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ÉSZREVÉTELEK DR, LÖTE JÓZSEF „A NERIUM OLEANDER 
HATÁSÁRÓL' CZIMÜ DOLGOZATÁRA. 

BT. Síhaarschmidt Gyulától. 

Bt. Löte József „A Nerium Oleander hatásáról" czíműj dol
gozatában (Orvos-Term.-tud. Értesítő VII. (1882.) Orvosi szak, 111. 
f. 193-226.) a Ner ium Oleander hatóanyagának vizsgá-
lásánál, miután a hatóanyag igen valószínűleg a tejnedvben foglal
tatik, a tejtartóknak a külömböző szövetrendszerekbeni előfordulá
sát is figyelembe vette. Miután p i dig ez szerinte nem történhe
tett a Ner ium szöveti alkatának áttekintése nélkül — dolgoza
tában külön fejezetet szentel „Az oleander szöveti alkata (i. h. 
198—201.) czimmel a Nerium vegetatív részei, illetőleg a szár és 
levél boncztanának. 

Mivel ezen szövettani vázlatban az egyes, a vizsgálódás folya
mán feJmerült tények felfogása, magyarázása részben elüt a jelenleg 
általában elfogadott nézetektől, ezért szükségesnek tartottam egyne
hány megjegyzést, pótló észrevételt csatolni ezen fejezethez. 

L. úr e részt majdnem teljesen önállóan dolgozta, mert egy 
növénytani tankönyvön kívül más botanicai forrás idézve nincsen, 
ezért természetesen nem is szerezhetett tudomást azon adatokról, 
melyek a Nerium boncztanáról immár ismeretesek s a botanicai 
anatómia közbírtokát képezik. Nem tartottam ezen okokból felesle
gesnek kissé mélyebben visszanyúlni az egyes pontok tárgyalásánál 
a történeti adatok közé, s a szerkezeti viszonyok jellemzésénél a 
kész állapotok leírásán kívül a fejlődésmenetet is röviden vázolni, 
miután a Nerium egyike azon növényeknek, mely nem egyszer 
képezte, mint közelfekvő tanulmányi anyag, a növény-hystiologok 
vizsgálódási objeetumát. 

18* 
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L. úr az anatómiai leirást a levelek szöveti szerkezetének v n 
latával kezdi meg. „Az egyrétegű hámsejtek" (helyesebben az egy
rétegű hám sejtjei) „leülfala" csakugyan „jelentékenyen megvasta
godott" (i. h. 199.) Sejthártyájuk köröskörül el van cutinosodva1) 
és belső oldalán chlorzinkjoddal megkékülő tiszta eelluloséből álló el 
nem változott vastagodási réteggel van ellátva, 

Az epidermis alatt fekvő és sok más, hosszú életű lomblevél
ben előforduló hypoderma rétegei a levéllemez két oldalán rende
sen oly számban találhatók, mint azt L. jelzi, de a levél szélein és 
erezete fölött ezen színtelen rétegek száma jelentékenyen emelkedik. 
Helyesen ismerte föl L. ezen sejtek eollenehymes vastagodását, mire 
Hugó von Mohi'1) lett figyelmessé először a 30-as években, ki a 
Brongniart által már 1830-ban leirt szintelen epidermis alatti sejt
rétegeket behatóbban vizsgálta. Sokkal később Wigand3) is foglalko
zott ezekkel, mig Kraus%) kimutatta az átmenetet a levéllemez és 
levólnyól collenehymje között. 

A hypoderma tehát a jelen esetben collenehymesén van kifej
lődve s levéllemezben ugyan kevésbé jól, de a levólnyólben ellenben 
igen szépen mutatja a jellemző vastagodásokat. A sejtek tartalma 
színtelen, de ezért korántsem szabad egész határozottan azt állita-
nunk róluk, hogy „vizet tartalmaznak'1 (i. h. 199.), hanem csak szin 
telén sejtnedvet, mely ehemiai összetételénél íogva a benne oldott,; 
anyagokat tekintve korántsem igazolja e kifejezést, iumál kevésbbé 
pedig, mivel a sejtek élő tartalma a falhoz tapodó protoplasma töm
lő, a lencse alakú sejtmag mind hozzájárulnak a „víztartalom-' re-
ducálásához. Mindezen sejttartalmak (plasma ós mag) festésekkel 
igen könnyen láthatóvá tehetők, de anélkül is bár nehezebben, főleg 
merevített anyagban szintén láthatók. Ép oly eleven sejtek ezek, 
mint a levélparenchym sejtjei, melyekkel teljesen egyenértékűek fej
lődésüket tekintve. 

') Petunikoff : Recherches sur la Cuticule. Bulletin de la S oc. Imp. des Na-
tural. Moscou, 1866. p. 194. 1. 22 

2) H. v. Mohi: üeber die Verbindung der Pflanzenzellen. Tübingen 
1835. 50. 

s) Wigand: Intercellularsubstanz und Cuticula. 1350. 62, 
*) Krans TJeber den Bau der Cycadeenfiedern. Pringsbeim 's Jalirb. f. wiss. 

Bot. IV. 309. sg. 
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Fejlődésüknél fogva nem szabad tehát e rétegeket a „hámhoz 
wúmtani" mint L. teszi, mivel ezek korántsem az epidermisből fej
lődnek, nem erősitő-rótegek, miként az epidermisből képződött né • 
mely szövetek neveztetnek: Ezen hypoderma ép ellenkezőleg az alap
szövetekből jön létre az által, hogy az egyszerű dermatogen alatt 
íekvő s a periblemhez tartozó sejtréteg a fejlődés további folyamá
ban tangentiális irányban is kezd oszolni. Az oszlások a levél mindkét 
oldalán mutatkoznak s ezen oszlások eredménye a hypoderma, mely
nek tehát esetünkben nincsen külön meristemája. (Pfitzer.) 

L. leírása további folyamában azt állítja, hogy ezen hypoder
ma „rétegek után a levél mindkét felszíne felől 2—3 sorjával a lap
ra függélyes irányban megnyúlt, igen vékony falú, egymással szo
rosan érintkező sejtek következnek" (i. h. 199). A N e r i u m 01 e-
a n d e r leveleinek alapszövete, a mesophyll vagy diachym azonban 
épúgy, miként a legtöbb lomblevélnél is, igen szépen különül el két 
szövetalakra, ezért viseli a második helyen említettem nevet a di
achym jelzést. Ezen két szövet a sejtek alakjára s physiologiai czól-
jára nézve különbözik egymástól. A levél felső epidermise alatti 
része a mesophyllnak a sejtek hengeres alakja miatt oszlopospa-
renchymnek vagy a nagymennyiségű chlorophyll tartalom miatt 
chlorenchymnek is neveztetik; a másik rósz, mely az alsó oldal 
epidermisétől boríttatik, a sejtek alakja s összeköttetése miatt, mivel 
a nyúlványokkal érintkező sejtek lazán állnak egymás mellett s nagy 
sejtközi űröket hagynak szabadon, szivacsos parenchymnek, vagy mi
vel a nagy sejtköri űrök a levegő kicserélését teszik lehetségessé, 
pneumenchymnek is hivatik. 

Ezen két szövetalak a N e r i u m O l e a n d e r leveleiben igen 
szépen el van különülve. A.z oszloposparenchym többnyire két sejt
rétegből áll, néha még egy harmadik sejtréteg is járul az előbbiek
hez, de ez már többnyire átmenetet képez a szivacsos parenehym-
m. Utóbbi a levél alsó oldalán igen typusosan van kifejlődve s 
esak igen ritkán lehet oly esetekre bukkani, midőn legkülső sejtjei 
helyenként kissé szorosabban levén összenyomva, hengerded alakot 
mutatnak. Nyulványos ágaikkal összefüggő sejtjei közben nagy hé
zagokat, sejközi űröket hagynak szabadon s korántsem igazolják L, 
íentidézett leirását. 
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Ezen két szövetalak, vagyis együttesen a levél alapszövete, ve
szi körűi a levél fibrovasalis nyalábjait az u. n. erezetet. L. a mel
lékerekről szólván, esak spirális sejteket tulajdonit nekik naz utób
biak" (t. i. a mellókerek) „elemeit spirálisan megvastagodott falú 
sejtek teszik11 (i. h. 199). Igaz ugyan, hogy a legutolsó rendű rost
edény elágzasok végződéseiben csak spirálisan vastagodott fasejtek 
jőnek elő, de a mellékerek harántmetszetén igen jól kivehetni a fa
részt a xylemet, mely a levél felső oldala felé tekint s alatta a le
vél alsó oldala felé forduló szépen kifejlett rendkívül gyöngéd falú 
elemekből álló puhaháncsot. 

A levél oldalán a szájaesok (stomák) külön e ezélra szolgáló 
mély üregekbe vannak elrejtve, mely üregekhez hasonló s ugyanoly 
ezélu berendezéseket sok más börnemű és száraz klimáboz alkal
mazkodott hosszúéletü lomblevólnól találni. 

Ezen üregek tárgyalásánál Weiss „Allgemeine Botanik. I. Bánd 
Anatomie der Pflanzen. Wien 1878." ez. tankönyvére támaszkodva 
L. fölemlíti Saniot, ki szerint ezen űrök alján volnának elhelyezve 
a szájaesok. 

Sanioról azonban Weiss idézett munkájában csak azt mondja, 
hogy a hypodermának az alapszövetbőli fejlődését észlelte, mit aztán 
Pfitzer is igazolt. Az ezután következő tétel, mely e szavakkal kez
dődik „Bei Nerium Oleander Hegen nach ihm . . ." s mely té
tel az üregek leírásával foglalkozik, már igen természetesen nem 
Saniora, hanem az ő utánna említett Pfitserre vonatkozik, ki t. i. 
ezen üregek fejlődését tüzetesebben vizsgálta. 

Nem lesz talán érdektelen ezen stoma-üregekről szólván, fel
említenem, hogy e sajátságos képződósű mélyedéseket már Malpighi 
a iiövényboncztai) egyik megalapítója is látta és Anatomes plánta 
rum idea. Londini MDOLXXXVII. p. 36 — 37. ez. munkájában a 
46-37 lapokon leírta és t. XX. F. 106. ábrázolta. Ő ezen üregeket 
légzésre vagy nedvkiválasztásra szolgáló szerveknek tartotta, mint 
az saját szavaiból kitűnik: „Liter utriculos et íibrosum reto, in ple-
risq; foliis peculiares folliculi seu loeuli disperguntur, qui patenti 
hiatu foras, vei halitum, vei humoréra fundunt. Hujusmodi hiatus 
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evidentius prae eaeteris patet in foliis oleandri J06. In singulis hu-
jus areis A, á fibrosis costulis B exoitatis, quatuor vei. plura ape-
riuntur follioulorum ora 0, patenti hiatu, qui circumducto labio, 
pilis consperso, ambitur; intus concamerato suceedit coneavo glo-
boso excitato corpore." 

Sokkal később csak e százban fordult ismét a növénybuvárok 
figyelme e képződményekre, melyeket az idősebb Krocker1) szintén 
stomáknak tartott, míg Budolphf) bennük mirigyeket gyanított. 

Valódi rendeltetésük csak akkor lett eldöntve, midőn Amici3) 
felfedezte az üregekben rejlő stomákat, Amici felfedezését azután az 
ifjabb Krocker, valamint Meyen*) is igazolták. 

Ezen űrök, mint erről egy harántmetszet átvizsgálásánál meg
győződhetni, nem képeznek egy egyszerű, üstalakú bemélyedést, 
hanem legtöbbször ágakat, alagutakat bocsátnak a környező szöve
tek közé. A szájaesok leginkább a mélyedések alján vannak elhe
lyezve, de az oldalfalakon, sőt még a mellékűrök vakon végződő 
elágzások boltozatán is feltalálhatók. 

Fejlődésük a következőkben vázolható.5) A.z első kezdetek ak
kor észlelhetők, midőn a fiatal levél alsó oldalán az epidermis alatt 
még minden meristemes sejtréteg egyenlő értékű. Ilyenkor a kívül
ről második sejtrétegben ugyanis helyenként tangentialis oszlások 
mutatkoznak, melyek többször ismétlődnek s az eredetileg harmadik 
sejtrétegben is gyakran jelentkeznek. Ezen oszlások által a levél al
só oldalának egyes hálózatosán összekötött helyei kiemelkednek, 
mások ellenben helyükön maradnak s így az üregek képződósét elő
idézik. 

A levél bonoztanának további fejtegetésében a főór szerkeze
tének leírása, miután a valódi, a puhaháncs meliőzve van és a xylem-
rész igen homályosan tárgyaltatik, egynómi pótlásra szorul. 

») Krocker De plantarum epidermide. Halae 1800. 40. 
2) Rudolphi: Anatomie der Planzen. 1807. 94, 
•'») Egy Mirbelhez intézett levelében. Ann. d. Sci. Nat. XXI (1839.) 438. 
*) Meyen Physiologie. I. 292. 
») Pfitzer: Beitráge zur Kenntniss der Hautgewebe der Pflanzen. Pringsheim 

Jahrb. f. wiss. Bot. VIII. 1871. 40. 
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A főár fibrovasalis nyalábjának szerkezete bieollateralis a fél
hold alakú xylemrész alul ós felül a puhahános által környeztetik, 
igaz ugyan, hogy „úgy a felső (homorú) mint az alsó (domború) 
oldalán elszórtan fekvő háncs sejtek fénylő átmetszete látszik" (i. h. 
200), de ezen hánessejtek alatt csak az igen megvastagodott háncs
rostokat kell. érteni. 

A félhold alakú s körülbelül 50-—60, faparencbym és bélsugarak ál
tal egymástól elválasztott faedény sorból álló xylem mindkét oldalán erő
sen kifejlett puhaháncs található. A puhaháncs elemeit, mint ezt 
hosszmetszeteken igen jó kivehetni, szépen kifejlődött, bár keskeny 
szitáscsővek ós háncsparenchymsejtek alkotják. A „hánessejtek11 

vagyis a hancsrostok pedig esak a puhaháncs szélein mutatkoznak. 
A levél alsó oldala felé néző háncsrósz 8 — 12 háncsrostból álló cso
portoktól van szegélyezve, ezen csoportok helyenként egymással ösz-
szeolvadnak, falaik erősen vastagodottak, rétegzettek ós sávoltak. Kép
ződésüket a puhabáncs szélein sokszor szépen észlelhetni. 

A xylem felső homorú oldalán a puhaliáncs erőseb bén van ki
fejlődve, de ezzel kapcsolatban a háncsrostok, a phloem mechanicai 
elemei sokkal kisebb számban inkább szétszórtan jőnek elő. Érdekes 
azon körülmény, hogy némely puhaháncscsoport igen távol fekszik 
a xylerntől úgy, hogy ezeket külön háncsnyaláboknak is lehetne te
kinteni. 

A főór parenchymje mindkét oldalon a hypoderma alatt s annak 
közvetlen szomszédságában összenyomott sejtekből áll, melyek krys-
tályfészkeket tartalmaznak. Ezeken kívül még a levóllemez paren-
chymjóben is sok sejtben akadni 1—1 krystályfé/szekre. A fa elemei 
közül alulról a felső oldal felé haladva, igen laza spirálisa vékony, 
és sűrűbb spiralisu lépcsőzetesen pettyezett erős, rövid tagú faedé-
nyeket, tracheákat találunk. 

A levél anatómiájának befejezésével, L. ászár leírásába bocsát
kozik, az ágak epidermisével kezdi meg vázlatát s következőleg nyi
latkozik: „A, hám egyéves ágakon egy rétegben elhelyezett, — ki
felé megvastagodott falu sejtekből áll, melyek a levelén leírtakhoz ha
sonló szőröket viselnek. Idősebbeké azonban 3—5 sorú (L. Vili. T. 
1 ábra). Az egyes elemek táblaalakuak s vékony falaik szorosan il-
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leszkednek szomszédaikhoz. A legkülső réteg vörösbarna színanyagot 
tartalmaz, a mélyebb rétegek üresek vagy csak víztartalmúak." (i. h.2O0.) 

A N e r i u m O l e a n d e r n é l ezen leírásból következtetve több
rétegű epidermis jőne elő, mi azonban teljesen hiányzik növényünknél, 
ezen leírásban a paraképződés van ugyanis feltüntetve. 

A N e r i u m n á l az első tenyószperiodus után a sarjakon felü
leti pára, felületi periderma képződés szokott beállani. Ez&n pára 
az idővel lehulló, viaszréteggel borított és elcutmosodott epidermis 
lényeges physikai tulajdonságait van hivatva pótolni. 

A paraképződés a különböző növények szerint általában két fő-
typusra vezethető vissza, t. i. vagy az epidermisből, vagy a beljebb 
fekvő paramchymsejtekből indái ki a pára fejlődése. Azon sejtréteg, 
mely a parasejtek képzését megkezdi, phellogen meristemának, pára-
cambiumnak, vagy röviden pbellogennek neveztetik. 

Az első eset, midőn az epidermis maga a parakópződóst meg
indító réteg a phellogen a ritkább, ezen eset fordul elő többek közt a 
N e r i u m n á l , a V i b u r n u m fajoknál, az összes P o m a e e á k n á l stb. 

A N e r i u m O l e a n d e r n é l a paraképződés aránylag jókor 
indul meg, a még szőröktől borított hajtások epidermisóben már 
lehet oszlásokat látni, ezen leánysejtek pedig a periderma kezdetei. 

A parafejlőclós ezen sarjakon akkor indul meg, midőn az első 
háncskötegek már felléptek.1) Az első tangentiális válaszfal a radiá
lis irányban kissé megnyúló epidermis sejtet egy felső ós egy alsó 
(belső) leánysejtre osztja. — Mielőtt még a felső leánysejt növekedése 
megszűnt volna, megkezdődik már a sejthártya elparásodása. Mikor 
aztán a felső leánysejt megszűnt nőni, oszlik az alsó sejt is, igy 
halad az oszlás tovább, mindig a legalsó legbelső sejt oszlik, az osz
lás által létrejött felső leánysejt pedig elparásodik, az alsó pedig új 
anyasejtté válik. 

Az epidermis még egy ideig megmarad a peridermán, de később 
a nagy feszülés folytán megrepedez és az első tenyószperiodus után 
hámlani kezd, a múlt évi barna szárakról pedig már teljesen lehámlott. 

Az első tenyószperiodus alatt*) csak kevés, ritkán több, mint 
l) Sanio. Bau und Entwickelung des Korkes. Pringslieim Jahrb. f. wiss. Bot. 

II. 1860. 578 sq. . 
?) Möller. Anatomie der Baumrinden. Berlin. 1882. p. 195 sq. 
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öt sor nagy, táglumenű, sőt gyakran radiálisán megnyúlt vékonyfalú 
parasejt képződik. Az idősebb, egész 5 cm. vastag szárak kérge csak fe
lületi peridermával van borítva, mely majdnem 1 mm. vastagságot 
ér el, ez is ugyanolyan táglumenű és vékonyfalú sejtekből áll, mint 
az első paralemez. 

Az idősebb kétszikű szárakon fellépő kéreghaj rhytidoma kép
ződés a Nerium 0 l e a n d e r szárain nem észleltetett. 

A primaer kéreg kitűnően typusos collenehymjéről még meg
jegyezhetem, hogy sejtjei chlorophyllszemcséket s később keményí
tőt is tartalmaznak, falaik pettyezettek, mint a levélben előforduló 
collenchyméi is, az ellipticus pettyek a sejtek hossztengelyére füg
gélyesen állanak. 

A collenehym befelé a vékonyfalú, hézagos, egyes sejtjeiben 
nagy krystályfészkeket tartalmazó kéregparenchymbe megy át. 

A kóregparenchymsejtjei kezdetben igen sok chlorophyllt, ké
sőbb pedig keménjatőt is tartalmaznak. A primaer kéreg kis rész
letei azonban idősb sarjakban elvesztik puhaságukat, sclorotiousok 
lesznek, a krystályfószkek eltűnnek s helyükön számos sejtben riiom-
bos krystályok lépnek föl.1) Ezek a sorokban álló, majd krystályfész
keket, majd pedig a sorok alsó sejtjeiben egyes krystályokat tartal
mazó sejtek igen érdekesek, hozzájuk hasonlók a másodlagos kéreg 
külső rétegeiben is előfordulnak. A másodlagos kéreg túlnyomólag 
kissé vastagabbfalu. itt s amott conjugált parenchymsejtekből áll, 
számos sejtben találni krystályfészkeket vagy klinorhombos iker- és 
egyszerű krystályokat gyakran többed magukkal egy sejtben vagy a 
fényiekhez hasonló kamrásrostokban. 

A másodlagos kéregben háncsrostok már nem jőnek elő, való
színűleg ez volt az oka annak, hogy L. az ifjabb szár háncsrostjait, 
melyek tehát az elsődleges kéregben fordulnak elő, tekinti a kéreg 
legmélyebb részének, midőn igy ir: „a kéreg legmélyebb része a háncs, 
melyet egy vagy több sorban elhelyezett — különböző vastagságú hen
gereled kötegekké egyesült — hosszúra nyúlt háncs-sejtek alkotnak.'1 

(i. h. 200.) 

<) Möller i. h. 
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Ezen pontra nézve megjegyzendőnek vélem, hogy habár a háncs 
rostakku elemei nem is teszik állandó alkatrészeit a háncsnak, meny
nyiben igen sokszor hiányozhatnak, de mégis, hogyha megvannak, a 
phloemből képződnek, s igy nem is számíthatók a secundaer kéreg
hez, — továbbá, hogy a phloem sem itt, sem máshol nem áll kizá
rólag ily rostalaku elemekből, hanem mindig legalább lényeges al
katrészeiből, a puhahános elemeiből, vagyis a szitáscsővekből és a 
cambiform sejtekből. 

A háncsrostok az elsődleges Íibrovasalis nyalábok külső határán 
lépnek föl, feltűnnek rendkívüli hosszúságuk, falaik erős vastagodása, 
valamint szép sávolátuk által. Ezeken kivtil a phloem lényeges alko
tórészei is szépen ki vannak fejlődve és pedig bicollateralis levén, a 
Nerium O l e a n d e r Íibrovasalis nyalábja a xylem résznek mind 
a két, úgy a belső, bélfelőli, mint a külső kéreg-felőli oldalán. Ezen 
háncstömegek, melyek sejtjeik gyöngéd alkotása által jellemeztetnek, 
kikerülték L. figyelmét. 

A puhaháncs a cambiform sejteken kivül a kissé nehezen meg
különböztethető szításcsővekből áll. A szításcsővek növényünknél arány
lag szűkek (15 \.i szélesek) ós tömlőded sejtekből, tagokból vannak 
összetóve, végeik kissé letompítottak, vagy bunkósan elszólesedők és 
egyszerű, finom likacsos, haránt vagy ferdén elhelyezett szításlemez 
rendszerrel birnak. 

fa N e r i u m Oleander tejsejtjei a kéregben s a bélben jő-
nek elő. L. jelzősökre egész általánosságban a „tejtartó" kifejezést 
használja. Nem lényegtelen azonban a megkülönböztetés. A tejtar
tók gyűjtő név alá sorakoznak ugyanis az összes tejtartalommal biró 
edény-, sejt-, vagy mirigy- és szőrszerü képződmények. Növényünk 
tejtartói pontosabban meghatározva „tejsejtek'', melyek kis meriste-
mes sejtek növekedése által képződnek s igy minden tejsejt egy sejt 
értékével bir, inig ellenben a tejedények sejtfusio, a szomszédos egy
más fölött álló sejtek harántválaszfalainak eltűnése által jőnek létre. 

íróéul1), ki ezen tejsejtekkel behatóbban foglalkozott, két cso
portba osztja őket, a tejszerű ós a tiszta vagy sárgás szinű tartalom 

') Tréeul Laoticiféres et liber des Apocynées et des Asclépiadées; vaisseaux 
ous-cuticulaires; lacticiféres se déroulan t en hélice. Comptes Eendus LXI. 1865. 297, 
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szerint. Az előbbiek szerinte csak a harmadik év felé lépnének föl, 
mig az előbbiek már egyéves hajtásokban is föltalálhatók. Ezeknek 
tartalma úgy látszik túlnyomóbb a kiszivárgóbb nedvben, mély-szín
telen s csak nagyobb mennyiségben zavaros. 

A zavarosság tejszerüsóg a nedvben suspendált apró szemcsék
től, főkép pedig kaucsuk szemcséktől okoztatik. — Ezen apró ké
kes-fehér fénytörést!, látszólag homogén szemcsék nagyságra kétfé
lék ós mennyiségüktől függ a tejuedv kisebb-nagyobb fokú zavarossága. 

A túlnyomó rész igen picziny 1-5-3 fi átmérőjű, a nagyobbak 
4—6;|u átmérővel bírnak és ritkábbak. Ezek nagyságban felülmúlják 
a Fjen s tejnedvónek hasonló testecseit. Ezeken kivűl rendkívül pi
cziny szemcsékből álló felhős tömegek is jőnek elő a tejnedvben. 
Valószínűleg ezen parányi szemcsék növekedése által jőnek létre a tej
nedv testecsei. 

A tejnedv TréeuV) szerint keményítőt vagy azzá átalakuló anya
got is tartalmaz, mert a kalilúggal főzött s aztán jóddal kezelt tej
nedv (a tejsejtekben) kékszínű lesz. 

A tejsejtek a szár harántmetszetén az említett két szövetben 
szétszórtan mutatkoznak, átmetszetűk kerek, falaik duzzadt kinózósüek, 
átlag 5 a vastag a fal. A vastagabb tejsejtek fala rétegzett s felü
letről tekintve sávolt. 

Áttérve a tejsejtekről a'cambiumra, L. a cambium sejteknek oxal-
savas mészjegeczeket tulajdonit a „kéreg és fau — (helyesen a phloem= 
háncs rész ós a xylem=farész) „közti határon áll a keskeny 
cambium-gyüvü' —• s az alkotósejtek „némelyike egymás felett füg
gélyesen elhelyezett különálló sóskas-was mész jegeczeket tartalmaz'' 
(p. 201.) Itt L. valószínűleg a farészen át a kéregbe tartó bélsuga
rak helyenként krystályokat tartalmazó sejtjeit vagy a fentebb jel
lemzett krystályos kamrasejteket tévesztette össze a cambium sejt
jeivel, melyek kiválóan typicus meristem.es sejtek s ezért bennük ily 
krystályos képződmények, az anyagcsere későbbi termékei nem jőnek elő. 

A xylem, a farész szerkezetére nézve a Sanio-íéle 3-ik typusba 

') Trécul Matiére amylacée et cfyptogames amyliféres dans les vaisseaux 
aux du latex de plusiéurs Apocynées. Comptes Rendus LXL 1865. p. 157. 

http://meristem.es
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tartozik, mely az uralkodó, s mondhatni a lombos fák legnagyobb ré
szénél, ismétlődő szerkezet s nyalábparenchymből és potlórostokbó 1 
áll főkép. 

L. mint érdekes körülményt hangsúlyozza, hogy „a faállomány 
spirális és petyegetett jalu edényei közül némelyek ép oly finoman 
szemcsézett sárga anyagot tartalmaznak, mint a milyen a tejsejteket 
kitölti. Ezzel is egygyel több azon kivételes esetek száma, midőn a 
tejnedv nem csupán a rendes tejtartókúl szolgáló tejsejtekben és tej
edényekben foglaltatik." (h. 201). Ezen tejnedv azonban, mely a 
faelemeiben s itt különösen a spirális és petytyezett faedényekben 
előjön, nem azoknak terméke és nem is a fa- és tejedények közötti 
összeköttetés folytán jut azokba, mint azt Trécul hitte. A tejtartók • 
ban kimutatott élő protoplasmatest, valamint a faedényekben urai-
tó negatív nyomás, ellentmondanak ezen észlelet valódiságának. 

A negatív nyomás folytán könnyen elképzelhető, miért találha-
zik tejnedvvel biró növények metszetén oly gyakran tejnedv a fa
edényekben, míg viszont az élő protoplasmatest előfordulása azon 
felvétellel, miszerint a tejnedv a tejcsővekből közvetlen (élő ép nő-
vényben) a faodényekbe átfolyhatna s megfordítva, nem egyeztethető 
össze jól. 

A szárnak belsejét a fahenger által övezett tért a bél, az alap 
szövetnek a íibrovasalis nyaláboktól körülzárt része tölti ki, melyet 
L. következetesen „velőszővetnek", „velőnek" nevez, mely elnevezés 
különben magyar orvosi és gyógyszertani munkákban hasonló érte
lemben nem ritkán használtatik. 

Eltekintve attól, hogy ezen kifejezés a különben is lépten-
nyomon szaporodó germanismusoksit egygyel toldja, teljességgel szük
ségtelen, mert megvan a régóta használatban levő „bél" kifejezés, 
melyet ez esetekben a magyar paraszt ember a botanicussal egy ér
telemben vesz ós használ. 

Annálinkább felesleges a bélnek velőveli helyettesítése, mivel 
hamar a bél is állati szervekre emlékeztet, úgy a velő móginkább 
felidézi e visszaemlékezést és még tóvesebb fogalmakat kelthet a 
növényi bél valódi alkotáról vagy rendeltetéséről. 

Mindkét kifejezés különben egy forrásból eredő, a magyar bél 
és velő, mely régibb orvosi munkákban agyvelőnek is neveztetik, sőt 
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a latin mediüla, olasz midollo, íranczia medulle, angol medullary 
cells, német Mark, mind talán egy közös forrásra vezethetők vissza. 

A régiek, mint azt Gesalpino (XVI. században), Aristoteles 
buzgó követője előadja, a növények belét igen fontos szervnek tar
tották, melyet majd cor, majd cerebrum, majd pedig mátrix nevén 
neveztek, s benne vélték rejleni az élet princípiumát. Ezen alapon 
főleg az állati szervek téves magyarázása folytán a növényi bé'nak 
is igen fontos és azzal egyező feladatokat tulajdonítottak még egy 
pár százzal ezelőtt. így p. Gesalpino következőleg nyilatkozik: „ha 
már minden élő lénynél a természet az élet princípiumát a legbelső 
részekbe szokta elrejteni, mint a beleket az állatokban, úgy sokkal 
ezélszerübb, hogy a növénynél is az élet princípiuma nem a kéreg
ben, hanem a mélyebben fekvőben, a belsőbben legyen elrejtve, a 
bélben t. i. mely csak a szárban fordul elő s nem a gyökérben." 




