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XXVI. AZ EMBERI KÉZRŐL.

H e d 1 e megjegyzi a maga anató
miai tankönyvének bevezetésében’ 
hogy némely, látszólag igen ismeretes 
tárgy felől, nagyon is homályos né
zetekkel találkozunk. „Vessük fel 
csak, úgymond,például azt a kérdést: 
hány lába van a ráknak, hány ujja a 
macskának ? és azt fogjuk tapasztalni, 
hogy ezen és hasonló kérdések felől 
a művelt körökben különböznek a 
vélemények.

Vannak azonban még közelebb 
fekvő kérdések is, a melyek fölött
—  ámbár részint nyomós okoknál 
fogva —  eltérők a nézetek. Vessük 
fel például hat személyből álló férfi 
és női társaságban e kérdést: melyik 
ujj hosszabb, a mutató ujj-e vagy a 
gyüríísujj (nevendék-ujj) ? —  és aligha 
fog a hat között egy is akadni, a ki 
a kérdésre azonnal megfelel, anélkül 
hogy a saját kezét megtekintené ; az
után pedig meglehetős biztossággal 
feltehetjük, hogy a társaság két pártra 
fog szakadni; az egyik azt vitatja, 
hogy hosszaságra nézve a mutató 
ujj közelíti meg leginkább a középső 
ujjat, míg a másik párt a gyűrűs ujj- 
ról állítja ugyanazt, s állítása mel
lett mindenik a saját ujjaira fog hi
vatkozni.

Úgy látszik, hogy a boncztani 
kézi könyvek szerzői is épen így jár
tak el és szabályúl azt mondották ki, 
a mit a saját közökön tapasztaltak, 
úgy hogy mindig meglehetős biztos
sággal tudhatjuk, milyen alkotású 
kez-e volt az illető tudósnak. ím e  egy 
pár p é ld a : W e b e r E. H. azt 
mondja, hogy „a gyűrűs ujj csak ke
véssel rövidebb, mint a mutató ujj.“ 
G e r d y  szerint a mutató ujj rövi
debb a gyűrűs ujjnál. C a r u s a 
mutató ujjat tartja hosszabbnak a 
gyűrűs ujjnál. H e n 1 e szerint a gyű
rűs ujj hosszabb. H y r t l  szerint a

mutató ujj hossza közelíti meg leg
inkább a középujjét. L a n g e r  azt 
mondja, hogy a mutató ujj rendesen 
rövidebb a gyűrűs ujjnál, de vannak 
oly egyének is, kiknek majdnem 
egyenlő hosszú mutató és gyűrűs uj
jaik vannak. A 1 i x szintén ilyenfor
mán nyilatkozik.

Hogy az említettük kérdésben 
csakugyan vannak eltérések, a felso
rolt adatokból eléggé kitetszik; de 
már most az a kérdés, vájjon ezen 
eltéréseknek van-e valami morpholo
giai (alaktani) jelentőségök vagy sem ? 
Hogy erre, legalább megközelítő fe
leletet adjunk, azt kell még továbbá 
kérdeznünk, hogy miképen áll a do
log ebben a tekintetben: i-ször az 
emberhez legközelebb álló állatoknál, 
a nmjmoknál, és főleg az emberi 
alakú, úgynevezett anthropomorph 
fajoknál ? — 2-szor, az alsóbb rendű 
emberi fajoknál ? továbbá 3-szor, 
melyik a gyakoribb alakulás nálunk, 
az európai fajnál ? —  és végre 4-szer 
melyik alakot tekintette a művészet 
szabályosabbnak és szebbnek és me
lyiket alkalmazta öntudatosan vagy 
öntudatlanul a maga műveiben?

Elég fontosnak tartottam e tár
gyat arra, hogy felvilágosítása végett 
vizsgálatokba bocsátkozzam, melyek
nek eredményét a következőkben 
foglalom ö ssz e :

[K özbevető leg  még ismételve is m eg 
jegyzem, h ogy  itt csak a második és a 
negyedik ujj viszonylagos hosszáról van 
szó a középső ujjhoz mérve, a teljesen  
ép és sértetlen kézen. A  kéz csontvázán 
az ujjak hosszaság i viszonyai ezzel, úgy  
látszik, épen nem egyeznek m eg m inden
kor. í g y  példáúi egy szép női kézen, 
mélyet magam készitettem ki, és a me
lyen  a mutató ujj 11/10 centiméterrel  
hosszabb volt  a gyűrűs ujjnál, a négy  
ujj csontvázán (a hüvelykujj nélkül) a 
következő hosszaságokat mértem meg  
(eíső ujjnak a hüvelyket, 5-iknek a kis  
ujjat tek in tv e ) :
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Ujjperczek :

Az ujjak bossza. centi
méterekben

2-ik
ujj

3-ik
ujj

4-ik
ujj

1 5-ik 
1 ujj

Alap-iz . . 
Vég-iz , . . . 
Közép-iz . . . .

— X 9 
2-5 ' 
1 - 7

4*3
3-o
17

4*0
2*8
i *7

3 . 2  

1-8 
i*6

Középkézcsontok.
8*i
5\3

9*o
5*5

8-5
3‘3

6-6
3*i

I. Vén, hím gorilla keze. Gipsz
öntvény után. */4 term. nagys.

Míg tehát a gyűrűs u j j  csontváza 4 
milliméterrel hosszabb a mutató u j j  csont
vázánál, az utóbbi, a középkéz-csont (os 
metaöarpi) nagyobb hosszaságánál fogva,  
a valóságban még is hosszabb a. gyűrűs  
ujjnál.]

I. A majmok kezén azt találjuk,- 
hogy a mutató ujj mindig, sőt gyak
ran jóval rövidebb, mint a gyűrűs ujj. 
Egy vén, him gorilla kezének lenyo-

2. V én , hím simpanz keze. Gipsz
öntvény után. x/4 term. nagys.

3. Orang-utan keze. A l ix  rajza. 
l l2 természeti nagys.

4* Maki. keze. A l ix  után.
*/2 term. nagys.

Természettudományi Közlöny. V tl. kötet. 1875,

5. Cercopithecus Sabaeus  
keze. V iaszöntvény után. 

ll9 term. nagys.
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matán (gipszontvény, Schmidttől Of- 
fenbachban) a mutató ujj i 7 millimé
terrel, a gyűrűs ujj 8 mm.-rel rövidebb 
a középujjnál. Ugyanezt látjuk az
O w e n és D u v e r n o y  készítette 
kézcsontváiz-rajzokon. Sokkal jelenté
kenyebb a »két ujj hosszkülönbsége 
a simpanz kezén. Egy vén sim- 
panz kezének gipszöntvényén (szintén 
Schmidttől) a mutató ujj 32 mm.-rel, 
a gyűrűs ujj 1 2 mm.-rel rövidebb a 
középujjnál (a különbség 20 mm.) 
Hasonló az arány egy simpanz és 
egy troglodytes Aubryikezének rajzán, 
Alix egyik értekezésében. A simpanz 
gyűrűs ujja 4, a mutató ujja 1 2 mm.- 
rel rövidebb (különbség 8 mm.). Az 
orang-utan kezének egyik rajzán, szin
tén Alixnál, a gyűrűs ujj 4, a mu
tatóujj 8 mm.-rel rövidebb a közép
ujjnál (különbség 8 mm.) Mi v a r t  
egyik rajzán az orang-utan kézcsont
vázának a mutató ujja 17, a gyűrűs 
ujja 6 mm.-rel rövidebb a középujj
nál (különbség 11 mm.). — Bővebb 
felvilágosításul szolgáljanak a fen
tebbi rajzok.

Hogy vájjon a majmoknál is fór- 
dúlnak-e elő számos egyéni eltérések, 
azt persze nem tudóm eldönteni, de 
nem tartom valószínűnek. Különböző 
szerzők rajzainak, a rendelkezésemre 
álló gipszöntvényeknek és csontvá
zaknak összehasonlítása egyező ered
ményre vezettek, s így az ujjak hossza 
az emlős állatok sorában, átalán véve 
épen nem látszik valami határo
zatlannak.

II. Európán kívüli fajokat illető
leg csali négerekről vannak számosabb 
mérések adatai birtokomban. Ez 
adatokat H e c k e r Theodor, azóta 
elhunyt jeles tanítványomnak köszö
nöm, a ki hosszabb-ideig lakta Phila
delphiát, s az alatt, az én útmutatá
som szerint, különösen az „Almhouse- 
hospital“-ban szerezte össze az ada
tokat. Hecker a kezeket tiszta papi
rosra helyezte s a körvonalakat irón- 
nal húzogatta körül, úgy hogy a 
méreteket magam vehettem le az

eredeti lapokról. Efféle rajzok 25 
néger férfi kezéről (koruk 19 és 25 
év között) és 24 néger nő kezéről (4 
és 71 év között) vannak birtokomban. 
E mérésekből a következőket von
hatom k i :

I. A 25 néger férfi között 24-nek  
a gyűrűs ujja hosszabb, s csak egy
nek a kezén egyenlő hosszú mind a 
két ujj. E különbség 1 és 18 millim. 
között ingadozik s a 25 eset közép
értéke 8 millim.

2. A 24 négerno közül csak 15- 
nek hosszabb a gyűrűs ujja, s a kü
lönbség 2 és 14 millim. közt in
gadozik. Háromnak a kézen mind a 
két ujj egyforma hosszú ; 6 esetben 
pedig a mutató ujj hosszabb a gyű
rűs ujjnál, k. b. 2— 6 mm.-rel.

Hasonló esetre bukkantam egy 
néger (Abdallah) kezének gipszönt
vényén (Launitztól), valamint több 
néger fényképén is, melyeket e czél- 
ből összehasonlítottam. Ellenben nem 
akarom említés nélkül hagyni, hogy 
azon a turko-néger kézen, melynek 
rajzát az ,, Archiv für Anthropologie'; 
lV-ik kötetében közöltem, a mutató 
ujj volt hosszabb. Más. alsóbb rendű 
fajtákból csak keveset hasonlíthat
tam össze ily pontosan, minthogy oly  
csontvázakat, melyek nem a saját 
szemem láttára állíttattak össze, köny- 
nyen felfogható okoknál fogva, nem 
vehettem figyelembe, s így inkább 
csak fényképekre . kellett szorítkoz
nom. Ezek között egy hottentotta 
kezén szintén a gyűrűs ujjat talál
tam hosszabbnak ; ép így egy ausztrá
liai nő fényképén is, melyet Dr. 
V o g t  volt tanítványom küldött Au- 
burnból (Déli Ausztráliából). Ellen
ben több sandwieh* szigeti bennszü
lött nő fényképén, kiknek átalában 
igen jól kifejlődött kezeik vannak, 
ismét a mutató ujjak hosszabbak.

III. Hogy nálunk, európaiaknál, 
az eltérések nagyszámúak, az már 
a fönnebb idézett anatomok adatai
ból és a megkérdezett közönség e l 
ütő feleleteiből kitűnik. ^íem is si*
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került a rendelkezésemre állott té
nyekből valami törvényt levonnom ; 
mert bármennyit vizsgáltain is, a 
kellő statisztikai anyag, melynek eb
ben az esetben mindenesetre ezer meg 
ezernyi adatokból kellene állania, 
bizony nem állott rendelkezésemre. 
Alkalomadtával, midőn másféle em
bertani adatokat gyűjtenek, talán 
majd erre a pontra is ki lehet ter
jeszteni a figyelmet. Csak némileg 
valószínűként — ámbár teljes re- 
servevel —  bátorkodnám megje
gyezni, hogy az aránylag hosszabb 
mutatóujj gyakrabban fordul elő nők
nél, ritkábban a férfiaknál, ezek kö
zött pedig gyakrabban a nyúlánk, 
magasnövésüeknél, semmint az ala
csony és köpczös termetüeken.

IV. Lássunk utolsó feladatunkhoz. 
Szemeljük ki, hogy a kéznek mely 
alakját tekintette a művészet a be- 
végzettebbnek, szebbnek, s ennél
fogva melyiket alkalmazta leginkább 
műveiben ? Ha legelsőbben is az an
tik-művészethez fordulunk, itt is ta
lálunk eltéréseket; úgy sejtem azon
ban, hogy a mutatóujjnak hosszabb 
volta főleg a női alakoknál túlnyomó. 
Példaképen a következő szobrokat 
említem: 1) a haldokló harczos tér
dére támasztott bálján, a mutató 
ujj a hosszabbik; 2) a belvederei 
Apollo jobb kezének második és 
negyedik ujján nem vehető észre 
hosszkülönbség 5 . 3)  a médiaei Vé
nus , a Vénus pudica (a Chiara- 
monti csarnokban. Rómában) és a 
Praxiteles-féle, a Vaticanban álló 
Vénus kezén határozottan a mutató 
ujj a hosszabbik. — Határozott tör
vényt az újabb kor szobrászati mű
vein sem lehet észrevenni, s a leg
utóbbi nemzetközi műkiállításon Mün
chenben (1869), hol e tárgyra figyel
met fordítottam, szintén mind a két 
arányt megtaláltam. Lombardi Zsu- 
zsánnájának a mutató ujja, Reetfc 
Nympha-csoportjának alakjain a ne
gyedik ujj volt hosszabb. Ebben 
a tekintetben, úgy látszik, a festők se

ragaszkodnak valami határozott tra- 
ditiohoz. Dürer (Ajtóssy) Alb. egy 
rajzán, mely erős férfinak kinyújtott 
kezét beosztva ábrázolja, a gyűrűs 
ujj hosszabb. Schadow Polykletjének 
szövegében a felvettük kérdésre nem 
ad felvilágosítást; az utolsó táblán 
azonban balról szép női kéz látható, 
melyen a mutató ujj a gyűrűs ujj- 
nál jóval hosszabb ; csekélyebb már 
az eltérés egy ugyanott álló, rendkívül 
nagy svájczi nő-alak kezén. Az összes 
idomok között mind a kétféle alak 
előfordúl.

Hogy az említett ujjak hosszasá
gának különbsége csak egyéni, úgy
nevezett „ véletlen “ ingadozás, az 
már eleve sem látszik valószínűnek. 
Márcsak azért sem, mert vele a kéz 
egész alakja kapcsolatos. Ha C a r u s 
beosztására* nem vetünk is valami 
különös súlyt, még sem fogja senki 
sem tagadni, hogy az ő négy kézalakja, 
melyeket elementáris, motorikus, sen- 
sibilis és szellemies(seelisch)kezeknek 
nevez, csakugyan tisztán kivehető át
menetet ábrázolnak az esetlen, durva 
kéztől a szép, úgyszólván eszményi 
kézig. Carus sehol sem szól könyvé
ben a mutató és gyűrűs ujj különböző 
hosszaságáról, s úgy látszik, hogy e 
pontot szemügyre sem vette. D e? ha 
e kezeken az ujjak hosszát összeha
sonlítjuk, azt látjuk, hogy az úgyneve
zett elementáris kézen a mutató ujj 
rövidebb a gyűrűs ujjnál (sőt mellette 
egy iszákos és öngyilkos lerajzolt ke
zén sokkal rövidebb); a motorikus ké
zen nem nagy a különbség, a második 
ujj tán inkább még valamivel hosz- 
szabb mint a n egyed ik ; a sensibilis 
kézen a második ujj kissé hosszabb 
a negyediknél, míg á szellemies kézen 
a mutató .ujj már jóval hosszabb a 
gyűrűs ujjnál.

Fentebb kimondott nézetem m el
lett —  hogy' az ujjak különböző

* C a r u s ,  Ü ber Grund und Bedeu-  
tung dér vérschiedenen Formen dér Hande  
in  verschiedenen Person^n, 9 táblával. 
Stuttgart, 1846.
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hosszasága nem kapcsolatnélküli 
más testi részek arányával, nem 
elszigetelt, úgynevezett merő vé
letlen ingadozás — az a körülmény 
is beszél, hogy, mint említők, az 
állatok-'és különösen az emlős álla
toknál, a különféle ujjak hosszasága  
valami igen is állandónak látszik. 
Ezt ugyan csak felszintes áttekintés
ből következtetem, mert se az iroda
lomban nem lelek rá adatokat, se az 
nem volt módomban, hogy erre 
nézve magam indítsak meg kimerítő 
kutatásokat.

A közlött megfigyelések azonban, 
bármily hézagosak i^,.ezt a vélekedést 
támogatni látszanak, a mennyiben 
bizonyos irányban mégis valami sza
bály létezését engedik felismerni. 
Kiderül belőlük, hogy

1-ször, az eddig megvizsgált maj
mok mutató ujja rövidebb a gyűrűs 
ujjnál ; legrövidebb a gorilláé.

2 -szór, hogy a megvizsgált nége
rek kezén túlnyomó számban szintén 
a mutató ujj rövidebb a gyűrűs ujj
nál ; itt azonban félre nem ismer
hető a nem szerinti különbség, a 
mennyiben a néger nőknél túlnyomó- 
lag a mutató ujj javára esik a kü
lönbség.

3-szor, hogy az európaiaknál az 
eltérések csakugyan nagyok , úgy 
hogy határozott törvénye még semmi 
esetre sem lehet felállítani, de hogy 
a mutató ujj hosszabb volta itt is a 
nőknél gyakoribb.

4-szer, a művészi készítményeket 
illetőleg, úgy látszik, nem lehet ta
gadni, hogy bárhol valamely nagy 
művész, akár ösztönszerűleg, akár ön
tudatosan, J^evégzett szépségű kezet 
akart ábrázolni, még pedig (a mi 
itt a fődolo.g) oly állásban, midőn 
az ujjak hossza tisztán kivehető, soha
sem alkotta ;a m utató‘ujjat a gyűrűs 
ujjnál tetemesen rövidebbnek, mivel 
ez áz arány a kézre határozottan al
sóbb rendű typus bélyegét süti rá.

Ha szabad a közlött vizsgála
tokból következtetéseket vonni, eze
ket talán a következőkben foglalhat
juk össze :

1-ször, hogy a mutató ujj na
gyobb hossza, a gyűrűs ujjhoz hason
lítva, a kéz magasabb fokú alakjá
nak attribútuma;

2-szor, hogy itt is, mint több más 
viszonyban, a női alak látszik az alak
tani lag tisztább alkotásúnak.

Aligha kell mégegyszer kiemel
nem, hogy eszem ágában sincs e kö
vetkeztetésekre valami liagy súlyt 
fektetni, s megelégszem azzal, hogy e 
tárgyra felhívtam a figyelmet. Az élő 
egyéneken követendő mérési m ód
szert illetőleg megjegyzem, hogy a 
kéz zárkózott ujjakkal sík deszkára 
vagy papírra teendő, melyre függé
lyes irányban erős vonal van húzva. 
K vonalra a középújj. és a hozzá
tartozó középkézcsont tengelyét pon
tosan ráigazítjuk. A középujjnak leg
csekélyebb oldaltmozdulása jobbra 
vagy balra, a többi ujjak helyzetét 
is, természetesen, azonnal megvál
toztatja, s az ujjak minden mozgása 
a kézközépcsonton a hüvelykujj felé, 
látszólag a mutató ujjat hosszabbítja ; 
a kis ujj felé mozdítás pedig, a gyű
rűs ujj hosszát növeli. Az ujjak vé
gei (khinai körmök nélkül), hosszá
ban elhasított irónnal — melynek 
sík metszete pontosán az ujj végé
hez illesztendő —  jelöltetik meg.

Legyen szabad végül nehány 
megjegyzést ide csatolnom azon ese
tekre, melyek az ujjak különböző 
hosszasága s a kéz alkotása és moz
gása között levő viszonyokra vonat
koznak. Hogy az ujjak különböző 
hosszasága szoros viszonyban van 
azzal a képességgel, hogy kezünket 
marokra fogjuk, vele golyót markol
junk meg stb., azt átalában elfo
gadták, s hogy a kéz marokra alakí
tásának a kézközépcsontok mozgásá
val kell kapcsolatban lenn ie, az 
rögtön kitűnik, ha a kezet e . m oz
gása közben csak felszintesen meg
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tekintjük is. Marokra Fogáskor a te
nyér szélei, a hüvelyk és a kis ujj 
széle alant egymásfelé hajlanak, s a 
tenyér bőre ránczokat vet. Az ellen
kező 'mozgás, a kifeszítés alkalmával 
eme szélek eltávolodnak egymástól s 
a tenyér bőre megfeszül. Világos 
dolog ennélfogva, hogy az oldalt 
eső kézközépcsonloknak kell a moz
gékonyabbaknak lenniök, s így is van, 
a mint egy igen egyszerű kísérletből 
kiderül, melyre legelőször Hnm  p hry 
hívta fel a figyelmet.

Ha egyik kezünkön valamelyik 
kézközépcsont bütykét a másik kéz 
hüvelykje és ujjai közé fogjuk, s meg
próbáljuk a kézközépcsontot az uj
jakkal együtt fel- és lefelé, azaz a 
kézfej és a tenyér felé mozgatni, azt 
látjuk, hogy — természetesen a hü
velykujj után — a kiss ujj képes leg
nagyobb mozgásokat tenni ; utánna 
a legmozgékonyabb a gyűrűs ujj, az
után a mutató ujj, míg a középső ujj 
csaknem mozdulatlanul van a kéz- 
középcsonthoz erősítve. Hasonlót ve
hetünk észre a kézfejen is. Ha a ke
zet kifeszítjük s az ujjakat szétter-
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(4.) S á s k a  j á r á s  1875- bem. —  
A rózsaszínű csacskár (Pastor roseus) 
megjelenését, melyet a Természettu
dományi Közlöny 7 i-ik füzete( 2 6 3 .1.) 
bővebben ismertetett, s a melyet a 
sáskafélékkel kapcsolatba tettem volt, 
a későbbi megfigyelések is csakugyan 
kapcsolatosnak tüntetik föl.

A mi a madárvendéget illeti, 
Tschusy Victor lovag és jeles orni- 
tholog arról tudósítóit, hogy ez Szi- 
léziáig, sőt meglehet, hógy még to 
vább is hatolt északfelé (72-ik fűz. 
334. 1.) és igen érdekes az, hogy 
Poroszországban, Teltow kerületében, 
tehát meglehetősen a madárvendég 
vonulási irányában, az igazi vándor
sáska (Pachytylus migratorius), mely

pesztjiik és mármost ebben a szét- 
terpesztett állásban ismét behajlítjuk, 
mintha marokra akarnánk fogni, ek
kor azt látjuk, hogy a középujj bütyke 
(capitulum) nem változtatja helyzetét, 
a mutató ujjé kissé lefelé húzódik, 
még inkább a gyűrűs- és leginkább a 
kis ujjé. Legmozgékonyabb a hü
velyk és kis ujj . kézközépcsontja s 
csakugyan főkép ezek azok, melyek  
a marokra fogás alkalmával egymás - 
felé mozognak. Valamicskével hozzá
járul még a gyűrűs ujj is, de már 
csak alig-alig a mutató ujj. Legke-  
vésbbé mozgékony és leghosszabb 
ennélfogva a középső ujj ; legrövidebb 
és legmozgékonyabb a hüvelykujj ; 
ezt köved a kis ujj, utána a gyűrűs 
ujj s csak azután a mutató ujj. Ezek 
az arányok is a mellett szólanak te- « 
hát, h o g y  az emberre nézve a mutató 
ujj hosszabb volta — a gyűrűs ujjhoz 
hasonlítva — a typikus arány. Hogy 
vájjon a majmok mutató ujja m ozgé
konyabb-e a gyűrűs uj jnál, arról nincs 
tudomásom.

(Archiv lur Anthropologié . V III .  
köt. 1875.) E c k i í r  A . után Gr. S.

ZLEMÉNYEK.

T  T  A  N.

ott 1873 óta igen csekély számban 
élt, ezidén kártékonyságig felszapo
rodott, úgyannyira, hogy irtásáról 
kellett gondoskodni.*

A mi a jelenségnek magyar föl
dön való tovafejlődését illeti, ez is 
igazolja a madárvendég megjelenése 
és a sáskák föllépése közötti kapcso
lat létezését.

Folyó évi május hónapjától kezdve 
napilapjaink igen sűrűén hozták a 
sáskák felszaporodásáról szóló híre
ket. Nevezetesen Szerb-Ittebe és T e 
mesvár környéke , G yom a, azután 
Torda (Erdély) szerepeltek mint kü
lönösen megtámadott helyek. Debre-

* Gartenlaube 35-ik sz (1876) N iet-  
ner czikke, m ely a sáska képét is hozta.
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