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kénti öt métert veszünk, a mozgó levegő 

eleven ereje hat trillió kgm-nek, tehát az 
emberi gépek napi szükséglete ezerszere
sének adódik ki. Világos, hogy a szél
energia ezredrészét bátran elvehetjük a 
természet háztartásának megzavarása nél
kül, mert hiszen a szél energiájának vesz
teségét napról napra pótolja a Nap ki
sugárzása. A milyen könnyű lenne tehát 
•e számítás alapján a szelet befogni összes 

gépeinkbe hajtóerőül, ép olyan nehéz a 

praktikus megvalósítás. Ha meggondol
juk, hogy a légkörnek csak legalsó réte
geit lehetne értékesíteni, be kell látnunk, 
hogy ezen az úton nem tudjuk előterem
teni azt az energiamennyiséget, a mire 
szükségünk van.

Ugyanilyen eredményre jutunk, ha 

a vizi energiát vesszük számításba. Ha 

az óczeánba siető összes vízmennyiséget 
egyenletesen elosztanék a szárazföldeken, 
nem igen kapnánk 1 dm-nél nagyobb 

mélységű vízréteget, ha ennek átlagos 
sebességeül egy métert veszünk, és fel
tesszük, hogy a Földön a szárazföldek 
Vö-ét teszik ki az egész felületnek, úgy 

500 billió kgm-t kapunk a Föld folyó 
vizeinek kinetikai energiája számára. De 
mivel ez sokkal lassabban újul meg, mint 
a levegő energiája, azért naponként 
huszadrészénél, vagyis 25 billió kgm-nél 
bajosan vehetnénk el többet, a mi azon
ban csakis 4—5 millió lóerőt nyújt, tehát 
sokkal kevesebbet, mint a mekkora az 
emberi gépek lóerőszükséglete. Itt nem 
vettük ugyan számításba a tenger hul
lámainak energiáját, de ennek értékesí
tése nagyon is nagy nehézségekbe ütköz
nék. Természetesen azért könnyen lehet
séges, hogy egyes kedvező viszonyok

közt lévő országok vagjr vidékek összes 

energiaszükséglete vízerővel fedezhető; 
elég itt utalnunk a Niagara környékére, 
vagy Island szigetére.

Legutoljára hagytuk a leghatalmasabb 

energiaforrásnak, a Nap hősugárzásának 
közvetetlen felhasználását. Láttuk már, 
hogy bőségesen elegendő lenne csak 

V3 rnp-ig felfogni a Földre a Naptól le
érkező hőt, hogy ezzel egész napon át 
táplálhassuk a Föld összes gépeit. Kicsi
ben állítottak is már elő olyan gépecs- 
kéket, melyeket a Nap energiája hajt, 
de nagyon kérdéses, hogy ez nagyban 
is lehetséges lesz-e. Annyi bizonyos, 
hogy a legideálisabb megoldása a fel
adatnak az lenne, ha a Nap energiáját 
akkumulátorokba össze tudnók gyűjteni, 
és ezekből tetszőleges mennyiséget czél- 
jainkra fordítani. És ehhez nem is kellene 
más, mint egyszerűen követni a nö
vények példáját, mert valójában minden 

egyes növény egy-egy akkumulátora a 

napsugár energiájának. A napsugár hatá
sára bontja fel a növény a levegő szén
savát szénre, a melyet szervezete fel
építésére használ fel, és oxigénre, 
melyet kilehel; a növényi szénben így 

megkötött sugárzó energia szabadul fel 
mind az elégéskor, mind pedig, a mikor 

embernek-állatnak táplálékul szolgál.
De bármit is hozzon a jövendő, 

nincs okunk kétségbe esni az emberiség 

sorsán. Ha a múltban annyi diadalt ara
tott az emberi szellem, mikor pedig 
csakis az előrehaladás vágya és áz igaz
ság kutatása sarkalta: ki tudná meg
mondani, hogy mire lesz képes a jövőben, 
mikor az emberi művelődés léte vagy 
megsemmisülése forog majd koczkán.

i f j . S z il y  K á l m á n .
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Az ókorban használt fémek *

E század elején keveset tudtunk az ! 
ókor nagy nemzeteiről, kivéve, a miről a j  
klasszikus költők, történetírók és a zsidó 
nép szent könyvei révén értesültünk. 
Azóta ebbeli ismeretünk a tudósok és 
kutatók munkái alapján igen gyarapodott; 
régi városok romjait ásták ki, Egyiptomnak 

és Asszíriának papiruszra és cseréptáblára 
írt, templomok falára, palotákra és sírokra 

festett vagy vésett egykorú irodalmát 
megfejtették ; és a mi még fontosabb, az 

e romokban talált tárgyak nagy fényt ve
tettek a nép mindennapi életére, úgy
szintén ornamentális és hasznos művé
szeteire. E kutatásnak egy része a kü
lönböző nemzetek különböző történelmi 
időszakban használta fémekre vonatko
zik és ez az, a mire a figyelmet irányítani 

akarom.
Azon országok területét, melyre e ku

tatás kiterjed, keletről a Földközi-tenger 

határolja és a Perzsa-öbölig terjed. Kez
dem Egyiptomon, Menesz-en, az első fá
raón, egészen addig, míg az országot 
Nagy Sándor meg nem hódította, a mi 
körülbelül a Kr. e. 4400-tól 332-ig terjedő 

időszakot öleli fel.
Ha Szeneferu-nak a Szinai-félszigeten 

Vádi-Magharában talált győzelmi tábláját 
vesszük kiinduló pontul, a táblán a ki
rályt látjuk ábrázolva, a mint ellenségének 
feje fölött csatabárdját forgatja. E rajz a 

terület réz- és türkiszbányáinak elfoglalá

* Dr. J. H. G 1 a d s t o n e előadása, 
melyet 1898. februárius 11-ikén »The me- 
tals used by the great nations of antiquity« 
czímen a Royal Institutionban tartott.

sát jelenti és a bányák megelőző meg
művelését, mint a jólét forrását tünteti 
föl. A király feje fölött lévő hieroglif fel
írásban nemcsak az ő neve olvasható 
fonetikusan, hanem a királyi czímekben 
két ideograf is látható, mely a tárgyra 
vonatkozik.

Az egyik a nyakláncz vagy nyak
ékszer, a mi az aranynak jól ismert 
jelképe ; a másik egy balta, melynek feje 
inkább réz-, mint kőfegyverre emlékeztet. 
E czímek nem magokra a fémekre vonat
koznak, hanem »Arany Horust« és »Jó
tevő Istenséget« jelentenek. Mielőtt el
vont eszmék kifejezésére ily jeleket hasz
nálhattak volna, konkrét alakj okban jól 
kellett ismerniök. Szeneferu Kr. e. 3750 
körül é l t ; de a két év előtti fölfedezések 

egy sokkal régibb korból származó fé
meknek birtokába juttattak bennünket. 
M. d e  M o r g a n ,  az egyiptomi régisé
gek volt főigazgatója, Nagadában felkuta
tott egy hatalmas királyi sírt, melynek 
középső szobájában a fáráó múmiája volt 
elhelyezve, s mely Eg\iptom elsőnek gon
dolt királyának, Menesznek czímével volt 
ellátva. Ha ez valóban az ő sírja, való
színű kora Kr. e. 4400 év. Bennünket 
különösen érdekel, hogy két szobában a 

sok elefántcsonttárgy, kvarcz, porfir, far 
alabastrom, teknősbéka héjjá, gyöngy
ház, obszidián, cserépedények, karneol, 
üveg és ruha között találtak néhány kis 

darabka fémet, ú. m. két vagy három 
morzsa aranyat, és egy hosszú, kissé nö
vekedő formájú aranygyöngyöt néhány 

réztárggyal, egy gombfélével, egy gyöngy-
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gyei és kevés finom dróttal együtt. A gom
bot M. Bert hel ot ,  a jól ismert franczia 
chemikus és politikus elemezte, kinek | 
nagyszámú régi fémtárgy elemzését kö- j 
szönjük, s azt mondja, hogy majdnem 

tiszta rézből áll, arzén vagy más fémnek 
számbavehető mennyisége nélkül.

Ezek a világon a legrégibb fémtárgyak, 
melyeknek valószinű korát megállapíthat
juk. Azonban F l i n d e r s  P e t r i e  tanár 
három évvel ezelőtt szintén Nagadában 

számos ugyanolyan jellemű tárgyat fede
zett föl és ezek között néhány kis réz
szerszámot ; én egy tőrről, egy kelt-ről 
és egy szigonyról származó kevés resze
léket megelemeztem s úgy találtam, hogy 

gyakorlatilag tiszta réztárgyak, az ónnak 
minden nyoma nélkül. E szerszámoknak 

korra nézve összehasonlíthatóknak kell 
lenniök a királyi sír korával, sőt lehet, 
hogy még régibb időkből származnak.

Abydoszban és közelében ugyanazon, 
vagy még előbbi korszakból való számos 
sír van, melyeket M. A m é l i n e a u  ku
tatott fel s melyek régi formájú hierogli- 
fák kíséretében a történelem előtt isme
retlen királyok nevét tartalmazzák. Ezek
ben nagyobb mennyiségű rézeszközt ta
láltak (fazekat, szekerczét, vésőt stb.), a 

melyek M. B e r t h e l o t  szerint szintén 

majdnem tiszta fémből állanak, néme
lyike azonban kevés arzént tartalmaz. 
Úgy látszik tehát, hogy az egyiptomiak a 
történelmi idő kezdetén az arany és réz 
használatát ismerték. Kövessük csak e 
két fém történetét, kezdvén az arannyal, 
melyet, minthogy rendesen színállapotban 

találják, valószínűleg legelőbb ismertek 
az emberek.

A B e r t h e l o t  irta egyik levél sze
rint minden, vagy majdnem minden régi 
arany, melyet vizsgált, több-kevesebb 
ezüstöt tartalmazott. A halvány színű 
aranyat néha elektrumnak nevezték és 

Kis-Azsiában nagy mennyiségben talál
ták, hol a Pactolus és más folyók »hen-

gergették arany homokukat«. Az arany 

az egyiptomi szobrászatban és képírás
ban gyakran van képviselve; pl. Béni 
Hasszánban 2400 évvel Kr. e. az igen ér
dekes társadalmi élet jeleneteiben ott látjuk 

az aranyműveseket, a mint az ékszereket 
készítik, a fémet kimérik, kis kemenczéik- 
ben forrasztó cső és fogó segítségével 
megolvasztják, mossák s megfelelően for
málják. Thébé-ben bazárt ábrázoló fest
ményen hölgyet látunk, a mint nyak- 
lánczra alkudozik, egy másik képen pedig 

cseretárgyként használt, vastag arany és 
ezüst gyűrűket mérlegelnek. Dasurban 
Kr. e. mintegy 2350 évvel négy király
leányt temettek el és sírjokban drága 

kövekkel kirakott ékszert találtak, a mely 
most a gizehi múzeumban van. I. Seti és
II. Ramzesz király Kr. e. 1300-ban Nu- 
biában nevezetes aranybányákat művelt, 
melyekben ezüsttől mentes arany volt.

Visszatérve a réz történetére, a fel
iratokban nem találunk különbséget a 
réz és ötvényei közt, mert valamennyi 
»chemt« általános megnevezéssel és a 
csatabárd jelképével van kifejezve. De ha 

magát az anyagot megkaphatjuk és ele
mezzük, megtudjuk, hogy mivel van dol
gunk. Sokféle rézeszközt vizsgáltak meg, 
mely a negyedik — egészen a hatodik 

dinasztia korából — tehát Kr. e. 3750— 
3100 évből származik. Valamennyi majd
nem tiszta rézből való. Egyik igen régi, 
El-Kab-ról való edénynek darabkáját ma
gam elemeztem és úgy találtam, hogy 
98°/o rezet tartalmazott, a hiányzó 2%, 
bizmut, arzén, ólom, vas, kén és oxigén
ből adódott ki, mint az eredeti érez tisz- 
tátalansága.

Az egyiptomiakra nézve bizonyosan 

| nagyon fontos volt, hogy a rezet annyira 

| keményítsék, a mennyire csak lehetett;
! ezt különböző módon tehették ú. m.
| kovácsolással, arzén, ón, czink hozzá- 
j  keverésével, bizonyos mennyiségű oxi- 
! génnek rézoxidul alakjában való jelenléte
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útján. A legrégibb rézszerszámok néme
lyike tetemes mennyiségű arzént tartal
maz. Dr. P e r c y 2*29°/o-ot talált egy kés
ben, melyet némi távolságban II. Ramzesz 
szobra alatt ástak k i ; én 3*90°/o arzént 
találtam egy Kahunból való, Kr. e. 2300 

évből származó szekerczében. Azt mond
ják azonban, hog}' 0 5°/o arzén hozzá
keverése elégséges, hogy keményítést 
idézzen e lő ; sok régi rézeszköz tartal
maz ennyit, bár magukban a rézérczek- 
ben az arzéntartalom ritkán haladja meg 
az 0-l°/o-ot.

Az ónnal való keverésről jól tudjuk, 
hogy a réz és ón ötvénye, a bronz, ke
ményebb mint a tiszta réz. Keménysége 

a két fém viszonyától s valószínűleg más 
körülményektől függ. Feltevés szerint a 
réz és ón keverékének legrégibb előfordu
lása az a bronzvessző, melyet Medum- 
ban egy »mastabá«-ban F l i n d e r s  
P e t r i e talált, mely valószínűleg IV. di
nasztia korabeli s elemzésem szerint 9* l°/o 
ónt tartalmaz. Annyira valószínűtlennek 

látszott, hogy olyan régi időben ónt alkal
mazzanak és olyan ötvényt csináljanak, 
melyet mi ágyúbronznak nevezünk, úgy 
hogy fölfedezése körülményeinek elle
nére, valódisága gyanús volt előttem ; 
de M. B e r t h e l o t  egy Dasurban levő 
sírból származó gyűrűben, metyről hiszik, 
hogy nem sokkal későbbi, mint a III. di
nasztia kora, 8*2o/o ónt talált és egy VI. di
nasztiabeli virágtartóban (vázában) 5*68°/o 

ónt. Ezek nyilván Dr. P e t r i e leletének 

hitelességét bizonyítják. Egy későbbi kor
szakban a puha bronz már közönségessé 
válik. így Kahunban egy ács kosarában 

P e t r i e tanár különféle szerszámokat 
talált, melyek 0*5— 10°/oónt tartalmaztak ; 
így hát a 6 vagy 7°/o óntartalom közön
séges volt. Bronz szerszámokban Egyip
tom bővelkedik.

Úgy látszik, hogy a vizsgálatunk alá 
vett időszakban Egyiptomban nem talál
tak úgynevezett sárgarezet; de tudunk az

arany utánzását czélzó különböző kísér
letekről, a mire például szolgálhat az 
aurochalcum, a mi sárga réz lehetett.

Általánosan felteszik, hogy az oxigén 
a rézben rézoxidul alakjában van meg és 
a legtöbb réz- és sok bronzeszköznek ez 

anyag alkotja a fedőrétegét. Ez a földben 
levő alkálichlórid, levegő és nedvesség 

hatására képződő rézoxichloridból kelet
kezik. B e r t h e l o t  ez anyag chemiáját 
igen tökéletesen kidolgozta és kimutatta, 
hogy, ha egyszer képződött, miként hatol 
a szilárd fémbe, szuboxiddá alakítja s 
gyakran el is mállasztja.

Számokban nehéz, vagy, jobban 
mondva, lehetetlen kifejezni azt a hasznot, 
melyet a régi egyiptomi ötvösök a réznek 

ilyetén ötvözésével elértek. Arzénnek, 
ónnak vagy czinknek a rézzel egyesülő 
változó mennyiségei különbözően hatnak 

a keménységére, szívósságára, vagy rugal
masságára. Van többféle és különböző 
nemű ón- és rézötvény, bár valamennyit 
»bronz« néven foglalják egybe; továbbá a 

réz állandóan megváltozik sajátságaiban, 
ha tetemes nyomásnak van kitéve. Viszont 
azt is figyelembe kell venni, vájjon az a 

réz, mellyel az ötvényeket összehasonlítot
ták, lehetőleg tiszta volt-e, vagy normális 
mennyiségű oxigént tartalmazott-e ?

Meg kell elégednünk annyival, hogy 
a réz keményebbé és ezzel használha
tóbbá tehető, s hogy a régi kézművesek 
ezt ismerték.

A régi Egyiptomban a réz és bronz 

kiterjedt használata után, lassanként más 
fémeket is alkalmaztak. Azt az »ele- 
ctrum«-tól eltérő ezüstöt — ornamentális 

alkalmazását kivéve — úgy látszik, ke
véssé használták. Egy Antef nevű király 
fej dísze (Kr. e. 2700 körül) és a Noub- 
hotep királyleányé (Kr. e. 2400) ezüstből 
és aranyból készült. Ezüst a Dasurban 
eltemetett királyleányok és Áhhotpu ki
rályné gyönyörű ékszerei között is van. 
De midőn Egyiptom és Ázsia szomszéd
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népei közt jobb közlekedés létesült, az ezüst 
használata sokkal közönségesebb lett; igy 
a Nagy Harris papiruszban (Kr. e. 1200) 
gyakran találjuk említve, melyben III. 
Ramzesz király az egyiptomi templomok
nak és papoknak adott nagyszerű aján
dékait leírja. Ugyanabban a jegyzékben 

az ólom is gyakran előfordul, melyet a 

könnyen olvadó szoborbronz előállítása 
czéljából rézzel és ónnal való ötvözésre 
használtak.

Az ónnak is érdekes története van. 
Rézzel kombinálva régi időben, talán 

Kr. e. 3400-ban használták, és ezután 

roppant mennyiségben kellett, hogy al
kalmazták légyen. Még kérdéses, vájjon 

először óntartalmú rézérczet olvasztottak-e 
ki, vagy úgy találták az egyiptomiak, 
hogy bizonyos fekete ásvány hozzáadása 

hasznos rezök keményítésére, Vagy pedig 
korai idők óta a férnfct érczéből olvasz
tották ki és az olvasztó-kemenczében a 

rézhez adták. Hogy később minden tekin
tetben magát a fémet is ismerték, bizo
nyítja az a körülmény, hogy F 1 i n d e r s 
P e t r i e Gurob-ban (Kr. e. 1450-ben) egy 

kis gyűrűt talált, mely vizsgálatom sze
rint ónból készült, de érczéből tökéletle
nül volt kiolvasztva. B e r t h e l o t  szin
tén elemzett egy századdal későbbi ere
detű, bár rézzel ötvözött, de lényegileg 

óngyűrűt. C h u r c h  tanár ugyanezen 
fémből való scarabaeust ír le, melyet 
körülbelül egy Kr. e. hetedik századból 
származó múmia mellén találtak. E fém 
a III. Ramzesz papiruszában felsorolt gaz
dag ajándékok közt többször fordul elő, 
ha a »tehi« szót igy kell értelmezni.

Ámbár a »kohl«-t, az antimonszulfi- 
dot, nagyon régóta használták a szemöl
dökök festésére, nincs tudomásom régibb 

keletű antimonfémről Egyiptomban annál 
a néhány gyöngynél, melyet P e t r i e 
tanár Illahunban egy körülbelül Kr. e. 
800-ból való sírban talált. Ezek majdnem 
tiszta antimonfémből készültek. Különös,
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hogy e fémnek előállítás-módja később 

elveszett és időszámításunk szerint csak 
a XV. században találták fel ismét.

Jelenleg nagy vitatkozás tárgya, hogy
• Egyiptomban a vasat mikor használták 

először. Néhányan azt vitatják, hogy a 
mithológiai korban már használták, néme
lyek szerint pedig Kr. e. 800—600-ban 

tűnik fel. Janisban, közel Palesztina ha
tárához, néhány vasék oxidált 'maradvá
nya van, mely ékeket II. Ramzesz obe- 
liszkjének erősítésére alkalmaztak; de 

nincs rá kétségtelen bizonyíték, hogy az 
ő uralkodása alatt tették volt-e oda. Én 
azonban csak kevéssé kételkedem, hogy 

a Harris papiruszban (Kr. e. 1200) néhány
szor említett »fekete baa« nem volna 
ugyanaz, mint a H e s i o d u s  említette 

»{iéX(XG oíőrjQOO«, azaz vas. Abban a 
hosszú följegyzésben, melyet Piankhi 
király a Felső-Nilusról Egyiptomba való 
betöréséről közöl, a vasat egy szernél több
ször említi azon ajándékok között, me
lyeket az ugyanezen időbeli kisebb főnö
kök hódolásuk jeléül adtak, jelezvén, 
hogy a vas ez időben, Kr. e. 700, már 

nagyon közönséges volt.
Az Eufrát és Tigris között vagy kö

zelében fekvő országból néhány régisé
günk van, melyek talán ép oly régiek, mint 
az egyiptomiak. Nagy akkadiai és asszír 
történelmi és más irodalommal rendelke
zünk, mely cseréptáblákon és hengere
ken, továbbá a nagy paloták és templo
mok falain ránk maradt. Egyiptomra vo
natkozólag a legrégibb időkről való fölfe
dezések azok, melyeket legújabban tettek 

közzé. Dr. P e t e r s épen most adta ki az 

»American Orientál Society at Nippur« 
kutatásairól szóló értesítéseket és leírja a 

Bel nagy templomának egymást követő 
rétegeit. Ezekből kitetszik, hogy ezekben 
a nagyon régi korszakokban a fémet nem 
ismerték. A legrégibb fémleletek azok, 
melyeket újabban M. S a rz“ec déli Chal- 
daeában, Telloban (Lagas) talált. Néhány
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fogadalmi szobrocska, óriási dárda, kocsi
rúd és görbe szekercze ez, melyek B e r 
t h e l o t  elemzése szerint mind ónnélküli 
rézből készültek. Egy kis antimon- és 
egy nagy ezüstvirágtartót (vázát) is talál
tak ; fölteszik, hogy a Kr. e. 2500. évnél 
jóval régibb időből valók. Ugyanazon 
szomszédságban, Tel el Sifrben, egy nagy 

rézárútelepet fedeztek föl. melyben haj
díszeket,' vázákat, kalapácsokat, szeker- 
czéket, lánczszemeket, fémrudakat, nagy- 
mennyiségű rézsalakot és egy ólomdara
bot is találtak. Azt hiszik, hogy ezek kora 
Kr. e. körülbelül 1500. Nippurban az ame
rikai kutatók a Bel templom magasabb 
szintjén dobozt találtak, mely ékszerrel, fő
kép drágakövekkel volt töltve, de néhány 

arany- és rézszöget is tartalmazott; ezek 
nyilvánvalóan Kr. e. 1300-ból valók. A 
körülbelül ugyanazon korból való babiloni 
sírokban és más helyeken réz- és vastár
gyakat, és ezüstdrótot találtak; de úgy lát
szik, hogy ez alluviális síkságokon a fé
meket sokkal korlátoltabban használták, 
mint az egykorú Egyiptomban. A vas 
azonban talán kivétel volt. A varkai ása
tások P e r r o t  és C h i p i e z  szerint azt 
látszanak bizonyítani, hogy a khaldeiak 
előbb használták a vasat, mint az egyip
tomiak ; Mezopotámiában egyes esetek
ben nagyobb mennyiségben készítették 
és alkalmazták, mint a Nílus völgyében. 
M. P i a c é  Khorszabadban tényleg kö
rülbelül 157 tonna vashorgot, erős gyűrű
vel lánczra erősített vasmacskát, csákányt, 
kapát, kalapácsot, szán tó vasat stb. talált. 
L a y a r d Nimródban szintén nagymeny- 
nyiségű, de nagyon elmállott állapotban 

levő pikkelyes vaspánczélt talált, mely a 
katonák szobrain ábrázolt pánczélhoz tö
kéletesen hasonlított. A pánczélból két 
vagy három kosárral gyűjtött.

A nagy Babilon birodalom idejében 
a nemes fémekből igen nagy kincseket 
találunk, melyek a véres háborúk alatt 
birtokost cseréltek. így II. Szalmanaszar-

nak a British Múzeumban levő fekete 
obeliszkjén lefestve látjuk a különböző 

nemzetek követségeit, adójokat hozván 
a király lábai elé ; ezek másodika a kö
vetkező felirású : »Jehunak, Omri fiának 

adója ezüst, aranypalaczkok, arany
edények, aranypoharak, aranykorsók, 
ólom, a király kezébe való jogarak és 

pálczák ; megkaptam.« Balavatban levő 

palotájának kapuja, mely most a British 

Múzeumban van, erős fatörzsekből ké
szült s bronz szalagokkal volt megerő
sítve ; ebből egy kis darabkát kaptam 

elemzés végett, mely körülbelül ll°/o 
ónt tartalmazott. E király unokája, III. 
Rimmon Narari, valószínűleg Kr. e. 797- 
ben, Damaszkust elfoglalta és a zsák
mány a feliratok szerint nagy mennyi
ségű elefántcsonttal együtt 2300 talentum 
ezüstöt, 20 talentum aranyat, 3000 talen
tum rezet, 5000 vaffat stb. tett.

L e n o r ma n t  a tűzistenhez írt két má
gikus verset közöl, mely akkadiai, éscasszir 
nyelven van irva ; szól pedig a következő
leg: »Réz, ón, te vagy az ő vegyítőjök ; 
arany, ezüst, te vagy az ő tisztító jók.

Egyiptom és Asszíria nagy területe 

között, bár csekély kiterjedésű, de műve
lődéstörténeti, kereskedelmi és vallási 
szempontból igen fontos ország fekszik. 
A szóban forgó időszakban egymásután 

különböző népek foglalták el. Egy részét 
tette a nagy hittita nép birtokának. Fel
irataikat nem olvashatjuk és történetök- 
ről keveset tudunk ; azonban vannak sa
játságos bronzalakjaink, bronz és ezüst 
pecsétnyomóink, melyekről fölteszik, 
hogy az övéik voltak. Úgy látszik, hogy 
ezüstjök bőven volt, mely valószínűleg 

Lycaoniában a bulgardaghi bányákból 
került ki. Ábrahámról olvassuk, hogy a 
hittita nemzetbeli Efrontól négyszáz sé- 
kelért vett meg egy darab földet. O ezüst
ben és aranyban tényleg gazdag volt és 

a Rebekká-nak adott ajándékok között 
ezüst és arany ékszerek is voltak.
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Palesztinában a fémekről szóló első 

hír, melyet közelítőleg bizonyos korba 
illeszthetünk, III. Thotmosz, a nagy egyip
tomi királynak ez országba s a tovább 

keletfelé fekvő más tartományokba való 
betörésével kapcsolatos. Seregét Esdrae- 
lon síkságán vezette át, Megiddóban győ
zelmet aratott; a zsákmány közt volt 
arannyal kirakott hintó, ezüsthintó és tál, 
réz, ólom és olyasvalami, a mi nyilván
valóan vasércz volt. Ez Kr. e. körülbelül 
1600-ban történt. Azt mondják, hogy Ka- 
tesir, a hittiták királya és II. Ramzesz 
közti hosszú béke és barátságkötés erede
tijét ezüst táblára vésték.

Midőn Izráel népe Egyiptomot el
hagyta, bizonyosan ismerte az ezen or
szágban használt fémeket ; elnyomóitól 
vette át az ezüst és arany ékszereket és 
ezekből készült azután az arany borjú.

Fémkigyóról is olvasunk, valamint 
azon utasításokról, melyeket a taberna- 
culum készítéséhez az ezüst, arany és 
sárgaréz mikénti használatára vonatkozó
lag kidolgoztak. Ólom egyszer van em
lítve, de a vasat, mely az Exodus köny
vében soha sem fordul elő, úgy látszik, 
nem ismerték ; és bár alkalmilag a ké
sőbbi Írásokban, Deuteronomium és Jó
zsua, meg van említve, de nem az izrae
litákra, hanem azokra, a népekre vonat
kozik, melyekkel harczoltak. így a mi- 
dianitákról olvassuk, hogy aranyuk, 
ezüstjök, rezök, vasok, ónjok és ólmuk 

volt, melyeket tűzzel kell tisztítani. Basan 
királyáról, Rephaim egyik utódjáról ol
vassuk, hogy ritka fényűzési czikke egy 

vaságy volt, melyet későbben Rabbah- 
ban ritkaságkép megtartottak; továbbá 

Jerichónak az amoriták városának ki- I 
zsákmányolásáról, hol a zsákmány közt 
arany, ezüst, réz és vas volt. Későbben 
a kanaaniták rettenetesek voltak az ő 
vasból készült kilen czszáz harczi szeke- 
rökkel; és még későbben a filiszteusok, 
kiknek bajnoka, Góliát, bronz pánczélt

viselt és nehéz vashegyű dárdát hordott. 
Azon anyag között, melyet Dávid a tem
plom építéséhez igen bőven összegyűjtött, 
arany, ezüst, bronz és vas is v o lt; de a 
legjobb kézműveseket, kik a fémek feldol
gozásához értettek, Salamon kérésére a 
tirusi Hiram szerezte. Salamon király ural
kodása alatt e drága fémeknek mérhetetlen 

mennyisége halmozódott össze Jeruzsá
lemben. A különböző anyagok viszonyla
gos értékét a próféta szavai jelezik, midőn 

a jövő »Sion«-ját irja le ; »sárga réz he
lyett aranyat fogok hozni és vas helyett 
ezüstöt fogok hozni és fa helyett sárga 
rezet és kövek helyett vasat.« (Isaiás 

LX. 17).
A nagy földhalom Tel el Hesy-ben 

igen tökéletes példáját nyújtja a több szá
zadon át egymásra épült városok romjai
nak és annak a fénynek, melyet e romok 
a polgárosodás haladására vetnek. Midőn 

Józsua a bethoroni elhatározó győzelem 
után seregeit Palesztina délnyugati szög
letében levő síkságra vezette, megszállottá 
és elfoglalta Lachist, az amoriták városát. 
Ez azután az izraeliták fontos vára lett, 
szomszédságait a szent iratok különböző 
szakaszaiban többször említik, valamint 
a Tel el amarna-i cseréptáblákon. A ro
mokat P e t r i e  és B l i s s  kutatta á t ; és 

az amorit város (talán Kr. e. 1500) ma
radványai között nagy, durva harczi fegy
verek vannak, melyek rézből készültek 
ón hozzákeverése nélkül; ezek fölött, va
lószínűleg 1250—800 közti időből, bronz
eszközök tűnnek elő, elvétve egy-egy darab 

ezüst vagy ólom, de a bronz fokozatosan 
ritkábbá válik, melynek helyét a vas fog
lalta el, míg végre a romok tetején alig

I van más a vason kivül. Lachis Kr. e. 700 

körül Szennacherib főhadi szállása volt 

Palesztinába való betörése ideje alatt. 
Innét küldötte követeit Hezekiah-hoz és 
ugyané városban kapta a zsidó király 

békeajánlatát, 300 talentum 'ezüstöt és 

30 talentum aranyat, melyet palotájának
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■és a templomnak kifosztásából volt szer
ezendő. Szennacherib saját följegyzése 

szerint 800 talentum ezüstöt és 30 talen
tum aranyat kapott.

Görögország igen régi történelméről 
keveset tudunk, mert a legtöbb régi em
léken nincsenek feliratok és az irodalom 
csak a homerosi költeményekkel kezdődik. 
Ezekben és Hesiodusban a hőskor szo
kásairól és művészetéről és bezárólag a 
fémek használatáról sok pontos leírás van. 
A bennök leirt városok közül mostanában 

sokat nagy eredménnyel kutatnak fel és 

ezek ugyanazokat az anyagokat szolgáltat
ták, a melyekről a költemények zengtek.

Valószínűleg a legelső leletre San- 
torin vulkáni szigeten puzzolana alatt 
bukkantak, melynek korát körülbelül 
2000 évre teszik Kr. e . ; ezek alatt két kis 

vert arany gyűrűt és tiszta rézfürészt ta
láltak. Az asmolei múzeumban igen régi 
ezüstgolyó és lemezből hengerített ezüst
gyöngyök vannak, valamint egy rézből 
készült dárda hegye. Ezeket Amorgosból 
kapták. Antiparosban is igen régi tárgya
kat találtak, melyek rézzel kevert ezüst
ből készültek.

Áttérve a szárazföldre, Peloponnesus 
városait és Hisszarlik romjait — ez a fel- 
tevéses Trója — Dr. S c h 1 i e m a n n, 
Dr. T s o u n t a s  és Dr. D o r p f e 1 d 

kutatta át és fedezte föl a mykenei korsza
kot, mely Homerus és Hesiodus költemé
nyeiben oly nagyon szerepel. Ezekben a 

drága fémek, arany és ezüst, a yah/.őq-szál 
együtt, mit rendesen »sárgaréz «-zel for
dítanak, állandóan meg vannak említve, 
így Achilles paizsának leírásakor bevezet
tetünk Hefaisztosznak az Etnán lévő nagy 

kovácsműhelyébe, az ezüstrudakat, a sár
garezet, az ónt, s az aranyat hevíti s azu
tán az üllőn kalapálja, így formálván azo
kat a rajzokat, melyek a béke és háború 
különböző jeleneteit oly szépen jelképezik. 
A paizs elkészülte után úgy ábrázolják, a 

mint egy katona részére mellvértet ková

csol, lábpánczélt ónból és sisakot arany
dísszel.

Homeros gyakran említi a vasat, de 
rendesen »fáradsággal megmunkált« jelző 
kiséretében, és mint ritka és drága fém
mel bánik. így igen nagy vas diszkoszt ka
pott értékes győzelmi díj fejében az a hős, 
ki a Patroklus temetésén rendezett játé
kokban a diszkoszt legmesszibbre hajította.

E. W. G l a d s t o n e ,  ki időről időre 

homerosi tanulmányokkal foglalkozott, 
az elmúlt nyáron a következőt irta 

nekem: »Azt hiszem, Homeros költe
ményei negyven év óta arról tanúskod
nak, hogy főképen a rézkorszakot kép
viselik.« Az okok, melyeket levelében, 
valamint munkáiban említ, nagyon dön
tők és az újabbi kutatások és Dr. Percy,  
R o b e r t s-A  u s t e n tanár és mások 
elemzései kimutatták, hogy a mykenei 
korszakban a rezet ón nélkül számtalan 
czélra használtak; de idő múltával a 
bronzot vették alkalmazásba. Hisszarlik- 
ban a legalsó és második városban egy ara
nyozott késpengét, tűket és szögeket talál
tak, melyek majdnem tiszta rézből valók 

voltak; ellenben a harmadik és hatodik 

városban csatabárdok fordulnak elő, me
lyek 3—8°/o ónt tartalmaznak. Az igen régi 
Tiryns városában a palota falai nyilván
valóan rézlemezekkel voltak borítva ; sok 

ólmot is találtak ott. Mykenében, az achai 
fővárosban, a használatban volt fémek az 
arany, ezüst, réz, bronz és az ólom voltak; 
rézkorsók, fejdíszek és ólomból készült 
nagy magtartók közönségesek, valamint 
elegáns bronzeszközök és késműves- 
munkák, tükrök, beretvák és kardok. A 

sírokban a holttestek ékszerekkel, nagy
jában aranydíszítéssel, sokkal kevésbbé 
számbavehető ezüstből készültekkel van
nak megrakva.

E tárgyak némelyike azon idők köl
teményeit világítja meg ; így az Odisszeá- 
ban azt találjuk, hogy Nesztor megfogadja 

Athénének : »A mint az üsző a mezőről
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j ö n ............ a kovács kezében tartja szer
számait, ügyességének eszközeit, az ülőt 
és kalapácsot és a jól készült fogót, me
lyekkel az aranyat megmunkálta. Athéné 

is jön, hogy az áldozatot elfogadja. És 
Nesztor az öreg lovag aranyat adott s a 
másik (t. i. a kovács) ügyesen alakította 
s megaranyozta az üsző szarvait, hogy 

az istennő örömét találja a szép ajándék
ban.« Jelenleg Mykenében egy ökörfej 
ezüstmintáját találták aranyozott szarvak
kal és ezek között aranyrozettát, mely 
nem volt közvetetlenül az ezüsthöz erő
sítve, hanem vékony rézlemezhez. Va- 
phioban, egy Spártához közeli s kissé ké
sőbbi korú városban, sok szép ezüst-, 
arany- és bronztárgyat tartalmazó sirokat 
találtak ; különösen két aranycsésze em
lítendő, melyen bika és ember dombor
műves alakja van ; az egyik esetben he
ves vadászatot ábrázol az erdőben, a 
másikban békés jelenetet a réteken. My
kenében a vas csak mint nemes fém 
jelenik meg, melyből gyűrűk készültek.

Egy a mykenei korszak végéről szár
mazó görög telepítvénv maradványaiban 
Cyprusban, melyet most a British Museum 
átkutatott, a vas sokkal fontosabb szerepet 
játszik. Athenében is az egyik régi temető
ben Kr. e. kilenczedik vagy tizedik szá
zadba tartozó nagy vaskardokat találtak.

Ezek után következett a görög törté
nelem értelmi korszaka. Aristotelest kell 
bizonyos tekintetben tudományunk kere
tén belül megemlíteni ; ő az, ki először 
irja le a higany és sárgaréz előállítását, 
t. i. a kalamin (czinkkarbonát) és réz- 
keverékének hevítése által; a fémczink 
azonban még sok századdal később sem 

volt ismeretes.
Ha az elsorolt nagy nemzetek törté

nelmén visszafelé megyünk, oly időről 
találunk bizonyítékokat, melyben a féme
ket csak kevéssé, ha ugyan egyáltalában 
alkalmazták. A fazekas mesterséget jól 
ismerték volt és az ősemberek nagyon

előrehaladtak a kemény kövek, különös 

sen a kovakő (tűzkő) megmunkálásában. 
A fémek közül az aranyról és rézről van 
legkorábbi tudomásunk ; mindkettő ritka, 
lévén, kétségkívül drága is volt. A legelső- 
valószínűleg az arany volt, mely az em
beriség figyelmét magára vonta, mert ter- 
mészetes állapotban fordul elő, szép sárga
színű és könnyen megmunkálható. A\  
ránk maradt leletek értelmében a rezet is. 
hasonló időszakból ismerjük. Legelőször 

valószínűleg a sötétkék karbonátot dol
gozták föl, a milyen Armeniában fordul 
elő. Nem bizonyos, hogy az ezüstöt mi
kor használták először, de bizonyos, hogy  

a szóban levő terület északi részén sok
kal közönségesebb volt, mint a déli részén 
A réz kohászata kétségkívül sok tanul
mány és kísérlet tárgya volt, hogy a leg
keményebb fémet előállíthassák. Úgy lát
szik, hogy ez az ón fölfedezésére vezetett, 
de milyen időben, pontosan nem tudjuk ; 
azt sem tudjuk, vájjon Etruriából hozták ; 
vagy közelebb területeken találták-e? Ón
bányákat biztosan Cento Camarelle-ben 
műveltek, minthogy a régi bányaművek
ben egyiptomi scarabaeusokat találtak, 
bányákat műveltek Campiglia közelében, 
Elbában és az Ibériai félszigeten. E- 
fémek keresése, valamint annak szük
ségessége, hogy az érczet vagy nyers, 
fémet oly helyre vigyék, a hol földolgoz
zák, vagy a megmunkált fémet távolabbi 
vevőkhöz juttassák, a kereskedelmet bizo
nyára nagyon előmozdította. Ez szárazon, 
és tengeren történt, karavánok s illetőleg- 
hajók segítségével. Ily módon Európa és. 
Ázsia távolabbi részeibe szerszámok és. 
más tárgyak kerültek.

A nagy területeken talált tárgyak típu
sának hasonlósága közös eredetre vall s. 
így legalább durva megközelítéssel meg
ítélhetjük, vájjon korábbi vagy későbbi 
időben vitték-e be őket. így Syájczban és. 
Skandináviában épúgy találunk réz- és- 
bronzeszközöket, épúgy régi és modem
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formákat: ellenben Angolországban a réz
eszközökre' nézve nem találunk bizonyos
ságot, bár bronzeszközöket bőven talál- 1 
nak ez országban.

Midőn a fönicziaiak a Perzsa-öböl 
irányából a Földközi-tenger partjaira ér
keztek, ezer évig, Kr. e. 1400-tól Kr. e. 
400-ig fönálló fontos nemzet voltak ; nagy 
mesterek voltak, de sok eredetiséggel 
nem dicsekedvén, Egyiptom és Assziria 
mustráit és jelzéseit fogadták el. Kiváló
kép kereskedők is voltak, városokat és 
kereskedelmi központokat alapítottak, úgy 
hogy fémtárgyaik a Földközi-tenger mel
lett levő összes országokban elterjedtek, 
így találták ezt Cyprusban keverve a gö
rög mykenei korszak mesterségével. Or- 
riamentális ékszereik Etruriában, Görög
országban és Calabriában nagyon kere
settek* voltak. Ezek szépségére nézve föl
építhetem  . a Souíh Kerísington Museum- 
bah’l&vő etru szk aranyserleget és a British 
Museum égyik'.görög termében levő, 
aranyból .megmunkált gyönyörű művet, i

A kereskedelem a cserélés nagy esz
köze. A pénz kérdése nagyon messzire 

vezető kérdés, hogy sem foglalkozhatnánk 
v e le ; elég az hozzá, hogy Herodotus 
a lydiaiaknak tulajdonítja, hogy vert 
pénzt bocsátottak forgalomba. A leg
régibb pénzek ovális golyók alakjában 

elektrumból készültek, melyeket az egyik 
oldalon hivatalosan lebélyegeztek. Ezek 

talán Kr. e. 700 évre vezethetők vissza; 
de mások szerint Aeginában ezen időnél 
egy századdal előbb vertek ezüstpénzt.

A szóban forgó nagy időszak minden 
országban nagy rendetlenséggel és rom
lással végződött. A római birodalom ke
letkezésével új éra jött létre ; ez bizonyos 

értelemben vaskorszak volt, a vas egyér- 
. telmű lévén a karddal. Mi jelenleg más 

vaskorszakban élünk, de jobb és szebb 

időben, mint Hesiodus korában és remél
jük, hogy nagy gépgyártelepeink, vas- 
útaink és vasgőzhajóink korszaka nem a 
nemzetek elnyomására, hanem testvéresü- 
lésére fog vezetni.

Közli L o c z k a  Jó z se f .

A gyíkoknak egy  ma élő ősalakja.

Az Új-Zélandot környező apró szikla
szigeteken .még ma is meglehetős szám
ban él a nagyabb gyíkoknak egy saját
szerű, a főszigeteken, mint látszik, már 

teljesen kiirtott, és épen ezért jó idő óta 
kiveszettnek tartott alakja. E gyíkot a 
benszülöttek tuatara, a zoológusok Sphe- 
nodon punctatus vagy Hatteria punctata 
néven ismerik. A ma élő állatalakoknak 
egyik kiválóan érdekes és sajátos kép
viselője ez, mert a szó szoros értelmé
ben »élő őslénynek«, hogy úgy mond
juk, valóságos »élő kövületnek« tekint
hetjük. Fölszintes megtekintésre ezt az j 
állatot, minden hosszas okoskodás mellő
zésével, a trópusok nagy fésiisgyíkjai, a

leguánok közé sorozták, mivel a gerincz- 
oszlopuk hosszában ezeknek is van a 
Hatteriáéhoz hasonló csontos fésűjök. 
Csakhogy 1867-ben G ü n t h e r  ez állat
nak alaposabb tanulmányozása után úgy 

találta, hogy nemcsak a leguánoktól tér el 
lényegesen, hanem a összes többi élő gyí
koktól is föltűnően különbözik, úgy hogy 

ezek alapján lassanként arról győződtek 
meg, hogy benne egy, ma már teljesen 
elszigetelten álló ős-csúszómászó rendnek, 
a Rliynehocephalinák-nak egyik képviselő
jével van dolgunk, melyhez az ős-csúszó- 

j mászók legrégibb, a Hatteria kivételével 
teljesen kihalt alakjai tartoznak. A Hat
teria legközelebbi rokonául a Dresda
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melletti Rothliegendes Palaeoliatteriá-}a I úgy hogy rajta élő példányokon tanul- 

tekinthető. Ez az őstipusú állat ilyformán j  mányozhatjuk, minő szervezetűek lehet
ni triász-, ju ra-és  krétakorszaknak és a tek e rég letűnt ősidők csúszómászói. 
harmadkor összes lakosainak geológiai { Ennek megfelelően úgjr találjuk, hogy 
változásait, eredeti tulajdonságainak jó- ; a Hatteria testének alkotására nézve ma 
formán teljes épségben tartásával élte át, I élő gyíkjainknál jóval kisebb fejlettségi

Hatteria punctata Vb term. nagyságban.

fokon áll. Hogy egyelőre csak egyetlen oldalon vájtak, azaz kettőshomorúak —

eltérést emeljünk ki, vizsgáljuk meg a j  amphicoelicusak — s hogy közülök csak

gerinczoszlop szerkezetében jelenkező j kettő vesz részt a keresztcsont alkotásá-
különbségeket; erre nézve t. i. azt talál- j bán. De a Rhynchosauriusok és külö-
juk, hogy gerinczoszlopának csigolyái, j nősen a Hatteria belvázának más is-

épen úgy mint a legalsóbbrendű ge- j  mertetőjelei is oly ős eredetiek, oly
rinczeseké, jelesen a  halaké, mindkét I primitívek és »hamisítatlanok«, — így
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pl. az ujjak egyikének az elveszése még 

nem következett be —, hogy a csúszó
mászók fiatalabb rendjei valameny- 
nyien egész természetszerűleg levezethe
tők a Rhynchocephalinák alakjaiból. 
Különösen szorosan csatlakoznak hoz- 
zájok az összes pikkelyes gyíkoknak
— Lepidosauria — vagyis a Pythono- 
morphoknak (Metasauria) nevezett fiata
labb gyíkoknak és a kígyóknak palaeo- 
zói, triász- és jurakorbeli alakjai, úgy 
hogy a törzsalakok története szempont
jából is találónak mondható az az el
nevezés, mellyel különben más okokból 
ruházták fel az ősalakok ez utolsó képvise
lőjét. Ugyanis »áthidaló gyíknak« szokták 

nevezni, a mennyiben tőle kiindulva a csú
szómászó összes csoportjai felé természe
tes átmenetekre, áthidalásokra akadunk. 
Épen azért a mai vizsgálatok szempont
jából rendkivüli jelentősége van, minthogy 
rajta a test lágyrészeit és a petéből való 
kifejlődést is tanulmányozhatjuk, holott 
összes nagyszámú közelebbi rokonainak 
csakis a legtöbb esetben nagyon hiá
nyos állapotban levő csontváza ismeretes.

így pl. a Hatteria fejebúbján meg
találjuk még azt a páratlan középső 
szemet, melynek megfelelően a legtöbb 

régibb kihalt gerinczesen, így a pánczélos 

halakon, különböző kétéltűeken, az Ich- 
thyosaurusokon stb. ott látjuk a fejtetőn á 
kérdéses mélyedést; a Hatteriának ez a 
harmadik szeme sokkal tökéletesebb fej
lettségű, mint bármely más gerinczesé, bár 

e szemnek nyomait más gerinczeseken is 
megleljük, egészen föl az emberig. Ez a 

szem oly korra vall, a melyben a Nap fénye 

a ködön és párával telt légkörön át nagyon 

enyhe lehetett még s nem érte oly vakító 
és perzselő sugarakban a fejtetőt, mint 
mai nap. Ez a hely a geológiai másodkor 

óta a legtöbb fiatalabb állaton vissza
fejlődött, de még az ember koponyáján 
sem csontosodik meg minden esetben 

teljesen ott, a hol eredetileg ez a szem

vo lt; ennek a visszafejlődött szemteké- 
nek a maradványát, a tobozmirigyet 
tenkintette D e s c a r t e s  az emberi lélek 
székhelyének.

A hústáplálékot nagy mértékben nél
külöző maori nép a gyíkoknak ezt az ős
alakját épen úgy, mint az óriás madarakat 
(Moa) Uj-Zélandon, illetőleg a két na
gyobb szigeten teljesen kiirtotta; mi
kor pedig az állat mindinkább és inkább 

ritkábbá vált, babonás félelemmel visel
tettek iránta. Már C o o k kapitány előtt 
is tettek említést s valóságos rémtörténe
teket meséltek a szigeten garázdálkodó 
emberevő sárkányról, s a kihaló félben 
levő maorik mondáiban a tuatara még 

ma is ugyanazt a rejtvényes és borzalmas 
szerepet játssza, mint a régi germánok 
mondáiban a barlanglakó sárkány. És 
tényleg, ennek a vagy félméternyi hosszú 

gyíknak a külseje épen nem mondható 
nagyon vonzónak. Termete vaskos, olaj- 
zöldszínű alapon sárgás és fehéres pety- 
tyekkel tarkázott, a szalamandrára emlé
keztető és a krokodilushoz hasonlóan 
pánczélozott, hátának középvonalában 
pedig, a fejétől egész a farka csú
csáig a hegyes tüskéknek és tompa gu
mós kiemelkedéseknek többé-kevésbbé 
tömött és csak helyenként megszakított 
sora húzódik végig. Európában ugyan, a 

hova élő állapotban nem egy példánya 
került, az állatot teljesen ártatlannak ta
lálták, csakhogy a nagy tömeg fölfogását 
nem a dolog lényege, hanem rendesen 

csak a külszín irányítja.
Az állat életmódjáról a 80-as évek 

elején R e i s c h e k közölte az első. meg
bízható és alaposabb adatokat. R e i- 
s c h e k  állatbuvár a Wangarei-öböl apró 
szigetein ennek az állatnak még nagy
számú élő példányát találta s itt csakugyan 
azt hihette volna az ember, hogy ez a 
sárkányfajzat — a néphit állítása szerint
— teljesen fölfalta a szigetek összes em
beri lakóit, a mennyiben itt mindössze
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konyhahulladékokra akadtak, melyek az 

embernek e szigeteken való egykori tar
tózkodásáról tanúskodtak. Ugyanez áll a 
Plenty-öböl szigeteiről (Kareva, Murimé 

és Montoki), valamint a Cook-szoros ne
hány szigetéről is, a hol a Hatteriának 
előfordulását később szintén megállapí
tották. Csakhogy a tuatara gyík ijesztően 

fenyegető fegyverzetével épen ellenkező
leg nagyon is békeszerető állatnak bizo
nyult, mely a lakásául szolgáló, maga 

ásta földalatti üreget egész barátságosan 
megosztja egyes tengeri madarakkal (Pro- 
cellaria Gouldi, Procellaria Cooki, Puffi- 
nus gavius) , melyek vele együtt az emlí
tett szigetek legkiválóbb állatalakjai közé 
tartoznak. A bejárat egyik, és pedig ren
desen jobb oldalát többnyire az annyira 

retteget sárkány lakja, a bal oldalon pedig 

a viharmadár húzódik meg, még pedig 
nem ritkán párosával; maga a gyík, 
a saját oldalán mindig egymagában él, 
tehát a hím és a nőstény külön-külön. 
Megtörténik állítólag néha-néha az is, 
hogy a lakást a viharmadár készíti el, 
vájja ki és a sárkányt lakással és élelem
mel annyiban ő látja el, a mennyiben a 
viharmadártúl a lakásba szállított halak 

és rákok elfogyasztásaiban segítkezik. 
Hasonlít ez az eset a barlanglakó földi
bagoly, a praerie-ürge és a csörgőkígyó 
együttéléséhez Észak-Amerikában. A tua
tara csak naplemente után hagyja el a 
barlangot s mai nap már nem emberekre 

vadászik, hanem megelégszik a levegő és 
a víz apróbb állataival.

Fogságban szívesen veszi a liszt- 
kukaczot és más hasonló lágytestű rova
rokból álló táplálékot, nem harap s meg
fogva, hosszúkörmű, ötujjú lábaival kar- 
molászva s farkával erősen verdesve igyek
szik menekülni. A földön fejét felemelve 
fut tova, a vízben pedig a krokodilushoz 
hasonlóan, végtagjait a törzshöz húzva 
úszik. Ma már semmi különös nehéz
séggel sem jár az aquariumok számára és

az anatómiai vizsgálatok czéljaira egyes 
élő példányoknak a beszerzése.

Vázán semmi sem lep meg jobban, 
mint az, hogy hasán, az őt pánczélsze- 
rűen befoglaló négyszögletes paizsok eltá
volítása után hasi szegycsontot és hasi bor
dákat találunk, úgy hogy hasürege, mely a 

felsőbbrendű állatokon szabad és nyitott, 
számos bordapárral födött és így zsigerei 
majdnem teljesen zárt csontkalitkába van
nak befoglalva. A haspaizsokkal összenőtt 
hasi bordák a has középvonalában a ge- 
rinczoszloppal párvonalosan futó hasol
dali szegycsontban egyesülnek, mely egé
szen a jól kifejlődött mellcsontig nyúlik 

föl; minden egyes hasi bordát egy-egy 
közép- és két-két oldalrész alkot. Hasonló 
hasi bordái és széles szegycsontjai van
nak a krokodilusoknak is ; az erősen ki
fejlődött mellcsont és a tulajdonképeni 
bordák horognyulványai a madarak csont
vázára emlékeztetnek. A madarak ősalak
jainak szintén voltak hasi bordáik.

A körvonalaiban háromszögletű ko
ponya igen érdekes. Mindenekelőtt szembe 
ötlik rajta, hogy a halántékárkot a gyíkok 

és kígyók ifjúkori alakjain hiányzó csont- 
híd határolja. A négyszögcsont, miként a 

teknősökön és krokodilusokon, mozdulat
lanul függ a koponyával össze. A felső 

állkapocs szélén háromszögletű, oldalt 
összenyomott és hegyes fogak vannak 
egy sorban az állkapocscsal oly bensőleg 
össze nőve, hogy jóformán az utóbbinak 

zeg-zugos nyujtványaiként tűnnek föl. 
Ezzel a fogsorral párvonalosan helyez
kedik el a hasonló, bár valamivel kisebb 

fogaknak a sora a szájpadcsontok oldal
szélén s a felső állkapocs eme két fogsora 
közötti hosszbarázdába illeszkednek be az 

alsó állkapocs hegyes fogai. A szájpad- 
csont fogai is oly őstipusra vallanak, 
melyet a halakon és kétéltűeken még 

gyakrabban találunk. A hirtelen lejtősödő, 
páros, jóformán csőralakú állközötti cson
tokon két odanőtt, zeg-zugos szélű metsző
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fogat találunk. Az alsó állkapocsnak 4—4 
darabból alkotott s egyszerű fogsorral 
fegyverzett két fele épen úgy, mint a kí
gyóké, hátul csupán rugalmas szalag útján 
függ össze. A kígyók szervezetére emlé
keztet a dobhártya és a dobüreg hiánya is.

Ilyformán a Rhynchocephalinákon s 
a Hatteriának közelebbi fosszil rokonain, 
a Sphenodontidákon és aProtosauridákon, 
a Sauriák és általában a Reptiliák többi 
csoportjának oly számos jellemére aka
dunk, hogy ezek alapján G. B a u e r az 

összes csúszómászók ősalakjaiként te
kinti őket. Igen természetes volt tehát az 
az érdeklődés, mellyel az ős csúszómá
szók ezen ma élő képviselőjének fejlődé
sét kisérték, illetőleg alapjaiban megis
merni igyekeztek. Csakhogy szaporodásá
ról, egészen a legújabb időig alig tudtak 
többet, mint hogy külső ivarszervei hiány
zanak, épen úgy, mint a kétéltűeknek, 
holott ilyen szervekkel az összes fiatalabb 
kori csúszómászók el vannak látva. Isme
reteinknek ilyetén hiányát a legújabb idő
ben egyes tudósok szerencsésen pótolták. 
Különösen elévülhetetlen érdemeket szer
zet ezen a téren D en dy , a christchurchi
— Új-Zéland — Canterbury Collégén a 

biológia tanára és S c h a u i n s l a n d  tanár 
Brémában. Az előbbi e tárgyra vonatko
zólag a múlt év végén küldött be néhány 

előzetes értesítést a londoni Royal Society- 
hoz, az utóbbi pedig számos, rajzzal ellá
tott részletes tudósítást a berlini akadé
miának. Ezek szerint a Hatteria tojásait 
a lakásául szolgáló üregen kivül, novem
ber havában rakja le védett, napos helye
ken, melyeket azután fűvel, lombbal és 
mohhal takargat be. Az embriók kifejlő
dése a tojásban rendkívül lassan megy 
végbe, úgy hogy pl. Stephens Island szi
getén körülbelül 13 hónap telt el, míg a 

fiatalok a tojásból kikeltek. Mielőtt az

embrió téli álomba merülne, orrnyilásai 
sejtszövet sarjadzás útján teljesen bedu
gulnak. A kifejlődés legelső fokain az 
embrió feltűnően emlékeztet a teknősö
kére, különösen az embrionális burkok 

szerkezetének szempontjából is. Az em
brió mögött ugyanis egy hosszú, kifelé ve
zető csatorna képződik, a minőt eddigelé 

csupán a teknős embriókon ismertek, a 
melyeken néhány évvel ezelőtt Tokióban 

Mi t s ukur i  tanár fedezte föl. Ez is bizo
nyítja, hogy a Hatteria ép oly közel áll a 
teknősökhöz, mint a gyíkokhoz. További 
eredményeket az egyes részletek alaposabb 

vizsgálata fog majd szolgáltatni, főleg a 
harmadik szem kifejlődésére nézve is, a 

minek földerítésével S c h a u i n s l a n d  ta
nár foglalkozik. Figyelemre méltó volt az a 
körülmény is, hogy a fejlődésben valami
vel előrehaladottabb alakokon hossz- és 

harántsávok mutatkoztak, a melyek azon
ban már a tojásból való kibúvás előtt el
tűntek s helyet engedtek a kinőtt állat 
pettyeinek. Általánosan ismeretes, hogy 

a gyíkok számos alakján, valamint fiatal 
madarakon és emlősökön is elég gyakoriak 

az ilyen, később pettyekre, foltokra föl
oszló sávok.* — G. A. Bo u l a n g e r  említi 
a Nature-ben, hogy a közönséges tavi 
teknős (Emysorbicularis) áttelelő embrióit 
M a r s i g 1 i már a múlt században tanulmá
nyozta. Ezt a tényt, mely különben újabb 
bizonyítékot szolgáltat az ős csúszómászók 
és a teknősök rokonsága mellett, 1857-ben 

M i r a m és 1894-ben R o 11 i n a t szintén 

megerősítette. Az utóbbi megállapította, 
hogy Francziaországban a tavi teknős tojá
saiból a fiatalok a tojás lerakása után a 

22-ik, illetőleg a 23-ik hónap előtt nem kel
nek ki. (A »Prometheus« 485 sz.nyomán.)

K ö z l i  S a jó h e l y i  F r i g y e s .

* V. ö. Természettud. Közi. XXIII. k. 
(1891.) 169. s köv. lapjai. S z e r k .
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A hévvízi tündérrózsa Kelet- 
Indiában. R h e e d e  t ó t  D r a a k e -  

s t e i n  »Hortus Indicus Malabaricus« 
czímű munkájának 11. kötete (1692) 

kulcsot adott kezembe a héwízi tündér- 
TÓzsa földrajzi elterjedésének tovább ku
tatására.

A lotografiával foglalkozó valamennyi 
botanikus elismeri, hogy a nílusi lótusz
virág meg a magyar héwízi tündérrózsa 
között más különbség nincs, mint, hogy 

amannak a levelén eltünedező apró sző- 
röcskét látni, a héwízi tündérrózsa pedig 
teljesen kopasz. De azonkivül, hogy a lo- 
tografus a Nílusból is ismer teljesen mez
telen lótuszvirágot,* én a Pótfüzetekben 
{1894. évf. 1146—52. old.) kiderítettem, 
hogy a lótuszvirág a Nílusban is, Nagy
várad és Buda meleg vizében is majd telje
sen meztelen, majd apró, eltünedező sző- 
röcskék vannak a levelén, úgy hogy a 
szőrezetnek még némi nyomát elénk táró 
Nymphaea Lotus DC. meg a teljes mez
telen N. thermalis DC. (N. Lotus var. 
levifolia glabra Casp.) között más semmi 
különbség sincs. Ha könnyű lenne a 

mély és messze levő vízből több példát 
vizsgálatra megszerezni, lehet, a teljesen 
szőrtelen, meg az eltünedező-szőrű vagy 

csaknem kopasz szár és levél egy tövön 

is kideríthető lenne.
A nilusbeli lótuszrózsa meg a nagy

váradi tündérrózsa levelének szőrösségét,

* Flore des Serres VII. köt. 169. old.,
többit lásd a Pótf. 149. old.

illetőleg teljes kopaszságát faji bélyegül 
De Cando l l e  hangoztatta;* természetes 
hogy a botanikus ** hamar kételkedett 
benne. L i n n é  munkáiban a levélszőrös
ségéről vagy kopaszságáról nincs szó, de 
inkább hihető, hogy a N. Lotus-t kopasz
levelűnek hitte, vagyis eredetileg a N. ther- 
malis-t tartotta ő Ar. Lo/«s-nak,mert ha a 

N. Lotus szőrezete szembetűnő lenne, bizo
nyára kitüntette volna de hogy nem na
gyon szőröslevelű tündérrózsát nevezett ő 

N. Lotus-nak, még egy bizonyítéka van.
L i n n é  t. i. P l u k e n e t  Almage- 

stummának 267. oldaláról a N. Lotus 
synonymonjáúl idézi a »Nymphaea In- 
dica crenata flore pleno candido«-t, ellen
ben a következő N. Indicát, foliis »sub- 
tus fulvá lanugine tectis«, a melyik levelé
nek a visszáját vörhenyes gyapjú borítja, 
s a mely bélyegre később W i l l d e n o w  
a N. pubescens fajt alapította, L i n n é  a 
N. Lotus synonymonja közé nem iktatta.

L i n n é  azonban, a mi most döntő, 
a N. Lotus-hoz Rh e e d e  Hortus Indicus 
Malabaricus 11. köt. 26. s ambel-nevű ké
pét idézi, sőt első helyen kétségtelenül cey
loni növényt nevezett Ar. Lotus-nak s termő
helyül is első sorban »in calidis Indiáé «-t 
említ. Már pedig calda vagy calida a latin 

szótár szerint hővizet jelent, tehát a N. 
Lotus L. (N. thermalis DC., Castáliamys- 
tica Salisb.) Indiában is ép úgy meleg víz-

* Regni vegetabilis systema natúr. II. 
1821. 54. old.

** Pótf. i. h. 152. old.
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ben él, mint Nagyváradon, Budán s újab
ban honosítva a keszthelyi Hévízben. *

R h e e d e  az ő ambel-jét képen is 
előtünteti, s a hím meg a termő nem pon
tos rajzán kivül, R h e e d e  növénye való
ságos N. thermális, mintha ő, a malabári 
helytartó, a lerajzolt növényt Nagyvárad
ról kapta volna, vagy mintha az ambel 
magvát elültetni valakinek Nagyváradra 

a XVII. században Indiából ő, vagy 
Amsterdamból valaki más küldötte volna! 
R h e e d e  továbbá az ambelről határo
zottan kimondja, hogy kopaszlevelű, to
vábbá, hogy a visszája piros- vagy máj
színű, — akárcsak a nagyváradi tündér- 
rózsáé, világos tehát, hogy N. thermalis-t 
rajzolt és irt le idézett munkájában.

L i n n é  első helyen keletindiai nö
vényt nevezett Ar. Lotus-nak, tehát a kelet
indiai és a ceyloni vizek lótuszvirágá
nak kell első sorban a 'N. Lotus nevet 
viselni. Szerencsére azonban a nilusbeli 
lótusz is teljesen megegyező az indiaival, 
ezért a -N. Lotus névnek fennmaradható- 
sága ellen támadt aggodalom teljesen meg
szűnt, sőt ezek után épen nem lehetetlen, 
hogy az egyiptomi lótusz is, a nelumbo-val 
(hullámrózsa) együtt, Kelet-Indiából az 
őskulturával került a Nilus vizébe.

A Nymphaea Lotus név teljesen meg
felel a mythologiai és őstörténeti névnek, 
s a keletindiai, egyiptomi és magyar ho
nosodott tündérrózsa neve. Isis kultusza 

Kelet-Indiából ered s a lótuszvirággal való 

dicsőítése, a lótuszvirág és neve is hihe
tőleg innen való, csakhogy kiválóan az 
egyiptomi tündérrózsa vagy lótuszvirág 

nevét emlegetik. S p r e n g e l  azonban azt 
állítja, hogy a lótuszvirág az indus mon
dákban gyakori, ** sőt a nagyon pontos 
L e u n i s*** is alig mondhatja ok nélkül,

* Lovassy Sándor 1898. jun. 22-én ül
tette oda.

** Geschichte dér Botanik I. 1817, 27. old.
*** L e u n i s nagy botanikája II. köt. 

1885, 463. old.

hogy a keletindiai nelumbo volt az indu
sok szent lótusza.

A N. Lotus-nak indiai héwízi termő
helye után továbbra már a nagyváradi 
termőhely sem különös, a mely a héwízi 
tündérrózsának apró szőrét mintegy le
forrázza. Ezentúl növényünket is nem az 
afrikai, hanem az indiai termőhelyhez 

kell viszonyítanunk, s ez után kell meg
ítélnünk.

Úgy látszik azonban, hogy az indiai 
lótuszrózsa az európai herbáriumokban 
ritkaság, újabb lotografus ( P l a n c h o n ,  

C a s p a r y) nem említi,* csak az afrikait. 
Keletindiai flórák azonban megerősítik 
fenn közölt véleményemet. **

Sajátságos, hogy idáig a hévvizi tün
dérrózsát Kelet-India hévvizeiben kutatni 
elmulasztottuk, pedig a nagyváradi termő
hely a keletindiainak megfelelőbb, mint 
a nilusbeli.

így enyészik el magyarföldinek vélt 
vízi növényeink nimbusa, mint a kalocsai 
Ceratophyllum pentacanthum Ha y n a l d  

(helyesebben C. platyacanthum Cham. 
var. pentacanthum borzhináré is), mely
ből három herbariumi példa (B a e n i t z 

Herbárium Europaeum 7880. szám) 
Majna-Frankfurt vizeiből is került gyűj
teményembe. Hogy a C. pentacanthum 
nem szorosan hazai eltérés, S c h l e i c h e r  
szavaiból is következik,*** a ki a Cerato
phyllum termésének három tövisén kivül 
azt mondja »interdum etiam lateribus 

spicescens«, azaz még a két oldalán 

is van (tehát összesen 5) tövise s 11. 

tábla 14. száma alatt valóban rendes

* P l a n c h o n ,  Annál, des se. nat. 
3. ser. 1853, 17. stb. old., — C a s p a r y ,  
Miquel Annales musei Lugduno-batavi IL 
1865—66 248. stb. old.

** -H o o k e r, FI. Indica 1855, 241. old. 
— M i q u e l  FI. Indiáé Batavae 1859 L 
rész. 89. old. — B o i s s i e r Flóra orien- 
talis I. 1867. 104. old.

*** Linnaea 1837. 542. old. A C. platy
acanthum a leírás szerint háromtövisű.
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öt tövissel ábrázolja a C. platyacanthum 
termését.

Ezért az ilyen endemismusvesztett 
növény a tudományra nézve értékét rit
kán veszti; azután más irányban fűződik 
érdekes kérdés és kutatás a nyomába.

A vízi fű nem ritkán nagy területeken 

keresztül ugyanolyan marad vagy alig 

változik. Külső életviszonya is majd min
denütt ugyanaz, nem olyan sokféle, mint 
a szárazföldi növényeké. A Nymphaea 
Lotus jelleme tehát Kelet-Indiában, a 
Nílusban, valamint hazánkban, trópusi és 
mérsékelt vidéken is meglehetős egybe
vágó maradhatott. Különben egy madár is 

mennyi törlő vagy alakító vonást csinálhat 
a féltett nemzeti tudományon : az átokhi- 
nár, az öttövisű borzhinár (Ceratophyllum 
pentacanthum) stb. eléggé igazolja. Ilyen 

gyanú érte a héwízi tündérrózsát is.
Ezek után nyilt kérdés támad, 1. vájjon 

a lótuszvirág a Nílusba is nem ültetett-e 

s pedig egyenesen nem a szent nelumbo- 
val került-e oda. 2. A Nílusból jutott-e hoz
zánk egyenesen a lótuszvirág ?

Új útja nyilt meg továbbá a fejtege
tésnek és kutatásnak Kelet-India felé, 
akár a súlyommal meg a Dictamnus 
albus-%zd\(D. Himalayanus Royle) együtt. 
Kerti, szerb vagy török ültetés-e, madár
szárnyon érkezett idegen-e, újra czélszerű 

szigorúan megrostálni.

D r . B o r b á s  V in c z e .

Az Orobus ochrolcucus, vagyis a 
Vicia Pilisiensis magyarföldi növény 
sorsa. A Pilis-hegységnek és a Balaton 

mellékének erdős nyilt helyein vajszínű 
vitorlásvirágú növény terem, melyet 
Wa l d s t e i n  és Ki t ai bel  a »Descrip- 
tiones et icones plantarum rariorum Hun
gáriáé^ II. köt. 118. képével ábrázol és 
Orobus ochroleucus-nak (vajszínű lednek) 
nevez; e növényt — Gr i s e bac h nyomán
— sokáig benszülött magyarföldi növény
nek tartottunk.

Mint benszülött növény már azért is 

kiválóan nevezetes, mert az alvidék nö
vénye régen is, de kivált a történelem 
idejében könnyebben széthurczolódhatott, 
s más vidék növényeivel jobban össze
keveredhetett, és csak kevés maradhatott 
fel bizonyos helyen (Seseli leucosper- 
mum). A széthurczolás útján sok növény
nek megszűnt az a nimbusa, a mely még 
sok havasi növényt övez. Ez t. i. ne
hezebben kerülhet más vidékre, egyes 

ország vagy hegység jellemzője maradhat 
s mint ilyen tudományos tekintetben 
nagyobb figyelemben is részesül. A ha
vasok csúcsán tehát mindig tetemesebb 

számú a jellemző vagy épen benszülött 
növény, mint az emberi közlekedésnek 
gyakori útjában, a síkságon, vagya lombos 

vidéken. Annál csodálatosabb, hogy tudta 
eddig az O. ochroleucus az endemismus 
szerepét színlelni hazánk alvidékén.

A magyarföldinek vélt Orobus ochro
leucus W. et Kit. azonban, épen úgy, 
mint az Orobus silvaticus L., azaz Vicia 
Orobus DC. is, nem igazi Orobus, 
vagyis nem lednek, hanem inkább Vicia, 
tehát kaszanyüg, ezért A s c h e r s o n  és 
J a n k a az O. ochroleucus-1 Vicia Pilisi- 
ensis-re nevezte át.* Vicia ochroleucá-nak 
kellett volna nevezni, de már van 1811-ből, 
sőt 1781—82-ből kelt V. ochroleuca Te- 
nore** és Vicia ochroleuca Gilibert is.

Az O. ochroleucus W . et Kit. to
vábbá azért sem maradhat az Orobus 
génusz fajai között, mert az Orobus-1 
újabban alapos botanikusok teljesen mel
lőzik s a fajait a Lathyrus, vagy Diósze
giék szerint a bükköny nembe osztják be. 
Az Orobus meg a Lathyrus között t. i. 
csak a vegetáló szervre nézve van kü
lönbség : a I^athyrus kacskaringós, a

* Botanische Zeitung 1872. 142. 1.
** A V. Dinara (T. ochroleuca Ten. 

FI. Nap. Prodr. 1811. 42. 1., non Gilib. FI. 
Lithv. IV. 102., 1781—82) hazánkban csak 
Dalmátország déli részén nő.
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szára levélneműen beszegett; az Orobus- 
nak kacskaripgója nincsen. Csakhogy a 

Lathyrus génuszának is van kacskarin- 
gótlan faja (Lathyrus Nissolius). A nö
vénynek génuszbeli különbsége a virág
ban rejlik, de az Orobus és Lathyrus 
virágszerkezete egyező, azért foglalják 
most egy génusz körébe, a Lathyrus alá, 
ámbár az Orobus-nak van elsőbbsége.

Ha a Lathyrus-1 meg az Orobus-1 
egyesítve közösen Lathyrus-nak nevez
zük, az Orobus ochroleucus-t minden jó 

florista idegenkednék a Lathyrus (bük
köny) fajai közé sorozni, mert tőle merő
ben eltérő, nem kacskaringós.

D e g e n  Á r p á d  egy alkalommal 
beszéd közben mint kuriózumot említette, 
hogy G i b e 11 i, olasz botanikus, a Mal- 
pighia IX. évfolyamában (1895 315—18.
1.) az Orobus ochroleucus-t Te no r e  Vicia 
sparsiflorájá-val egyesítette,* s mint leg
régibb számbavehető nevet a Vicia sparsi- 
flora-t Ten. helyezte elsőbbségre. Nem
sokára én a Vicia cassubica kedvéért 
besorozandó Vicia-imát összerendezvén, 
meglepetéssel tapasztaltam, hogy a Vicia 
sparsiflora Bologna vidékéről gyűjtemé
nyemben is megvan. Itt M a t t é i  gyűj
tötte s megjegyzi a névjegyén, hogy a 
T e n o r e  eredeti Vicia sparsiflora-jával 
összehasonlította. A bolognai kaszanyüg** 

a budai Orobus ochroleucus-sal valóban 
megegyezik, úgy, hogy tehát szabályszerű 
nevének az 1842-ből eredő V. sparsiftorá- 
nak kell lenni. A V. Pilisiensis 1872-ben 

jelent meg.
A magyarföldinek hittük Orobus 

ochroleucus tehát elvesztette ezt a nevet,

* V. ö. Botanisches Centralblatt 1895, 
Beihefte 499. old. Az Orobus ochroleucus-t 
előbb Sommi  er (Bull. soc. botan. 1892. 
321—26. old.), C o c c o n (FI. dél Bologn. 
subi Orobo sparsiflorö) és M a t t é i  (Bull. 
dél Naturalista anno VIII. p. 106, 1888) gyűj
tötte Olaszországban.

** Ad montem Patemum (Monté Podernor
provinciáé Bononiensis, majo 1885.

mert az 1781—82. és 1811-iki Vicia ochro- 
leucá-va\ szemben második V. ochroleuca 
(W. és Kit. sub Orobo) nem lehet, de 
elenyészett a magyarföldi endemismus 

nimbusa is, mert az olasz hegyeken is 
terem ; tulajdonképen Európa déli részé
nek jellemző takarmány füve. Más ilyen 
déli, de hozzánk jutása tekintetéből kétes 

vitorlásvirágú ritka füvünk a Trigonella 
Monspeliaca, T. gladiata, Lotus angustis- 
simus, Trifolium siculorum, Coronilla 
elegáns stb. Kellett különös alkalomnak 

lenni, mely hazánkba hozta őket.
Azonban a V  sparsiflora Ten. {Oro

bus ochroleucus W . Kit., Vicia Pilisien
sis Aschers. et Janka) földrajzi elterjedé
sének ismerete már régebben szélesbedett. 
Szerbországból már jó ideje ismeretes,* 
nem régiben pedig Bulgáriában több he
lyen találták,** úgy hogy ezután nyilt 
kérdés, vájjon a Balkánon és hazánkban, 
régi földjén, őskori maradvány-e, vagy a 
történelem idejében, talán a római koló
niával, vagy viszont innen Olaszországba 

hurczolódott be s helyenként lassan
ként elszaporodott. Hazánkban a V. 
sparsiflorá-nak közel rokonsága nincs. 
Régebbi szűkkörű elterjedése és magyar
földinek gondolt polgársága következ
tében természetes rokonságát délkelet 
felé nem keresték, de az Orobus cauca- 
sicus Spreng. (Syst. vég. III. 261), mely 
L e d e b o u r*** szerint szintén, mint a V. 
sparsiflora, kacskaringótlan Vicia, s a V. 
sparsiflorá-vdX együtt a V. Cassubica közel 
rokona, valamint a hazai ritka V  trunca- 
tula Fisch. is, a V  sparsiflorá-nak két
ségtelen bensőbb rokonságából való,

Viciáink között az Orobus ochroleu
cus W. et Kit. =  V. sparsiflora Tenore 
a V. Cassubica mellé helyezendő. Ezzel

* P a n c i c, Verhandl. Zool.-botan. Ge- 
sellsch. 1856. 484. 1.

** V e l e n o v s k y ,  Flóra Bulgarica 
1891. 158, Suppl. 93. 1.

*** Flóra Rossica I. 672—73. 1.
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hasonlítja össze T e n o r e is, ez elé he
lyezi A s c h e r s o n  és K a n i t z  is.*

A V. sparsiflora csak 1842. óta, 
T e n o r  e-nak »Ad florae Neapolitanae 

Syllogem appendix quinta« 26. lapjáról 
ismeretes. T e n o r e azt mondja, hogy 
a virágzat a mellette levő levélnél hosz- 
szabb ; a mienken rendesen akkora hosz- 
szú, tehát ugyanaz a viszony van közte, 
a mi az Orobus niger és zömökebb el
térése, az Orobus tristis Láng között. 
Ennek a virágzata akkora hosszú, mint a 
levél. A virág nyeléről T e n o r e  azt 
mondja: magános, kettejével vagy hármá
val örves. Az örvesség azonban, úgy hi
szem, történetes, vagy csak megközelítő 
volt, a Viciá-k alaptervéhez nem tartozik, 
az olasz példán sem láttam.

A V. sparsiflora földrajzi elterjedése 

nagy Alföldünkön meg az oláh Havas- 
alföldön át $p úgy meg van szakadva, 
mint a balkáni Coronilla elegans-í (Pan- 
cic), mely Ungvár mellett a gerényi er
dőben a déli Linum gallicunt-mal terem, 
s melyet mint ismeretlen füvet 1885-ben 

M e n d l i k  F e r e n c z  hozott és adott 
nekem. Innen Bukovinába terjed,** s 
Knapp mint hiányzó, de nagyon jellemző 

füvét említi a Keleti-Kárpátoknak, a me
lyet onnan P a x*** többekkel együtt nem 
említ. Nem egy keleti növényünk van, a 
mely a Kárpátok vidékén egész Galicziá- 
ban fölterjed (Cytisus albus) s Abauj- 
Torna és Gömör határán is jellemző 
szigetkéjét alkotja a jellemzetes magyar
földi vegetácziónak. (Alysum flexuosum, 
Podanthum canescens, Thlaspi Jankae 
stb. gyűjté Reuter K.)

A V. sparsiflorá-X érdemes lenne 

mint takarmányfüvet hegyes vidéken el

szaporítani. D r . B o r b á s  V in c z e .

* Catalogus cormophytorum et antho- 
phytorum Serbiae etc. 105. 1.

** DeutscheBotan. Monatschrift. 1898195.1.
*** Grundzüge dér Pflanzenverbreitung in 

den Karpathen. Lipcse, 1898.

A Morchella tremelloides (Vént.).*
A R a b e n h o r s  t-féle Kryptogamen- 
Flórában ** e gombának rövid leírása 
után a következő megjegyzés olvasható : 
A föntebbi leírásokon kivül, melyek egy
általában nem egyeznek, semmi sem is
meretes. S a c c a r d o * * *  joggal hiszi, 
hogy e gombán buján fejlett Morchella 
esculenta értendő. S c h u l z e r t  azt 
mondja: sem Morchella, sem Gyromitra, 
sem Helvella, hanem a gombáknak egy 
új neméhez tartozik, melyet csak új fel
találása esetén lehet felállítani.

K r o m b h o l z + t  nagy képes művé

ben azt irja e gombáról, hogy eddig 
csak egyszer került eléje s abban a 
reményben, hogy ismét találja, elmaradt 
a részletes leírása.

H a z s l i n s z k y ^  megjegyzi: A 
tömlőréteg s spórái ismeretlenek, mert a 

mit a rajz az éretlen tömlőrétegből mutat, 
oly kevés, hogy abból ez érdekes gomba 

helyét megállapítani nem lehet. Annyira 
eltérő alak, hogy valószínűleg új nem 
megállapítására fog szolgáltatni okot, ha 

új feltűnésekor vizsgálat tárgyává teszik.
E gomba gyakran kerül a kecskeméti 

piaczra, április hó elejétől végéig, leg
bővebben április első harmadában. Leg
inkább a Nyír-erdőben s a szomszéd 

Nagy-Kőrös Nagy-erdejében szedik. E 
helyeken kivül magam találtam Bugaczon, 
Monostoron, Izsák mellett az Uzovics- 
telepen, mindenkor homokos mezőn, er-

* A növénytani szakosztálynak 1899. 
márczius 8-dikán tartott ülésén előterjesz
tette dr. M á g ó c s y - D i e t z  S á n d o r .

** Dr. L. Rabenhorst’s Kryptogamen- 
Flora. Zw. Aufl. 1896.1. B. III. Abth. p. 1208.

*** Saccardo. Sylloge Fungorum. Vol. 
VIII. p. 11. Nr. 16.

t  Schulzer. Soc. hist. nat. croat. 1886. 
p. 290.

t i  Krombholz. Schwámme. 1831. III. Hft. 
p. 14. Taf. 17. Fig. 21.

tt+ Hazslinszky. Rendhagyó köggombák. 
1881. p. 19—20. Fig. 4 (nem 7).
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dőtől elég távol. A budapesti vásárcsar
nokból is szereztem példányokat, melyek 

állítólag Alsó-Némediből eredtek. Hihető
leg Alföldünknek sok helyén terem szór

ványosan a homokos mezőkön.
Minthogy e gombának számos pél

dányát gyakran volt alkalmam vizsgálni, 
sőt e czélból egész garabó kosárral is

j vettem a piaczon, az eredményt a követ
kezőkben foglalom össze.

A termőréteg göm bölyded, átmérője
2—9 cm közt változik. Kezdetben kékes, 
szürkés-fehér, a széleken áttetsző, opali- 
záló, szemcsés, hyalinszerű, majd később 

igen világos kávészínű, okkersárga. Igen 
törékeny, könnyen elmorzsálódik. Bordái,

Morchella tremelloides (Vént.) A  természetes nagyságban, egész példány, B  ugyanaz függő
leges átmetszetben. C spóratömlő 280-szoros nagyításban, D  egy spóra 1000-szeres nagyí

tással. E  a termőrétegen levő élősködő gomba spórái 300-szoros nagyítással.

1000

helyesebben tekervényei sűrűn, bél- 

szerűen állnak s a Gyromitrára emlékez
tetnek. Friss korukban a duzzadt teker- 
vények oly sűrűek, hogy csak itt-ott, 
egyes repedések jelzik a határt s az egész 
termő-felszín nagy eperszerű gömböt al

kot. A napon állva, a tekervények elvál
nak s ekkor élesen láthatók.

A termőrétegtől befelé eső anyaga

! kékes vagy fehér, többnyire nagy közép- 

i  ponti s több kisebb melléküreggel, me
lyeknek falán több ovális nyílás látható, 
sőt némelyik rostaszerűen át van lyuk- 
gatva. Átmetszetben a redők felszíne a 
közép felé világosbarna vagy sötétszürke.

Nyele belsejében majdnem tömör s 
hosszában számos hengerre válik. E ros

tok fehérek, áttetszők.
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Jóllehet számos példányt vizsgáltam 
mikroszkóppal, spórát csak kevés egyén 
tömlőjében találtam. Spóratömlője bun- 
kós, görbült, aljafelé elkeskenyedő, 
nagyobb részében finom szemcsékkel 
vagy cseppekkel van tele, úgy, hogy a 
nyolcz spóra rendesen a tömlő végében, 
felső negyedrészében szorul össze. A 

spórák simák, hosszúkások. átlag 
<3 X  0*002 mm (12 f.t) szélesek s
11 X  0*002 mm (22 fx) hosszúak. Para- 
physis ritkán látható. Ezek bunkósak, 
rövidek, kamrásak.

H a z s l i n s z k y  fönt idézett dolgo
zatában Gyromitra tremelloides Schulzer 
néven irja le e gombát s említi, hogy 

S c h u l z e r  Vinkovcze mellett találta. 
Ugyanazon a lapon Gyromitra tremellosa 
( Krombh.) néven [Helvella tremellosa 
Krombh. (Tab. XXL, Fig. 7,8.)] egy másik 
gombát ir le, mely után megjegyzi:» S c h u 1- 
zer találta N.-Várad és Vinkovcze környé
kén. Még kétes faj, mivel termőrétege még 
ismeretlen.« A leírásokat egybevetve, azt 
hiszem, hogy az utóbbi gomba nem volt 
más, mint szintén Morcliella tremelloides 
{Vént.), csakhogy ennek idősebb formája.

Ugyancsak leírásból Ítélve, gyanítom, 
-hogy a Morcliella crispa Karst. (Sac
cardo Syll. Fung. VIII., 9.), mely Tur- 
kesztánban homokos földön terem, szin
tén azonos vele.

A tapasztalatokat egybefoglalva, e 

gomba tekervényeivel határozottan eltér 
<l Morchelláktól s inkább a Gyromitrák 
között a Cerebriformae csoportban fog
lalhatna helyet. Mivel azonban spórái 
a tömlőnek csak felső negyedében vannak 
•s mivel a spóratömlőnek egész formája 
s  berendezése eltér mind a Morchella, 
mind a Gyromitra s Helvella-csoport töm
lőjétől, összes jelleménél fogva csakugyan 
ki lehetne szakítani eddigi helyéből.

Újabb vizsgálatok alkalmával azon
ban felmerült az a gyanúm, hogy e 

gomba beteges képződmény. Midőn i

Pótfüzetek a Természetűid. Közlönyhöz 1899.

tömlőiben megtaláltam a spórákat, fel
tűnt, hogy rendszerint csak a tömlők 
felső negyedében vannak összeszorulva 
s a tömlőnek nagyobb részét kisebb- 
nagyobb szemcsék, rögök töltik ki. Ily 
tömérdek szemecskét a Morchellák ki
fejlett tömlőiben nem találunk s épen 

ezért rendeltetésök érthetetlen volt előt
tem. Továbbá feltűnő az is, hogy a töm
lők javarésze nem tartalmaz spórát s 

csak akkor, ha igen sok terméstestet vizs
gálunk át, akadunk elvétve olyanokra, 
melyeknek tömlőiben spóra van. Épen 
ezért volt eddig ismeretlen termőrétege.

Az összes példányok felszínén szára
dáskor fehér, penészszerű telepek kép
ződnek a leggondosabb kezelés ellenére is. 
Később itt-ott igen apró fekete gömböcs- 
kék csoportjai keletkeznek a gombán. E 
fekete gömböcskék mikroszkóppal sárgás
barna spórák tömegéből állanak s felső 
végokon 8—10 átmérőjűek. Valószínű
leg conidiumok. Ugyanezen csoportok
ban a chlamidospórákhoz hasonló 7—10 f i 
átmérőjű gömbök találhatók. Ezek szintén 

barnák, csakhogy nem simák, hanem 

erősen reczézettek s többnyire világosabb 
nyelők van.

A gazdagomba termőrétegének fel
színén oly nagy mennyiség van e kis 
gomba spórájából, hogy bizton feltehető, 
hogy ez okozza a gomba elkocsonyáso- 
dását s azért nem terem spórát a Mor
chella tömlője, mert az élősködő elszívta 
a szükséges táplálékot. Miként az iro
dalomból ismeretes, más, Hypomyces 

megtámadta gombák is felduzzadnak, ko
csonyaszerűvé válnak, eltorzulnak, a nor
málisan fejlett egészséges gombától rend
kívül eltérnek s ez által új fajok fel
állítására adtak okot. Hogy a tényállás 

felől teljes tájékozódást szerezhessek, el
küldtem a gombát B á u m l e  r-nek, ki a 

Morchella élősködőjét Epicoccum-nak 

tartja s azt hiszi új faj, de ez beható 

vizsgálatra szorul.
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Az elmondottak alapján bátran fel
vehetjük, hogy a Morchella tremelloides 
(Vént.) nem más, mint betegség okozta 

terméstest s így törlendő.
A kecskeméti piaczra naponként átlag 

5—6 ezer darab Morchella kerül, mikor 

itt az ideje; ebben a nagy tömegben 
gyakran látok egy feltűnő másik Mor- 
chellát, milyent eddig semmiféle könyv
ben vagy gyűjteményben nem találtam. 
Tömlőiben azonban sohasem leltem spórát. 
Aszóban forgó gomba színe és formája oly 

jellemző, hogy azonnal ki lehet ismerni 
a többi közül s a vizsgálat előtt bizton 
megmondhatjuk róla, hogy tömlője spórát 
nem tartalmaz. Nem lehetetlen, hogy e 

terméstesteket valami más betegség kelti 
életre, talán ugyanazon Morchellából 
valószínűleg a Morchella esculenta L.-ből.

D r . H o lló s L á s z l ó .

Az igazi szarvasgomba Magyar- 
országon és más űjabb adatok föld 
alatt termő gombáink ismeretéhez.*
A Természettudományi Közlöny XLVI-ik 
Pótfüzetében megjelent »Új adatok Ma
gyarország föld alatt termő gombáinak is
meretéhez« czímű közleményem bővítése 

czéljából az 1898. évben szerzett újabb 
adatokat sorolom fel a követke- zőkben :

Rhizopogon rubescens Túl. Fungi 
Hypog. p. 89, Tab. II, fig. I et Tab. XI, 
fig. IV. Borostyánkő mellett (Langenriegel, 
aug. 4.) vadászkutya kaparta ki több pél
dányban a föld alól. F l o d e r e r  S. tanít
ványom hozta gyűjteményem számára.

Melanogaster ambiguus (Vitt.) Túl. 
Fungi Hypog. p. 94, Tab. II, fig. V et 
Tab. XII, fig. V. A Bakonyban Ó-Bánya 

vidékén Elaphomycesekkel ástam bükk- 
erdőben (aug. 30.).

Hysterangium stoloniferum Túl. 
Fungi Hypog. p. 84, Tab. XI, f. VIII.

* A növénytani szakosztálynak 1898. 
október 12-iki ülésén előterjesztette Dr. 
S c h i l b e r s z k y  K á r o l y .

Lomberdőben levelek alatt találta K m e t  
A. plébános Prencsfalú mellett (Jalsava, 
május 31.) s friss példányokban küldte 
részemre. Új adat hazánkra.

Elaphomyces granulatus Fr. Syst. 
Myc. III, 58. Vittad. Monogr. Lycop. p. 
78, Tab. III, f. 7. Hazai példányokban 
megvan gyűjteményben Pozsony mellől, 
a hol J. A. B á u m 1 e r szedte, Prencs- 
faluról (Sitno, Lahotka, Salasiska, Uhel- 
nice), hol áprilisban K m e í  A. gyűj
tötte. Egy bakonyi kanásszal több helyen 

ástuk Zirczhez nem messze Ó-Bányán, 
bükkerdőben (augusztus 30.). Legtöbb 
terem márczius végén s április elején, a 
mikor az erdőre hajtott disznó temérde
ket túr ki belőle. Veszprém-megyében a 
nép földi epének nevezi.

Elaphomyces Moretti Vittad. Mo
nogr. Tuber. p. 71, Tab. IV, f. 18. T u- 
l a s n e  Füngi Hypog. p. 112. Egyetlen 
példányban találtam a Bakonyban Ó-Bá
nya környékén az Elaphomyces granu
latus Fr. keresése közben. Összehasonlí
tottam a gyűjteményemben levő turini pél
dányokkal, melyeket O. M a t t i r ó l  o, a 
flórenczi múzeum igazgatója determinált. 
Új adat hazánkra.

Tuber excavatum Vittad. T u 1 a s n e 
Fungi Hypog. p. 144, Tab. VI, fig. I, et 
Tab. XVII, fig. V. Zircz mellől (Akii 
puszta, Bajor erdő) kaptam P ö 1 ö s k e i 
J. erdészgyakomoktól.

Tuber aestivum Vittad. Monogr. Tu
ber. p. 38, Tab. II, f. 4, T u 1 a s n e 

Fung. Hypog. p. 137, Tab. VII, f. 3. Eb
ből az igazi franczia szarvasgombából az 

első példányt C s o r b a  Gy.  uradalmi 
igazgató útján - kaptam. Egyik kanásza 
vette el a disznótól, Ó-Bányán a Kéri 
Cser nevű erdőrészben, mely tiszta bükk- 
erdő. A nép a Bakonyban általán ismeri s 

»földi kenyér«, a német meg »Erdbrot« 
néven orvosszerül használja. Szárazon, 
pálinkába reszelve, vérhas ellen, s más
ként elkészítve, a tehén véres vizelése
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esetében adják. Gazdatisztek s erdé
szek elbeszélése szerint a Bakony követ
kező helyein fordul e lő : Öskű, Bala- 
puszta, Olaszfalu, Akii-puszta mellett 
Szarvaskút és Bajor erdő, Csesznek, Si
kátor és Rhéde, Szent-Gál és Herend 

közt, Sáska község mellett Vaskapu. Si
kátor és Rhéde határában ezelőtt kutyá
val gyűjtötték is. Egy másik veszprém- 
megyei községben a bérlő kanászával 
szedette el a disznóktól s felhasználta.

A franczia szarvasgomba nem idegen 
tehát hazánkban sem.

Hogy kiváló mycológusunk, H a z s 
l i n s z k y  F r i g y e s ,  Magyarországból 
ismerte, annak bizonysága, hogy gyűj
teményében, mely jelenleg a Magyar 
Nemzeti Múzeum tulajdona,* szintén meg
van hazai példányokban, még pedig két 
lapon Pöstényből s egy lapon Sellyéről 
(Somogy-megye), továbbá több lapon 

lelőhely nélkül, de »Magyarhon virányá- 
ból« felirattal.

Talán érdemes volna Veszprém-me- 
gyében gyűjteni ez értékes gombát, mely
nek kilója 6—12 frt közt váltakozik frissé
ben. (Részletes leirása megvan a Ter
mészettudományi Társulat Emlékkönyvé
ben, 1892, 394—408. 1.)

A föld szine alatt termő gombákra 

általában nehéz reátalálni s csakis erdé
szek, gazdatisztek s az erdőkben gyakran 

járó nép közt való kérdezősködés vezet 
czélhoz.

Eddig csak 15 fajt ismerünk Magyar- 
országból s így minden egyes, bár cse
kélynek látszó adat is megérdemli az 

utánajárást. D r . H o lló s  L á s z l ó .

A Magyarországon előforduló 
közönséges seregély (Sturnus vul
gáris Linn.) és rokon alakjai. »Újabb 
adatok Magyarország Orniszához« czímű

* Hazslinszky-nak erről szóló közle
ménye megjelent a Zool.-Bot. Ges. 1875. 
Bd. XXV. p. 66, 67.

dolgozatomban* kifejtettem, hogy mi- 
nálunk Magyarországon a közönséges 
seregély (Sturnus vulgáris Linn.) tipikus 

alakján kivül átmeneti alakok is előfor
dulnak, melyek a közönséges faj és az 
indiai subspecies (St. Menzbieri Sharpé) 
között foglalnak helyet.

C h e r n e l  István** e közleményem
mel foglalkozva, kifejezi, hogy »a tipikus 
»vulgáris« nálunk legföljebb költözködés 

szakában kerülhetne elő. A Magyar- 
országon költő seregély a Sturnus vul
gáris intermedius Praz.«

Mivel engem — mint másutt is ki
fejeztem — az az elv vezet, hogy halad
jak a korral megbízható adatok alapján 
a természetvizsgálás örök czélja, az igaz
ság felé, újabb vizsgálat tárgyává tettem 

a Magyar Nemzeti Muzeum gyűjteményé
ben lévő honi seregélypéldányokat.

Vizsgálatom eredményéről a követ
kezőket közölhetem.

Pontos termőhelyekkel és dátumok
kal ellátott hiteles honi példányaink a 
következőkép oszolnak m eg:

1. A meglevő anyagnak kb. fele 

részét a tipikus Sturnus vulgáris Linné 
teszi. Ezek az Angliából és Faroer-ről 
származó példányokkal tökéletesen egybe
vágnak. Gyüjtésök ideje márczius, április, 
május, junius és julius, helyök pedig 
Fogaras, Kisakna, Szt.-Gotthard, Futták, 
Begecs és Hegykő. Tehát ez már magá
ban megdönti C h e r n e l  abbeli föl
tevését, hogy, ha a tipikus St. vulgáris 
minálunk elő is fordulna, legfeljebb a 

vonulási időben volna található.
2. A gyűjtemény másik felét oly át

meneti formák teszik, melyek többé- 
kevésbbé a St. Menzbieri subspeciesre 

emlékeztetnek, de mindegyikének fülfedő 
tollain megvan a zöld zománcz, tehát 
egyik sem St. Menzbieri. Minthogy e 

példányok megszakítás nélküli átmeneti

* Természetrajzi füzetek. 1899. p. 344.
** Aquila VI., p. 315. (1899.)
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sorozatot alkotnak, nem látom megokol
nak a P r a z a k  felállította Sturnus vulgá
ris intermedius subspeciesnek elfogadását.

3. Egy példány, melyet 1893. május
11-ikén lőttem Kovilban, akalugyerek erde
jében, tipikus Sturnus Menzbieri Sharpé.

4. Legérdekesebb ama három pél
dány, mely a legutolsó részletig a tipi
kus Sturnus Poltoratzkii Finsch sub- 
speciessel azonos s mely figyelmemet 
eddig teljesen elkerülte. E példányoknak 
a íeje tiszta bíboros violaszínű s csak 

fültájukon van némi nyoma a zöldes 

fénynek. (Ez így van a gyűjteményünk
ben őrzött Karagai, Altaiból származó 
tipikus példányokon is.) Hasonlóan 

gyönyörű bíboros violaszínben ragyog
nak a szárnyfedő tollak és a másodrendű 
evezők szegélye ; a has oldala is ilyen 

színű zománcczal van befuttatva.
E St. Poltoratzkii példányokat a 

megboldogult Cz y n k  Ede gyűjtötte Foga- 
ras környékén. Méretei a következők:

a) Hossza kb. 220, szárnya 133, 
farka 74, csőre 26, csüdje 29 mm.

— ö 1 ad. Fogaras, 1891., szept. 12. 
Nr. 1748/140.

b) Hossza kb. 220, szárnya 136, farka 

75, csőre 28, csüdje 29 mm.
— cf1 ad. Fogaras, 1896., aug. 17. 

Nr. 2006.
c) Hossza kb. 215, szárnya 133, farka 

75. csőre 27, csüdje 28 mm.
— cf a<L Fogaras, 1897., április 29. 

Nr. 2158.
A St. Poltoratzkii-X nem tartom ön

álló fajnak, mint S h a r p é  (cat. B. 
Br. Mus. vol. XIII. p. 36), hanem a kö
zönséges seregély egyik keleti formájának. 
Úgy látszik, e keleti forma vagy subspecies 
fölkeresi néha a nyugatibb tartományokat 
a távol Keletről s belévegyül a közönséges 

tipikus seregély csapataiba, a hol minden 
valószínűség szerint párosodik is velők. 
Reményiem, megjő nem sokára az idő, a 

mikor a Sturnus vulgáris törzsfaj és a kü

lönféle subspeciesek közt lévő sorozatok 

lánczolata világosan be fogja igazolni, 
hogy egy és ugyanazon fajnak polymor- 
phismusával van dolgunk.

D r . M a d a r á s z  G y u l a .

Egy új hazai Astomum.* A cleisto- 
carp mohoknak mindenesetre egyik érde
kesebb génusza az Astomum, mely
nek fajai azon sajátságos bélyégőknél 
fogva, hogy a le nem hulló kupak a to- 
kocskán világosan fölismerhető, mintegy 
átmenet a stegocarp mohokhoz, neveze
tesen az acrocarp Weisia Hedw. génusz- 
hoz, melyhez leveleiknek szerkezetére is 
igen közel állanak.

A régibb szerzők közül többen, köz
tük maga S c h i m p e r is** a Weisia- 
félék közé sorolják a fajokat, nem is 
szólva L i n d b e r g-ről s J u r a t z k á -  

ról, kik a cleistocarp mohokat a nekik 
szerkezetileg megfelelő acrocarp génu- 
szok szomszédságába helyezvén, szintén 
a WeisiáAz mellé állítják, sőt L i n d- 
b e r g az Ast. crispum (Hedw.) Hampe-t 
egyenesen mint Weisia, illetőleg a tőle 

földerített régibb név prioritásának szem 

előtt tartásával, mint Mollia fajt sorolja 

fel a skandináv mohokról irt munkájá
nak*** 22. lapján.

Az Astomum fajok közül a közel 
múltig három volt ismeretes Európából: 
a H e d w i g leírta és egész Európában 
előforduló, hazánk számos pontjáról is 

följegyzett, közönséges Ast. crispum 
(Hedw.) Hampe és a Bryol. eur., illető
leg a S m i t h két angolországi, alig is
mert faja: az Ast. Mittenii (Schimp.) 
Bryol. eur. és az Ast. multicapsulare 
(Sm.) Bryol. eur.

* A növénytani szakosztálynak 1899. 
márczius 8-ikán tartott ülésén előterjesztette 
S c h i l b e r s z k y  K á r o l y .

** W.  Ph. S c h i m p e r :  Syn. musc. 
cur. ed. 2. (1876.)

*** S. O. L i n d b e r g :  Musci scandina- 
vici. (1879.)
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E három fajhoz járult nemrégen ne
gyediknek a L e v i e r-től Olaszországban 
gyűjtött példányok alapján, a L i mp r i c h t  
leírta Ast. Levieri, a melyet későbben 

W a r n s t o r f  Németország területéről is 
kimutatott. E négy európai faj szá
mának gyarapításához most egy ötödik, 
új alakkal járulhatok hozzá, a mely a 

mellett, hogy átmenet az Astomum nem
nek két egymástól messze eső faja kö
zött, a tudományra is új s mint ilyen 

legelőször hazánk területéről ismeretes.
Ezt az ötödik alakot, melyet Déva 

mellett szedtem a Várhegy alján, eleinte 

az Ast. crispum (Hedw.) Hpe. puszta 

formájának tekintettem, későbben azon
ban kezembe kerülvén az Ast. Levieri 
Limpr. Olasz- s Németországból szár
mazó hiteles példánya, valamint W arn s-  
torf-tó l eredő leírása,* Ast. Levieri 
Limpr.-nek gondoltam és mint ilyet küld
tem el Roth-nak, ki eddig egyedül szedte 

e fajt Laubach mellett Hessenben.
Nemsokára R ő t  h-nak hosszabb le

vélbeli közleményét vettem. Az ő véle
ménye szerint az erdélyi moh nem von
ható sem a közönséges Ast. crispum 
(Hedw.) Hampe, sem a ritka Ast. Levieri 
Limpr. fajok alakkörébe, hanem mint 
irja y>vielleicht steht es dér englischen
Pflanze, des multicapsulare............am
ndchsten«. Utána néztem tehát a dolog
nak, azonban e fajhoz tartozónak sem 

találtam, mellyel különben a rendelke
zésemre álló leírások után némely pont
ban megegyezik; a későbbi szabatos vizs
gálat pedig bebizonyította, hogy e moh 

az ismert Astomum fajok egyikéhez sem 
vonható; kiderítette azon különbözeti 
bélyegeket, melyek egyik-másik fajtól el
választják, s melyeknek összessége meg
alkotja az erdélyi mohflóra új polgárá
nak az Astomum intermedium-nak képét.

Az .4s/. intermedium jogosultságának

* Hedwigia. XXXVI. (1897.) p. 72.

elbírálásakor a génusz két faj csoportjára 
kell figyelemmel lennünk. E két csoport 
az Ast. crispum (Hedw.) Hampe es az 
Ast. multicapsulare (Sm.) Bryol. etir. 
csoportja. A különbség a két csoport 
fajai közt a levél erének szerkezetében, a 

vaginula alakjában és a mindig jól fel
ismerhető kupak nagyságában rejlik. Az 

első csoportba tartozó növénykék levelé
nek ere ugyanis alúl, a levél alsó felében 

keskenyebb, mint a levél felső felében. 
A vaginula gömbölyű-tojásdad, a kupak 

pedig kicsiny. A második csoport alak
jain a levél ere alúl 2—3-szor oly széles, 
mint felül ; a vaginula hengeres, vagy 

hengerded ; a kupak elég nagy.
Az erdélyi növény jellemei mindkét 

csoportból valók. Levél-ere a legszebb 

átmenetet alkotja a két csoport között. 
Alul ugyanis nem keskenyedik, hanem 
szélesedik, de e szélesedés csupán addig 

tart, míg az ér egyenletesen szélessé nem 

válik, azaz alul épen olyan szélessé, mint 
felül. A levélér viselkedése határozottan 
kijelöli tehát szisztematikai helyét is, me
lyet másként, mint átmenetet a két cso
port közt, felfogni nem lehet. Vaginu- 
lája inkább hengeres, mint gömbölyded, 
hosszúkás-tojásdad, tehát szintén közép
helyen áll a két csoport gömbötyded és 

hengeres vaginulái közt.
Termete, leveleinek nagysága, alakja, 

szélessége, levélsejtjeinek megvastago- 
dása, spóráinak nagysága, szóval: a faj
alkotó bélyegek jó többsége, szintén át
meneti alakként tünteti fel.

Az elmondottak után nyilvánvaló, 
hogy az Ast. intermedium-ba.n oly alak
kal van dolgunk, mely a fentebb említett 
s körvonalozott két csoport közt a még 
meglevő hézagot mintegy áthidalja, a két 
csoport fajait szisztematikailag egymáshoz 
közelebb viszi. Nyilvánvaló továbbá, hogy 

az Ast. intermedium oly ^alak, melyet 
nem egy-két markans, a génusz kereté
ben talán páratlanul álló bélyeg, hanem
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az apróbb különbségi jegyek egész serege 

alkot; s így talán azon üjabb keletkezésű 

fajok egyike van előttünk, mely a korábbi 
kutatók előtt, épen jellemeinek aprólékos
sága miatt maradt ismeretlen.

Ezek után e moh leirását a követke

zőkben adom :
Astomum intermedium, új faj.
(Syn: Systegium multicapsulare Roth 

in litt. — non (Sm.) Bryol. eur.: Astomum 
Levieri Péterfi in litt. — non Limpr. in litt.)

Olyan termetű, mint az Ast. Levieri 
Limpr. Egylaki. Virágzati viszonyai olya
nok, mint az Ast. crispum (Hedw.) 
Hampe-é. Gyepje laza, 6—9 mm magas, 
halovány, fehéres vagy sárgás-zöld színű. 
A törzsecskék egyszerűek vagy elágazók, 
lazán levelesek A felső levelek nagyok, 
hosszúk, 4—7 mm, bodrosak, széles alj
ból lándsásak, szélök nincs, vagy csak 
alig van behajolva; a levél ere erős, 
egyenletesen széles. Levclsejtjei közül a 
levél alsó részében fekvők hosszúkásak, át
látszók és símák; a levél felsőbb részé
ben lévők apróbbak, kerekded-négyzetesek, 
át nem látszok, bibircsósak. A tok nyele 
sárgás-barna, világos, egyenes és rövi- 
debb, mint a tojásdad-hengeres vaginula. 
A tok tojásdad, feketés-barna színű ; a 
kupak apró, kicsiny. Süvegje ? Spórái 
barnák, 0'20— 0'22 mm nagyok, varan- 
csosak. Termése tavasszal érik.

Astomum intermedium, nova species.
(S y n : Systegium multicapsulare 

Roth. in litt — non (Sm.) Bryol. eu r.; 
Astomum Levieri Péterfi in litt. — non 
Limpr. in litt.)

Astomo Levieri habitu simili. — 

Flores monoici, ut in Ast. crisp. — Cae- 
spites pallidovirides, albicantes, 6—9 mm 
alti. Caulis simplex vei subdichotomus, 
sparsifolius. Fólia inferiora minima, su- 
periora majuscula, e basi lata elongato- 
lanceolata, (4—7 mm 1.) margine plana 
vei minus involuta, sicca crispata. Costa 
valida, latitudinis aequalis. Réti basilari

laxiusculo ; cellulae inferiores rectangu- 
lares, pellucidae; superiores minutae, 
quadrato-orbiculatae, papillosae. Séta 
pallido-lutea, recta, vaginula brevior. 
Vaginula ovato-cylindracea. Capsula 
ovata, fusco-brunnea; operculum minu- 
tum. Calyptra? (usque ad médiám cap- 
sulam producta?) Sporae maximaz,fusco- 
virides, papillosae, 2'20—0'22 mm 
diám. metientes.

In terra nuda, argilloso-calcarea ad 
pedem montis »Várhegy« prope Déva in 

Transsilvania a me 17./V. 1896. lectum.
Ha e mohot legközelebbi rokonaival 

vetjük egybe, az összehasonlítás ered
ménye a következő :

1. Az Ast. crispum (Hedw.) Hampe- 
től gyepjének világosabb, haloványabb 
színével, nagyobb termetével, hosszabb 

leveleivel, egyenletesen széles levélerével, 
tojásdad-hengeres vaginulájával és 0*20
—0*22 mm nagy spóráival,

2. az Ast. Levieri Limpr. és Ast. 
multicapsulare (Sm ) Bryol. eur. fajoktól' 
keskenyebb leveleivel, alul el nem széle
sedő levélerével, vaginulájával, kisebb 
kupakjával stb. különbözik.

Végül soraim teljesebbé tétele czéljá- 
ból megjegyzem, hogy nincs az az eset 
sem kizárva, hogy az erdélyi moh az Ast. 
multicapsulare (Sm.) Bryol, eur. alak- 
körébe tartozik. Abban az esetben is leg
alább mint fajváltozatot kell fentartanunk, 
mert a fentiek szerint attól is elüt.

Legyen bármiként, végeredményké
pen kimondhatni, hogy lombos mohaink, 
de különösen az apró, cleistocarp mohok 

tanulmányozásában és megismerésében 

még sok a tenni való.

P é t e r f i  M á r t o n .

Néhány adat hazánk lombosmoh- 
flórájához.* B arth  J ó z s e f ,  az erdélyi

* Előterjesztette S c h i l b e r s z k y  Ka 
ró 1 y a növénytani szakosztálynak 1899-ik 
évi április 12-ikén tartott ülésén.
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flóra kutatásában s megvilágításában nagy 
érdemű hosszúaszói ág. ev. lelkész szí
vességéből még évekkel ezelőtt egy gyűj
temény lombosmohot kaptam, melyet ő 

gyűjtött s egészben meghatározott volt. 
Bővebben vizsgálván a fajokat, közülök 

négyet nem a vignettán jelzett névhez 
tartozónak találtam. E négy — hazánkra, 
vagy Erdélyre új — alakon végzett vizs
gálataim eredményét a következőkben 

adom :
1. Grimmia sessitana de Nőt. in 

Erbar. critt. ital. Ser. II. Nr. 55. ; Epil. p. 
704. (1869.).

(Syn: Grimmiaanceps Boulay, Musc. 
de la Francé p. 371. I. (1884.).

Ezt a Grimmiát B a r t h a Negoj 
havason szedte 1873. augusztus hó 5-én, 
a tenger szine felett k. b. 2000 m magas
ságban, sziklákon. A még akkor élő J u- 
r a t z k a az ő Grimmia Ungeri-j ét vélte 

a negoji mohban felismerni, későbben 
azonban mégis Gr. alpestris-nek hatá
rozta meg s ilyen jelzéssel küldte meg 
nekem is B a r t h.

Mikroszkópi vizsgálataim szerint, me
lyeknek e mohot s minden egyes szervét 
igen behatóan alávetettem, nem tarthatom 
a Gr. alpestris fajhoz tartozónak, mert 
jellemvonásaiból Ítélve, nem más, mint 
a sok ideig rosszul értelmezett s a fele
déstől s a synonimizmustól Li mpri cht -  
től megmentett s ugyancsak tőle teljesen 

tisztázott s megvilágított D e  N o t a r i s -  
féle Gr. sessitana, mely ez ideig Itália 
északi havasairól, az Alpesekről s Gha-  

l u b i n s z k y  a Tátrát illető fontos 

bryologiai kutatásai óta, Gr alpestris 
hybrida Chalub * néven a Tátráról is 

több helyről volt ismeretes.
így tehát a Gr. alpestris egyik erdélyi 

lelőhelye a Gr. sessitana-ra. s nem a tulaj- 
donképeni Grimmia alpestris Schleich. -re 

vonatkozik. Érdekes volna már most a

* C h a l u b i n s z k y :  Grimmiae Ta- 
trenses p. 68 (1882.)

második lelőhely (Retyezát) Grimmiáját 
is megvizsgálni s kideríteni, hogy a két 
faj melyikéhez tartozik, értem a Gr. ses
sitana De Nőt. és Gr. subsulcata Limpr. * 
fajokat, melyekkel a régi bryologusok 
szerte összetévesztették a S c h l e i c h e r  

faját.
Mainap a Gr. alpestris Schleich. alak

köre annyira tiszta, hogy tévedés nem fo
roghat fenn. L i m p r i c h t-nek a bryolo- 
gia terén korszakot alkotó munkájából** 
pedig azt látjuk, hogy a S c h l e i c h e r -  
féle faj középeurópai lelőhelyeinek jó 
nagy része nem erre, hanem a vele össze
tévesztett D e N o t a r i s és Li mpri cht -  
féle fajokra vonatkozik.

Ezek után valószínű, hogy a retyezáti 
Gr. alpestris is Gr. sessitana, vagy 

épen Gr. subsulcata lesz.
A Gr. sessitana leírása magyar nyel

ven még eddig nem jelenvén meg, L i m- 
p r i c h t  és az erdélyi moh nyomán a 

következőkben adom :
Grimmia sessitana De Nőt. 1. c. 

Egylaki; gyepjének színe változó, piszkos
fekete, néha olajzöld. Olyan termetű, mint 
a Gr. Doniana sudetica. Szárai 1, U/a 
ritkán 2 cm magasak, az alzatra simulok, 
indanélküliek, elágazók, egyenletesen le
velesek. Levelei egyik oldalukon, aljuktól 
közepökig visszatűrtek ; a levélsejtek vas- 
tagfalúak, négyzetesek, a levél alsó részén 
az ér mindkét oldalán 1 : 3—1 : 6 arány
ban megnyúltak; az ér erős. A tok kissé 
hajlott, tojásdad ; az exothecium sejtjei 
vastagfalúak. Egyebekben a Gr. alpestris- 
hez hasonló.

Erdély flórájára új.
2. Plagiothecimn Ruthei Limpr. in 

Rabenh. Kryptfl. ed. 2. IV. 3. p. 271.
[Syn : Pl. denticulatum var. crispa- 

tulum Lindb. Contrib. ad flór. ciypt. 
Asiae bor. orient. p. 278. (1872); Pl.

* L i m p r i c h t, Rabenh. 'Kryptfl. ed. 2. 
IV.- 1. p .  757 (1890.)

** L i m p r i c h t 1. c . . p. 757.
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denticulatum var. undulatum Ruthe in litt. 
1873 ; Geheeb in Rév. Bryol. 1877. p. 42.]

Második érdekes moha a B a r t li
léié collectiónak a Plagiothecium Ruthei 
Limpr. Ezt a mohot Barth Szt.-Kereszt- 
bánya mellett szedte s mint Plagiothecium 
sylvaticum (Hnds.) Bryol enr.-t küldte 

meg nekem. A gyűjtés napja 1893. 
julius 17. Vizsgálataim szerint azonban 

nem ide, hanem a L i m p r i c h t új fa
jához tartozik ; legalább minden karakte
risztikus jegye csakis erre vall.

A Plagiothecium Ruthei Limpr. meg
lehetős ritka moh. A L i m p r i c h t  mun
kájában felölelt flóraterületen kivül csupán 
Norvégiából és a Pyreneusokból ismere
tes. E sorok keretében Európa keletéről 
is ismertethetem. Herbáriumomban u. i. 
egy igen szép steril Plagiothecium van 
Oroszországból (lég. dr. Zickendrath bei 
Moskau) Pl. sylvaticum jelzéssel, mely 

szintén e fajhoz tartozik. Ezekből látható j 
tehát, hogy Európát szórványosan lakja s 
csak idő kérdése, hogy oly területekről is 

ismerjük, honnan mainap még nincsen 
kimutatva s feljegyezve, mint pl. a Balkán- 
félszigetről, Olaszországból, Angliából stb.

Leírása a következő :*
Plagiothecium Ruthei Limpr. 1. c. 

Egylaki. Selyemfényű, lazagyepű moh, 
melynek szine zöldes-fehér (oroszorsz. 
péld.), sárgás-zöld (érd: péld.). Szára le- 
csepült 7—8, egész 12 cm hosszú, lazán 
kétsoros levelű. A levelek ritkásan állanak, 
elég nagyok, hosszúdad-lándsások; a 

felsők redőzöttek, az alsók simábbak; 
lefutók, világosan kivehető fülekkel; szé- 
lök csak a felső, kissé visszahajlott részén 

fogazott. Az ér csak ritkán éri el a levél 
közepét, rendesen 2, néha 3 sejtrétegű,

* A leírás v.z erdélyi és az oroszországi 
példány alapján készült, szem előtt tartva a 
L i m p r i c h t  használta sorrendet.

gyöngéd alkotású. A sejtek átlátszók, 
8—10-szer hosszabbak szélességöknél, 
őstömlőjök jól kivehető. A perichaetium 
gyökeredző; a tok nyele 3—4 cm hosszú, 
vastag, veres-barna színű; vaginulája hen
geres. A tok erősen hajlott, kiflialakú, hen- 
gerded, barnás-színű, kupakját vesztve, 
a szájnyílás alatt igen benyomott, görbült. 
A kupak 1 mm hosszú, kissé csőrös. 
Gyűrűje 2—3 sejtsoros. A peristom zöldes
sárga színű, durván ripacsos-varancsos, 
gyengén szegélyezett. A spórák egyen
lőtlen nagyságúak, 0;085—0*012, olaj
zöldesek, ripacsosak.

Hazánk flórájára új.
3. Amblystegium filicinum (L.) De 

Nőt. var. prolixum De Nőt. Epil. p. 
151 (1869.).

1869. junius 2-án gyűjtötte B a r t h  
Tobsdorf mellett egy kút kövein és 

Hypnum filicinum L. néven küldte meg ; 
azonban nem ide, hanem a fenti név 
alá tartozónak találtam.

Különbözik a hazaszerte gyakori 
tőalaktól hosszú, egész 20 cm száraival, 
melyek a vízben lebegnek, s melyeknek 
ágai nyúlánkak, levelei sötét-zöldek, erük 

a csúcs alatt végződik, s a lemez igen 

j gyakran eltűnik, úgy, hogy csak az ér 
| marad meg. Termése ismeretlen.

Hazánk flórájára új alak.
4. Amblystegium Kochii Bryol. eur. 

fasc. 55/56. Mon. p. 13. (1853.).
Amblyst. riparium 8. tenne néven 

küldte meg B a r t h azt a mohot, melyet 
1891. május 17-én szedett Balázsfalva 
mellett erdőtalajon.

Az Amblyst. riparium (L.) Bryol. 
eur.-nak ily nevű varietását sehol sem 
találom s Barth moha =  A. Kochii 
Bryol. eur.

Erdély flórájára új.
P é t e r f i  M á r t o n .

Vége a XXXI. kötet Pótfüzeteinek.
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