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XVII. KÖTET. 1885. FEBRUÁR 186-n FŰZET.

V. A HERMAFRODITASÁGRÓL.*

O v i d i u s  az átalakulásokról szóló müvében azt írja, hogy  
Hermest Aphrodité egy fiúval ajándékozta meg, a kit kettejük sze
rint Hermaphroditus-nak neveztek. E fiúba, 15 éves korában, Sal- 
macis nevű káriai forrásnimfa beleszeretett, de Hermafroditus e 
vonzalmat visszautasította. Midőn Hermafroditus egy alkalommal a 
nimfa forrásában fürdött, ez őt szenvedélyesen körülkarolta, s kérte 
az isteneket, engedjék vele egygyé olvadni, a mi megtörténvén, be
lőlük új lény keletkezett, mely férfi is, nő is volt. Ez a lény azon
ban e változással nem volt megelégedve, és átkot mondott, hogy  
mindazokat, akik ama forrásban fürödnek, hasonló átalakulás érje. 
És az istenek erre is reá álltak. íg y  történt, hogy Hermafroditus- 
hoz hasonló lények keletkeztek és elterjedtek a földön.**

H ogy e mithosz keletkezésére mi szolgált okul, nem tudjuk ; 
vájjon csak a szobrászok fantáziája-e, a mire nézve némelyek a 
szakállas Aphrodite-szobrokat említik (a minőket újabb időkben 
C e s n o 1 a, amerikai konzul, Cyprus szigetén kiásott), vagy pedig 
tényleg észleltek-e a görögök egyes, külső szemléletre kétes ivarú 
egyéneket, s ezek keletkezését burkolták a monda homályába, 
meg nem mondhatjuk. Az utóbbi nem valószinütlen. Tény, hogy a 
hermafrodita név a görög hitregéből keletkezik, s a népben mainap 
is él a vélemény, hogy az emberek között vannak kettősivarú 
egyének, ú. n. csirák ; sőt időnként az olyanok, a kiket csiráknak 
tartanak, körútra kelnek, és a kiváncsi tömeg garasaiból meg- 
vagyonosodnak.

Kérdés intéztetett egy ízben a Természettudományi Társulat
hoz, vájjon az emberek és a felsőbbrendü állatok között csakugyan 
van-e hermafroditaság, és miben áll annak a lényege.*** Ez által

* Előadatott a K . M. Természettud. Társulat szakülésén 1884. decz. 17-ikén.

** Ovidius, Metamorphoses. IV . 285. és köv. versek.
*** v  ö.'Term. tud. Közi. X V . k. 285., 326. s 501. 1.
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5 0 MIHALKOVICS GÉZA

indíttatva, nem vélek hasztalan munkát cselekedni, ha e kérdés 
lényegét tágasabb körben, nem szakemberek számára írt módon 
megismertetem. Talán sikerül e kérdést tisztáznom és a felőle ural
kodó balvéleményeket eloszlatva, a valót terjesztenem. Azonban 
mindjárt eleve kijelentem, hogy sikerre csak úgy juthatok, ha nem 
pusztán az embernél mutatkozó viszonyokra vagyok tekintettel, 
hanem az alsórendü állatokra is. Az ember ezen viszonyai olyan 
szövődöttek, hogy megértésükre csak az alsórangú lények segít- 
ségülvételével juthatunk. Ez oknál fogva általános szempontból kell 
kiindulnom s — a mennyiben az czélomra szükséges — a gerincz- 
telen állatok ivari életére is ki kell terjeszkednem. Minthogy pedig 
a gerinczes állatok hermafroditaságának magyarázatára ismerni kell 
az ivarszervek fejlődését, ezt sem mellőzhetem. E czélra oly vázlatos 
rajzokat állítottam össze, a melyek segítségével, reményiem, még 
azok is képesek lesznek a bonyolódott viszonyok felől kellő tájéko
zottságra szert tenni, a kik a fejlődéstani folyamatok megértésében 
különben nem járatosak.

Mindenekelőtt az ivar  (sexus) fogalmának megállapítása iránt 
kell tisztába jönnünk, mert ebben sarkallik az egész kérdés lényege.

Azon élettani folyamatok összegét, melyek eredménye új élő 
lények keletkezése, szaporodásnak (generatio) nevezik. Az újabb 
idők pontos vizsgálati eljárásai kiderítették, hogy a szaporodás azon 
alakja, a mit régebben östermödés-nek (generatio spontanea, archi- 
gonia H a e c k e 1, abiogenesis Huxley) neveztek, s a melynek értel
mében szerves vagy szervetlen anyagokból közvetetlen képződnének 
élő lények, a Föld jelenlegi fizikai viszonyai mellett még a legegy 
szerűbb szervezetű állatoknál (a véglényeknél, Protista H a e c k e l )  
sem fordul e lő ; így  tehát az őstermődést mellőznünk kell, s kutatá
sunk mezejéül a szaporodásnak egyedül a másik alakja, a szülök 
útján  való szaporodás (generatio parentalis, tocogonia H a e c k e l )  
marad fenn, mely abban áll, hogy az élő lények magukhoz hasonló 
szülőktől (parentes) veszik eredetöket, a mit H a r v  e y  röviden avval 
a mondattal fejezett ki, hogy »Omne vivum ex ovo«. Helyesebben 
úgy mondhatnók, hogy »Omne vivum ex vivődj minthogy sok lény 
van, mely nem petékből keletkezik.

Az állatoknak igen változatos szaporodásmódjait általános 
szempontok szerint tekintve, a szülők útján való szaporodást két 
főalak szerint látjuk lefolyni, t. i. ivartalan  (generatio asexualis, 
s. monogenea H a e c k e l ;  agamogenesis H u x l e y )  és ivaros alakban 
(generatio sexualis, s. digenea H a e c k e l ,  gamogenesis H u x l e y ) .  
Az előbbi az egyszerűbb, az utóbbi a bonyolultabb szervezetű 
lényeknél fordul elő.
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Ivartalan szaporodás útján szaporodnak pl. az Amoeba-félék. 
Az egy sejtértékü lénynek előbb a magva, azután az egész teste 
ketté oszlik, s így  keletkezik egy  egyénből kettő, mely folytatja az 
anyasejt életét s ugyancsak ezen az úton szaporodik, ilyen egyszerű 
módon, osztódás (fissio s. divisio) útján tartván fel fajukat. Ide soro
landó a bimbódzds (gemmatio) és a spórafejlödés (sporogonia) is, 
melyek leginkább a növényeknél vannak elterjedve.* Az ivartalan 
szaporodásra jellemző, hogy a fióknemzedék a szülő alkotó részeit 
közvetetlenül átveszi, s hogy e lényeknek a szaporodás czéljait köz
vetítő külön készülékök nincs. Ilyen értelemben véve, az ázalék- 
állatkák párosoddsa} egybeolvadása (conjugatio) is ide tartozik, mely 
abban áll, hogy két hasonló protoplazmatömeg egybeolvad, részeik 
egymással elegyednek, azután mint megifjodott lények szétválnak. 
E folyamatot némelyek már átmenetnek tartják az ivaros szaporo
dáshoz ; mi azonban az ivartalanhoz számítjuk, minthogy az új nem
zedék közvetetlen úton, külön szaporodásszervek nélkül keletkezik.

Az ivaros szaporodásnál mindezeknek éppen az ellenkezője v a n : 
az új nemzedék képezésére a szülők testében külön szervek (ivar
szervek) vannak, a melyeknek az a feladatuk, hogy oly képleteket 
termeljenek, a melyekben megvan a képesség alkalmas viszonyok 
között a szülőkhöz hasonló lénynyé alakulni. Ezen fajfentartó kép
letek rendesen egyszerű szerkezetűek, a szülők testrészeiről levált 
sejtek, a melyek az alsórangú gerinczteleneknél a köztakaró alatt, 
a többieknél e czélra rendelt warmirigyek (glandulae sexuales) apró 
üregeiben, az ott már meglevő más sejtekből keletkeznek, azután 
onnan kivezettetnek, hogy vagy a szülők testén belül, vagy azon 
kívül folytassák átalakulásaikat. Ebből kiderül, hogy az ivaros sza
porodásnál a legfőbb szerepet az ivarmirigyek viszik, mert ezek 
képezik az állatokban a saját egyéniségük szükségletein túlmenő és 
alkalmas viszonyok között őket túlélő, fajfentartó ivarsejteket.

A  tökéletesebb szervezetü lényeknél kétféle ivarsejtek képződ
nek, s ennek megfelelőleg két különféle szerkezetű ivarmirigyök van, 
a melyek többnyire az állat hasüregében feküsznek. A  kétféle ivar
sejtek közül az egyik fajta a mirigyből kivezettetvén, a szülőben 
benn, vagy kívüle, részecskékre tagolódik, s ez által végeredmény
ben sok sejtre oszlik, a melyek rendezkedés által az új lénynek ősi 
szerveit képezik. Ezeket az ivarsejteket petéknek (ovula), s az őket 
előállító mirigyet női ivarmirigynek vagy petefészeknek (ovarium) 
nevezik. A  másik fajta ivarváladéknak sejtjei arra valók, hogy a

* Bővebben 1. Kriesch J., Az állatok szaporodásáról. Term. tud. Közi. III. k. 

305-, 353- 1-
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petékre olyan hatást gyakoroljanak, a mely bennök az osztódás 
folyamatát megindítja. Ezeket a képleteket ondótestecskéknek (sper- 
matozoa), s a képezésükkel megbízott mirigyeket hím ivar-mirigyek
nek vagy heréknek (testes) nevezik.

Eleinte minden pete egyszerű, gömbölyded sejt, maggal és 
sejttesttel; de később a legtöbb pete módosul azáltal, hogy testében 
sok fehérjenemü szemcse halmozódik fel, a mit sziknek (vitellus) 
neveznek. Az emlősök petéjében a szik igen kevés, azért az emlős
pete olyan kicsiny marad, hogy szabad szemmel látni sem leh et; a 
többi gerinczesek petéjében a szik olyan nagy mennyiségű, s reá 
még védő burkok is rakodnak, hogy a pete közönségesen ismert 
képletté (tojássá) fejlődik. Az ondótestecskék minden állatnál mikro- 
szkópi kicsinységü képletek maradnak és igen változó alakúak ;* 
sok állatnál erős nagyítással fejecskével ellátott fonálalakú képlet 
(hasonlít egy gombostűhöz), a melynek farki része élénk mozgásban 
v a n ; e miatt nevezték a hímivarsejteket ondószálacskáknak. Ostor- 
szerű hajlongásaik következtében mozognak az ondófolyadékban, s 
ha a petéhez jutnak, belefurakodnak, a mi által termékenyítik, 
azaz a pete élő protoplazmájában a további átalakulásokra szüksé
ges eleven erőket kiváltják.

A  gerinczes állatok legtöbbjénél a két különféle ivarváladékot 
kiválasztó ivarmirigyek, t. i. a herék és a petefészkek, külön egyé
nekben vannak elhelyezve, a melyek közül a herével birókat hímek
nek7 a petefészekkel ellátottakat pedig nőstényeknek nevezik. Az 
ilyenek szaporodása a különivarú szaporodás (generatio bisexualis s. 
gonochorismus H a e c k e l ) .  A  szaporodásnak ugyanezen módja sze
repel a legtöbb gerincztelen állatnál is, azaz ezeknél is vannak 
hímek és nőstények ; de némelyeknél olyan nemzés is van, a hol az 
új lények képezéséről egy egyén (hermafrodita) gondoskodik.

Ezeket előrebocsátottuk, hogy meghatározhassuk az ivar (hím 
és nőstény) fogalmát. A  nagy közönség e tekintetben külsőségek 
után itél, a fogalmat hozzá emberről vagy emlősállatokról véve. 
Ilyen külsőségek a test alkotása, külső habitusa, pl. a hímek csont - 
és izomrendszerének hatalmasabb kifejlődésével járó nagyobb erő 
és testnagyság, az arcznak bizonyos szőrözettel való díszítése (sza
káll, bajusz), a gége  ú. n. Ádám csutkájának a férfiaknál erősebb 
kiemelkedése, gyengébb s magasabb hang a nőknél, hangváltozás 
a fiuknál stb. De hogy mindezek mellékes körülmények, kiderül 
abból, hogy kivételes esetekben a felsorolt jelek éppen az ellenkező 
nemnél fordulnak e l ő ; így  pl. vannak erős csontrendszerü nők,

* L. K r i e s c h  J. idézett közleményét 310. lapon.
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másrészt vézna férfiak; hogy az arcz szőrözete mennyire mellékes, 
látnivaló abból, hogy egyrészt szakálltalan és bajusztalan, nőies külsejű 
férfiak nemcsak szórványosan, hanem egész fajtákban vannak*, más
részt kivételesen nemcsak bajuszszal, de jól kifejlett szakállal ellátott 
nők (viragines) is, a kik jól kifejlett csont- és izomrendszerrel bír
nak**. Ezeknél lényegesebb ismertető jelül szolgálnak a fajlagos 
ivarhajlamok s az ivarváladékok fellépése, az emlők s a medencze 
tágabb alakja nőknél. De hogy mindezek daczára tévedések merül
hetnek fel, bizonyítják azon esetek, a melyekben férfiaknak jól kifej
lett emlőik vo ltak ; az ivarhajlamok rendetlen állapotairól az álher- 
mafroditák tanúskodnak (1. alább); a medencze alakja pedig éppen 
nem dönt, mert az a belső női ívarszervek fejlettségével van viszony
ban. H ogy pedig a külső ivarszervek a hím és nőstény fogalmának 
megállapítására nem értékesíthetők, bizonyítják azok az állatok, 
a melyeknek ilyen szerveik nincsenek (halak és kétéltűek), avagy e 
szerveik olyanok, hogy belőlük az ivart megállapítani nem lehet 
(1. alább).

Az imént kijelölt mellékes viszonyok kizárásával az ivar mi
féleségének meghatározásában egyedül az ivarmirigyek lehetnek 
irányadók. Nőstényeknek a petéket, hímeknek az ondótestecskéket 
képező egyéneket lehet csak nevezni; amazok e czélra petefészek
kel, emezek herével vannak ellátva. A  kétféle mirigy szerkezete a 
legtöbb gerinczes állatnál különbözik egymástól, a mennyiben a 
nőstény ivarmirigye tömlős (tüszős) szerkezetű, a hímmirigyben pe
dig rövidebb s hosszabb csövek vannak, a melyek végül egy  fő 
kivezető csőbe (az ondóvezetö csőbe, vas deferens) szedődnek össze, 
mely a váladékot a bélcsatorna-rendszer valamely részébe vezeti. A  
nőstény-ivarmirigynek a gerinczeseknél az a sajátszerűsége van, 
hogy tömlői, ha bennük a peték megértek, megrepednek, s a 
kiszabaduló peték a jobb- s baloldali ivarmirigy szomszédságában 
tölcsér módjára nyiló izmos falu csatornába jutnak, a mely kezde
tén vékony (kürt, tuba), később vastagodik, és végre a másik olda
lival egy közös csővé egyesül (méh és hüvely, uterus et vagina). E 
cső, miként a hímeknél az ondóvezetők, szintén a bélcsatorna-rend
szer egy részébe nyilik, még pedig a sok halnál, valamennyi két- 
éltűnél, csúszómászónál és madárnál a végbélbe (helyesebben kloa- 
kába), a legtöbb emlősnél pedig a húgyhólyag kivezető csövébe,

* Ilyenektől származott az Amazon folyó elnevezése, mert a legelőször odavetődő 

spanyolok a Maranon partjain lakó harczias néptörzseket arczuk szőr nélkül való szűköl- 
ködése, hosszú hajuk s szoknyaszerű ruháik miatt nőknek tartották.

** Leírtak ily eseteket Beigel, Virchow’s Archiv, 64. köt. 418. 1. és Durvái, Vir- 

chow’s Jahrbücher, 1877. II. 81.)
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melyet e miatt, közesen szolgálván húgy- és ivarcsatornául, húgy- 
ivarcsatornának (canalis s. sinus urogenitalis) neveznek.

A  gerinczes állatok között majd általánosan a kétivarú nemzés 
van elterjedve, a gerincztelenek között pedig igen sok példa van 
arra, hogy ivarilag különböző két különféle egyéneik nincsenek; 
ugyanazon egyénben képződnek ugyanis mind az ondótestecskék 
mind a p eték ; ezek csakugyan igazi hermafroditák. Az ivarok ilyen 
egy egyénre való szorítása többnyire a szilárd tárgyakhoz tapadva 
élő állatoknál, mint az osztrigák, korallok, zsákállatok (Tunicata), 
kacslábú rákok (Cirripedia), mohállatok (Bryozoa), vagy a lassan 
mozgó gerinczteleneknél van alkalmazva, mint pl. sok féregnél, ne
vezetesen a lapférgeknél és galandférgeknél, a pióczáknál, s z í v ó - 

férgeknél, esőféregnél és a lágytestüeknél (Mollusca), nevezetesen 
egyes karlábúaknál (Brachiopoda), lábasfejüeknél (Cephalopoda) és 
csigáknál (Gastropoda); a gerinczesek között csak kivételkép fordul 
elő némely halnál (Serranus).

A  gerinczteleneknél a hermafroditaság sok esetben meglehető
sen komplikált alakban lép fel, azért nem lesz érdektelen nehány 
főbb alakjával megismerkedni. A  dolog lényege abban áll, hogy a 
petéket és az ondótestecskéket elválasztó szervek ugyanazon egyén
ben vannak elhelyezve, tehát mirigy hermafroditaság van jelen. Ez 
ismét két csoportra osztható aszerint, amint vagy ugyanazon mirigy 
választja el mind a petéket, mind az ondótestecskéket, s ezt egy- 
mirigyü hermafroditaságnak (h. uniglandularis), az illető mirigyet 
pedig hím-nő-mirigynek (glandula hermaphrodita s. ovotestis H u x 
l e y )  nevezik; vagy pedig külön mirigyek képezik a petéket s má
sok az ondótestecskéket, tehát az illető egyénnek külön petefészke 
és külön heréje v a n ; ez a kétmirigyü hermafroditaság (herm. hete- 
roglandularis). Ez utóbbiaknál a termékenyítést illetőleg ismét két
féle viszony v a n : vagy az állatnak saját ondója termékenyíti meg 
a saját petéit, s ezek önálló hermafroditák; vagy az egyik herma- 
froditát a másik hermafrodita termékenyíti meg, s ezeket kölcsönös 
hermafroditáknak nevezik. Az önálló hermafroditák megtermékenyí
tése vagy úgy történik, hogy a kétféle mirigy egymás szomszédsá
gában lévén, váladékuk még az állat testében egyesül (Ctenophora, 
Chrysaora); vagy pedig a hermafrodita testének felszínére vezettetik 
ki az ondó és onnan jut a női ivarcsatornába.

A  galandféreg (Taenia) kifejlett állapotban lánczszemek mód
jára egymásután következő izekből vagy tagokból (proglottis) áll, a 
melyeknek mindegyike egy külön egyént képez, mert saját szervei 
vannak, és élete független a szomszédétól. A  tagok (i. ábra) lapo
sak, négyoldalúak, s meglehetősen áttünők, úgy hogy belső szer
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veik, kellő kezelés után, gyenge nagyitóval könnyen felismerhetők, 
s ezek között legfeltűnőbbek és legnagyobb mértékben kifejlettek 
az ivarszervek, a miért is mondhatjuk, hogy az ízek igazi szaporító 
állatok, melyeknek feladatuk minél számosabb utódról gondoskodni. 
Ez állatnak van külön női és külön hím ivarszerve. Ez utóbbi a 
test lágy állományának nagyobbára a kéreg-részében igen nagy  
számmal beágyazott hólyagcsákból (ht) áll, a melyek sejtboritéka 
ondótesteket fejleszt; a hólyagoknak (heretömlőknek) egyenként 
kivezető csőveik vannak, melyek a test középpontja felé tartva, szá
mos összenyilás után végül a közös ondóvezető csatornába (ov) 
nyilnak, a mely a lapos test oldalsó szélének mintegy a közepén 
elhelyezett izmos tömlőbe (ct czirrus-zacskó) nyilik ; ugyanebben van 
elhelyezve az ivarvessző (czirrus), 
egy, a tömlőből kinyújtható, horog
alakú fonál. A  nő ivarszervek 
mindenekelőtt a test végének köze
lében fekvő különféle mirigyekből 
állanak, a melyek közül a végső  
(fin) a tojásfehért, a felette fekvő 
kicsiny mirigy (hm) a héjjállományt, 
a két oldalsó, elágozódó nagy mi- 
rigy (pf) pedig magukat a petéket ^ki
állítja e l ő ; ezek a petefészkek, 
amazok a fehérje- és héjmírigyek 
Ide számíttatik továbbá égy, a test 
közepében elhelyezett s a nő ivar
mirigyekkel kapcsolatos hosszú 
töm lő: a méh (mh), és a mirigyek

i-ső ábra. A  galandféreg  (Taenia medio- 
canellata) egy íze (proglottis) oldalfekvés
ben nézve, áttünővé tett belső szervekkel; 
mintegy 8-szor nagyítva, ht heretöm lők; 
ov ondóvezető cső ; ct cirrhustömlő; ki 
kloakanyilás; hv  hüvely ; p f  petefészek; 

vezetékétől a czirrustömlőhöz VO- f m  fehérjemirigy; hm  h éj mirigy ; mh méh.

nuló hosszúkás csatorna, a hüvely
vagy párzásra való csatorna (hv). A  hüvelynyilás és a czirrustömlő 
a test oldalsó felszínén egy harangalakú bemélyedéshez feküsznek, 
a mit kloakának neveznek (ki). A termékenyítés ez állatnál a követ
kezőkép folyik le.' A  hím ivarváladék valamivel előbb érik meg, 
mint a női s ekkor a heretömlőkben (ht) elválasztott ondó az ondó
elvezető főcsövön (ov) át a czirrustömlőbe {ct) folyik; mely ondó
zacskóul szolgál. Időközben a peték is megérnek. A  czirrus most 
tömlőjéből kiemelkedik és horogalakú vége bemélyed a hüvely (hv) 
nyílásába, a mi arra szolgál, hogy az ondófolyadékot a czirrus- 
tömlőből a hüvelynyilásba átvezesse. Innen az ondótestecskék saját 
mozgásaik következtében a termékenyítő csövön (hv) végighaladnak 
s a nő ivarmirigyek kivezető csatornáiban fekvő érett petékbe
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hatolnak; az így termékenyített peték a méhzacskóba (mh) jutnak, 
mely csak most éri el kellő nagyságát s alakját. Érett ízekben a 
méhtömlőt mindig telve találjuk a fejlődés különféle szakaszaiban 
levő nagymennyiségű petével, a melyeket ugyanazon íz terméke
nyített meg. A  galandféreg tehát önmagát termékenyítő, vagyis önálló 
hermafrodita.

Kölcsönös hermafroditaság — miként már említettük is — az, 
mikor az egyik hermafrodita petéit egy másik hermafrodita termé
kenyíti meg. Ez tökéletesebb állapot mint az előbbi, minthogy a 
hímnő-mirigyek működésében időnként változó ivari külömbözet 
van, a mennyiben a hímnő-mirigy bizonyos időben petéket, más 
időben pedig ondótestecskéket választ el, tehát majd mint here, 
majd mint petefészek működik. Minthogy más időben vannak jelen 
a peték, másban az ondótestecskék, az állat önnönmagát nem ter
mékenyítheti meg, s ezt czélozza a természet a peték és ondó külön 
időben való megérésével. Nemcsak az öntermékenyítés, de ugyanazon 
szülőtől származás is káros befolyású a felsőbb szervezetű lényekre. 
Innen van, hogy egyazon nemzedék ivadékai lassanként elkorcso- 
sulnak, s hogy a közelrokonok házasságából származó gyermekek 
között nagyobb az elmebajok százaléka; a régi, maguk között nő
sülő családoknak a kihalása is ebből fejthető meg. Ellenkezőleg, a 
fajkeverés élénkitő hatását az állattenyésztők jól ismerik. Már a 
hermafrodita állatokban megvan az igyekezet az öntermékenyítés 
kiküszöbölésére, mert a kölcsönös hermafroditaság már átmenetet ké
pez a különivarú egyénekhez. Ilyen kölcsönös hermafrodita a közön
séges é ti csiga (Helix pomatia). Ennek ivarszervei a mellékelt rajz 
(2. ábra) szerint a következő részekből állanak: A  karéjos külsejű 
ivarmirigytől (hm), mely mint magátios mirigy a máj karéjai közé 
van rejtve, egy kivezető csatorna (hmv) indul ki, s rövid lefutás után 
egy másik nagyobb mirigyet (fm) ejt útjába, a mely a kiürített 
petéket burkoló fehérjét választja el, azért fehérjemirigy a neve. 
Innen kezdve a kivezető csatorna két részre oszlik, de ezek egy 
mással közösen haladnak, s a szűkebb csatorna (ov) ürege a pete
vezeték (pv) felé nyiló félcsatornából áll c sa k ; a szűkebb csatorna 
az ondó, a tágabb a peték kivezetésére v a ló ; azért az előbbit ondó
vezetőnek, az utóbbit kürtnek vagy méhnek nevezik. Végre a két 
csatorna külön válik, a kürt folytatódik egy rövidebb csatornába, 
a hüvelybe (hv), az ondó-kivezető csatorna pedig kanyargósan tova 
vonul (ov), s mindkettő egy tágabb tömlőbe, a kloakába nyilik, 
mely az ivarnyilással (íny, pórus genitalis) a nyak felszínén v é g 
ződik, néha mindjárt a tapogató, vagy szarvacska mögött. A  hím 
ivarkészülék szolgálatában áll még a) az ondókivezető cső vég-
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részébe rejtett ivarvessző (tv), mely onnan saját izomzata segélyével 
az ivarnyiláson (in'') át kinyújtható; b) az ondókivezető cső vég
darabjába nyiló, hosszú ostoralakú csatorna (őzt, flagellum), a mely
nek belső felszínét borító hámsejtek kocsonyás váladékot képeznek, 
arra szánva, hogy az ondókivezető csövön bevonuló ondótestecské- 
ket kocsonyás tömegekbe (ú. n. ondótokokba, spermatophora) bur
kolják ; a kloakába nyiló másik hosszú csőnek (ofv) a hólyagalakú 
kezdete (oz) ondózacskóul (receptaculum seminis) szolgál. — A nős
tény ivarkészülékhez számíthatjuk : a) a két karéjos, újjalakú miri
gyet (um), melyeknek rövid s tág kivezető csatornáik tejes váladékot

2-ik ábra. Az éti csigának  (Helix pomatia) ivarszervei, az állatból kivéve és szétterítve. 
Természetes nagyságban, hm  herm afrodita-m irigy; hm v  a hermafrodita-mirigy vezetéke ; 
fm  fehérjemirigy ; p v  petevezető csatorna ; ov ondóvezetö csatorna ; őst o s to r ; iv  ivar
vessző (a hím ivarcsatornában fekve képzelendő); íny  ivarnyilás ; um  újjalakú mirigyek ; 
nyt nyiltömlő (felhasítva), benne a szerelmi ny illa l ; h v  hüvely ; o fv  ondófelvevő vezeték ; 
oz ondózacskó. — 3-ik ábra. A  piocza , ivarszervei vázlatosan, h t  heretöm lők ; ov ondó
elvezető csatorna ; vik  ondózacskó ; dm  dülmirigy ; cy c ir rh u s; h v  hüve ly ; p t  petefészek.

vezetnek a kloakába, hogy párosodás közben a hüvelyt (hv) megned
vesítse ; b) egy erős izmos tömlőt (nyiltömlő, nyt), melyben egy 
szemölcsön a szerves és szervetlen anyagokból álló tüalakú »sze
relmi nyil« (spiculum amoris) van.

E komplikált ivarkészülék működése a következő: a hímnő 
ivarmirigyben (hm) más időben érik meg az ondó, és másban a pe
ték ; az ondó elválasztása a mirigytömlők közepén történik, s meg
előzi a peték megérését, hogy kiürítése után a peték számára út 
nyíljék. Az érett ondófolyadék az ondóelvezető csövön (ov) át 
az ivarvesszőig (iv) vezettetik, s itt az ostoralakú függelékben (őst) 
elválasztott anyag által golyóalakú tömegekbe (spermatophora) idő-

2-ik ábra. 3-ik ábra.
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míttatik. A  állat ekkor B  állattal párosodik, a mi abban áll, hogy  
A  az ivarnyiláson át kinyújtott ivarvesszejét B  állat ivarnyilásán és 
kloakáján át a hüvelyébe (hv) nyújtja, a mi közben ezt B  állat 
szerelmi nyila izgatja. (Működés közben a nyil letörik, de később 
helyébe új képződik.) íg y  A  állatnak ivarvesszeje az egy tömegbe 
idomított ondót (spermatophorát) B  állatnak kloakájába juttatta, a 
honnan azután az ondózacskóhoz vezető hosszú csövön (ofv) át ez 
utóbbiba (oz) jut. B  állat tehát elláttatott A  állat ondójával, mely 
egy ideig az ondózacskóban őriztetik, addig, míg B  állatban az érett 
peték a hímnő-mirigyből (hm) a petevezetékbe (pv), majd a hüvelybe 
(hv) jutnak. A  mint a levezetett peték a hüvely végéből a kloakába 
üríttetnek, sorrend szerint az ondózacskóban (oz) őrzött A  állat 
ondójától termékenyíttetnek, s ily állapotban üríttetnek ki a kloakán 
át. E szerint B  állat, bár hímnő-mirigye van, nem termékenyíti a 
petéit saját ondójával, hanem egy másikéval, valamint saját ondóját 
alkalomszerüleg egy másik állatnak adja át, azaz a tüdős csigáknál 
(Pulmonata) kölcsönös hermafroditaság van.

Egy másik alakja a kölcsönös hermafroditaságnak az által van 
feltételezve, hogy a hermafrodita állat hím- és nőivarnyilása egy 
mástól távolabb áll, hogysem az állat ivarvesszéjét a saját hü
velyébe bevezethetné. Ezeknél a hím- és nőivarkészülék egészen 
külön van választva. A  piócza (3-ik ábra) hím ivarkészüléke péld. 
a test két oldalán hosszában elhelyezett 9— 10 pár tömlőalakú 
heréből (Itt) áll, melyeknek mindegyike rövid elvezető haránt cső 
útján a test oldalszélein lefutó két hosszirányú ondóelvezető csator
nába (ov) v ezet; ez utóbbiak a test közepe felé felcsavarodnak (mk), 
a mi ondózacskóul (ú. n. mellékhere) szolgál, azután folytatódva 
befelé hajolnak s a görbült ivarvessző alapján fekvő járulékos mi- 
rigygyel (dm. ú. n. dülmirigy) függenek össze; az ivarvessző (cy) a 
a hím ivarnyiláson át kinyújtható. E nyilás a test mellső részén a 
24— 25-ik gyürü közt a hasoldalon fekszik, a középvonalban; vala
mivel mögötte a 29—30-ik gyűrű közt van a nő ivarnyilás (hv). — 
A  nőivarkészülék sokkal kisebb s a hímivarnyilástól rövid távolság
ban elhelyezett rövid csatornából (hv) áll, a mely hüvelyül szolgál, 
s ennek alapján, tőle elmenő rövid csatornákkal (petevezetékek) ősz* 
szefüggő két kis petefészekből (pf). A  nőivarnyilás távolabb áll 
hogysem az állat ivarvesszéjét a saját hüvelyébe benyújthatná, azért 
érettség idején egy másiknak hüvelyébe bocsátja; minthogy azonban 
párosodáskor a két állat egymással fordított helyzetbe kerül, azaz 
az egyik feje a másiknak a farka felé fordúl, az történik, hogy  
egymás nőivarnyilását kölcsönösen elérhetik s így ugyanazon időben 
egymást kölcsönösen termékenyítik.
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A hermafrodita gerincztelen állatokban előforduló ivari viszo
nyok világosan kijelölik azt a fogalmat, a melyet a hermafroditaság 
lényegéhez kötnünk kell. Kiderül ezekből, hogy a termékenyítés 
folyamata szolgálatában álló párzásszervek tökéletesebb vagy egy
szerűbb berendezése mellékes jelentőségű, s hogy egyedül az ivar
mirigyek döntenek, a melyektől megkívánjuk, hogy hím- és női 
ivarváladékot, azaz petéket meg ondótesteket képezzenek, akár egy, 
akár külön időben. Kérdés most, hogy előfordul-e ilyen berendezés 
a gerinczes állatokban s az emberben, s vájjon azon esetekben, me
lyeket ilyeneknek tartottak, megvoltak-e eme kijelölt követelmények.

4-ik ábra. 5-ik ábra.

4-ik ábra. 6 cm. hosszú disznó-embrió belső ivarkészüléke ; a mellső hasfalak el vannak 
távolítva. Hatszoros nagyítás, bl bélcső ; h g  húgyhólyag ,* kü  kö lclökütüér; vs  vese ; W t 
Wolff-féle te s t ;  kt, kt2, ktQ kürt  v. Müller-féle cső ; H f  Hunter-féle vonal; he here. —
5-ik ábra. Vázlatos rajz a gerinczes állatok belső ivarszerveiről a közömbös ivari állapot
ban. hv  húgyvezető ; Wcs Wolff-féle csatorna; W t  Wolff-féle te s t;  M v  Müller-féle cső; 
vs vese ; vb v é g b é l ; im  ivarmirigy ; osh csirahám • m g  M alpighy-testek; öcs ősvesecsövek.

Hogy e kérdést sikerrel tárgyalhassuk, előre kell bocsátanunk a 
felsőbbrendü gerinczes állatok ivarszerveinek fejlődését rövid körvo
nalakban, mert ez adja meg az ú. n. hermafroditaságnak a magya
rázatát.

Ha fiatal madár- vagy emlős-embriónak (pl. egy négyhetes emberi 
embriónak vagy egy 5—6 cm. hosszú disznó-embriónak, 4. ábra) a 
mellső hasfalait ollóval kimetszük, a még lágy gerinczoszlop előtt az 
egyenesen levonuló bélcsatornát (bt) látjuk ; ennek két oldalán pedig, a 
hátulsó hasfalakon nyugodva, két hosszúkás, görbült testet, a melyek 
a hasüreg felé domborodnak ( Wt). Ezek az embriónak a veséi, az ú. n.
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ösvesék vagy W  o l f f féle  testek. Ha az embriót spirituszban meg 
keményítjük, s belőle beretvával finom metszeteket készítvén, ezeket 
a mikroszkóppal elemezzük, az ősvesében (hámsejtekkel bélelt) két
féle csatornarendszert találunk (5. ábra): egy hosszirányú közös 
főcsatorna ( Wcs, W o l f f fé le  vezeték vagy csatorna) a mirigy dom
ború oldalának a szomszédságában vonul le, s eközben számos ha
ránt irányú, de többé vagy kevésbbé kanyargós lefutású oldal
csöveket (öcs, ösvesecsöveket vagy W  o l f  ffé le  csöveket vesz fel), a 
melyek a mirigy belső oldalának vázába beágyazott hólyagalakú 
tágulatokkal (Malpighi-féle testecskékkel vagy gomolyokkal) kez
dődnek ; az utóbbiaknak belsejében véredénygomolyok feküsznek; 
az edény falakon át kisajtolt vérfolyadék és sók az ősvesecsö veken 
át a Wolff-féle csatornába jutnak, — s ez azt eleinte a bélcsatorna 
végrészébe vezeti. Ezen embriói kiválasztó-készülék az alsóbb- 
rangú gerinczesekben (halak, kétéltűek), mint ilyen marad meg 
egész életökön át, de a magasabb rangúaknái (csúszómászók, madarak, 
emlősök) helyette már az embrionális életben a Wolff-féle csatorna 
alsó végének kinövésekép (5. ábra, a nyil irányában) tökéletesebb 
kiválasztó készülék, azaz új vese (vs) keletkezik, az ősvese pedig 
nagyrészt elsorvad, miután egyes megmaradó részei az ivarkészü
lékhez léptek viszonyba.

Valamivel idősebb embrióban (pl. hatnapos tyúkembrióban, 
15 mm. hosszú nyúlembrióban) az ősvese egyelőre megtartotta a 
belső szerkezetét, de két változat lepett fel rajta: a bél felé fordult 
belső homorú oldalán egy új test (5-ik ábra int) képződött, kiemel
kedő domb képében; ez a fejlődő ivarmirigy ; a külső domború 
oldalán pedig, az ösvese csatornától kifelé s szomszédságában, vele 
párhuzamosan futva egy új cső (Mv) keletkezett azáltal, hogy az 
ősvese felső végén a hám tölcséralakú bemélyedés képében benőtt, 
s az ősvesecsatorna irányát követve, vele párhuzamosan a mirigy 
kötőszöveti vázában lefelé kezd nőni (a nyil irányában): ez az úgy
nevezett ivarcsatorna vagy M ü lle r - / / /^  cső (4-ik ábrában kh kt2).

A  csúszómászókban és a madarakban a lefelé nővő kétoldali 
Müller-féle csövek végei a húgyvezetők (hv) beömlésének szomszéd
ságában a bélcsatorna végrészébe (vb) nyílnak, azért ez utóbbit 
kloakának nevezik; de az emlősökben (6-ik ábra) tökéletesebb be
rendezés keletkezik azáltal, hogy a bélcsatorna (vb) végdarabja előtt 
a bélnek mellfelé való kitüremléséből tömlő nő ki, a melynek 
felső tágult részéből a húgyhólyag, (hg), alsó keskenyebb darabjából 
pedig a húgycsö (hiö, hcs) lesz ; ez utóbbi a bélcsatornával együtt most 
még a kloakába (ki) nyilik, s hátulsó falán a húgyhólyag kitüremlése 
alkalmával mellfelé húzódott Müller-féle csövek (M v2) végét, úgy-
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szintén ezeknek szomszédságában a Wolff-féle csatornák ( Wcs) vég- 
nyilását felveszi, tehát e helyen egymás viellett mindegyik testfélböl 
két-két, összesen négy csatornát ka p ; valamivel feljebb nyilnak a 
húgyhólyag fenekébe a felfelé húzódott húgyvezetékek (kr). A húgy
hólyagnak kivezető csatornáját (hió) ez időben, húgyivarcsatornának

6-ik ábra. 7-ik ábra.

6-ik ábra. Vázlatoá rajz a magasabb rangú (amnionos) gerinczes állatok embrióinak ivar- 
szerveir'ól azon időből, midőn az ivarmirigy még közömbös á llapotban van, de már mind
két nembeli ivarcsatorna (leendő kürt és ondóvezető) k ife j lő d ö tt ; alul a kétoldali ivar- 
kötegek egyesültek. Csak a baloldali ivarmirigy és ősvese van kirajzolva. Jo b b  oldalt 
képzelendő az embriónak hasi, baloldalt a háti oldala. A  hólyag és húgyivaröböl arczél- 
ben, az ivarcsatornák h'>mlokirányú síkban vannak feltüntetve, im  ivarmirigy ; im k  ivar- 
m irigy-kötegek; csh csirahám ; W t  ősvese (Wolff-féle tes t) ;  Wcs Wolff-féle csatorna; 
öcs ősvesecsövek ; M vx Mv* Müller-féle vezeték ; ik ivarköteg ; hg  hólyag ; h r  húgyvezető ; 
hio (hcs) húgyivaröböl (húgycső) ; k i  k lo a k a ; ir  ivarráncz ; iv  ivarvessző (ivarszemölcs) ; 
vb v ég b él; kny  kloakanyilás. — 7-ik ábra. Az előbbi embriónak ivarkötegjr, valamivel 
jobban kifejtett állapotban, midőn a Müller-féle vezetékek legalsó végei egymással már 
összeforrtak. Mv■ a Müller-féle vezetékek különálló (nem egyesült) ré sz e ; M v2 a Mül
ler-féle vezetékeknek egymással közös tömlő képezésére egyesült része ; alul a tömlő a 
húgyivaröbölbe {hio) n y í l ik ; Wcs Wolff-féle csatornák, melyek az ivarkötegben (ik) a 

Müller-féle vezetékeknek oldalsó szélein vonulnak le ; h r  húgyvezető.

vagy öbölnek (canalis s. sinus urogenitalis J. Müller) nevezik, mint
hogy mind a veséknek, mind az ivarmirigyeknek kivezető csatornáit 
felveszi.

Az ivarmirigy (5-ik ábra, im) ez időben közömbös, nincse
nek benne se csövek, se tömlők, hanem egyszerűen gömbölyded

6-ik ábra.
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embrionális sejtekből áll, melyek az ősvese kötőszöveti sejtjeinek e 
helyen való felszaporodásából keletkeznek, azért a mirigy az ősve
sével széles alapon összefügg; felszinét a hashártya sejtjeinek meg
felelő része fedi; ezt a hámréteget csircihámnak (csh) nevezik. Ivar- 
mirigy tekintetében az embrió tehát közömbös; se hím, se nőstény ; 
de nem olyan az ivarcsöveket ”.......  irt megvan mindegyik

Wolff-féle csatorna ( W cs), a melyből, ha hímmé lesz az embrió, a 
here kivezető csatornája (ondóvezető) lesz ; továbbá jelen van mind
egyik testfélen a Müller-féle csatorna (M z\ , Mv*), a mely, ha nőstény- 
nyé lesz az embrió, méhkürtté, méhhé és hüvelylyé alakul át. Ez azon 
állapot, a melyről némely búvár azt mondja, hogy a gerinczes 
embrió hermafroditá. Ha azonban a dolog velejét veszszük, e nézet 
nem hagyható helyben, mert az ivar miféleségét eldöntő ivarmirigy 
se nem hím, se nem nőstény, hanem közömbös karakterű. A  
kivezető csövek pedig az ivar megállapítására nem döntenek, mert 
az, hogy mindkétrendbeli ivarcsatorna (petevezető cső és ondóvezető 
Wcs, M v) jelen van, nem a hermafroditaság mellett szól, hanem arra 

vall, hogy a természet a későbbi czélokra való tekintettel kifej
leszti mind a két ivarváladék kivezetésére alkalmas csatornát, de 
azok közül csak azt tartja meg, a mely a fejlődő ivar szerint az 
ivarváladék kivezetésére s ápolására alkalmasabb — a felesleges 
csatornát többé vagy kevésbbé megsemmisítvén. Ez a következőkép 
folyik l e :

A  Müller-féle és a Wolff-féle csatornák (6-ik ábra, Mv, Wcs) 
mindegyik oldalon, fenn, az ősvesének ( W t) állományában oldalvást 
fekszenek, ennek alsó végétől kezdve pedig egy kötőszövetzsinegbe (ik) 
helyeződnek, mely az embrió medenczei részének oldalsófalain van 
elhelyezve (4. ábra kt3) ; ez a húgyivaröböl (hiö) hátulsó faláig vonul le. 
Emlősállatokban s az emberben a kötőszövet-zsinegeknek említett 
végdarabja csakhamar egymáshoz fekszik, belső széleikkel egymással 
összenőnek s ezáltal az ú. n. ivarköteg (ik, funiculus genitalis) kép
ződik mely a húgyhólyag (hg) hátulsó fala s a húgycső (hcs) kezdet
része mögött fekszik; hátulsó és oldalsó széleit a medenczeüreg 
sávos hártyája borítja, mellső felszíne részben a hólyag s a húgycső 
hátulsó falával összenőtt. Az ivarköteg kötőszövetében eleinte négy  
hámcső van: oldalt a két ősvesecsatorna (Wcs), ezektől befelé a 
Müller-féle csövek (M v). — Az utóbbiaknak belső szélei csakhamar 
közelednek egymáshoz (7-ik ábra, Mv), s az érintkezés helyén a 
hámfalak szétfoszlanak, eleinte a közepett, utóbb lenn is, mire az 
ivarkötegben a két ősvesecsatorna között a középvonalban a Müller- 
féle csövek egyesüléséből kelettkezett közös hámcsatorna (M %\)

testfélben mind a két csatorna az ősibb származású
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vonul le s nyílik a húgyivarcsatorna {hio) hátulsó falán. Ellenkező 
irányban követve (6-ik ábra), az ivarköteg (ik) felfelé két szárra 
szakad, mindegyikében a Wolff- és a Müller-féle csatornákkal 
{ Wcs, Mv), azután ezek az ősvesének (W t)  oldalsó részébe lépnek, 
a hol a Müller-féle cső felületesebben fekszik, mint a Wolff-féle 
csatorna, s az előbbi egy kiemelkedő ránczba (4. ábra ktx kt2)jut, a 
mit kürtredönek neveznek, (mert nőstényben az anyakürtté lesz) ; 
fenn a Müller-féle cső szabadon nyílik a hasüregbe, s e nyílás körül 
később tulipánalakú kinövések (kürtrojtok) keletkeznek (8-ik és 9-ik 
ábra, rv és kny). Ugyanekkor az ivarmirigy is megváltozott (6-ik 
ábra), amennyiben benne a sejtek kötegekbe (imk) rendezkedtek; de 
ez még nem mutat ivari különbözeire, mert ama sejtkötegek (ú. n. 
ivarmirigykötegek) mind a két ivarnál egyaránt kifejlődnek. Az embrió 
ivarmirigyét illetőleg tehát még mindig közömbös jellemü.

Ezen közömbös állapotból az ivarmirigyek átmennek az egyik  
vagy a másik ivarba. Háromhónapos emberi embrióban, ,ha leány- 
nyá lesz (8-ik ábraN, az ivarmirigy felszínét boritó hengeres hámban 
{csh, csirahámban) egyes sejtek megnagyobbodnak (őspeték) s be
nőnek az ivarmirigy vázába, a hol az említett ivarmirigykötegek  
{ik) részéről sejtborit ékkai vétetnek körül, s az így  keletkezett 
petetömlőkben fekvő petékké (pt) lesznek. Ezt megelőzőleg az ős
vesének jelentékeny része elsorvadt, csak egyes csövei maradtak 
meg a Müller-féle csatornák {M v  1, kt) s a petefészek között, a széles 
méhszalagban, ott az ú. n. mellékpetefészek {W t, mp) csökevényes 
hámcsöveit képezve, melyek, mint jelentőségnélküli képletek, az egész 
életen át megmaradnak. — Hímekben (9-ik ábra) a csírahámnak 
nincsen szerepe s alacsony sejtboritékká lesz, de ehelyett az ivar
mirigy belsejében az említett ivarmirigykötegek erősebben kifejlőd
nek s a herecsövekké lesznek {hcs). Az ősvesének {mk, Wt), csak 
kisebb része sorvad el, a nagyobbik rész csövei pedig megmarad
nak, a gomolyok hámja részéről keskeny csövek nőnek be a herébe 
és ennek csöveivel összekötődnek. Ha ez megtörtént, a gomolyokban 
az edények elsorvadnak, s most a herecsövek tartalma az ősvese 
csövein keresztül közvetetlen a Wolff-féle csatornába (mostantól 
kezdve ondóvezetőbe Wcs) juthat.

A  kétféle ivarmirigyet egymással összehasonlítva, azt találjuk, 
hogy azok, bár kifejlett állapotban egymástól lényegesen különbőz, 
nek, fejlődés közben sok hasonlatosságot tüntetnek fel. Midőn még 
a közömbös állapotban vannak (6-ik ábra), mindakettőben keletkeznek 
sejtkötegek (ivarmirigy-kötegek im k); ezek később a hímekben a here
csövekké (9-ik ábra hcs), a nőstényeken (8-ik ábra) a petetömlők {pt) 
hámfalaivá lesznek, tehát a herecsövek s a petetömlök egymással ho-
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mológ képletek. Mind a kétféle ivarmirigy felszínét borítja a has- 
hártyahám (csh. osírahám), s ebben mindakét ivarnál egyes nagyobb

8-ik ábra. Vázlatos rajz a nn-i-var szervekről. Csak a baloldali petefészek és ivarut van 
kirajzolva; a jobboldaliak lemetszettek. Jobbolda lt  képzelendő az állatnak a hasi, 
baloldalt a háti oldala. Hólyag, húgyivaröböl és végbél arczélben vannak lerajzolva, az 
ivarköteg a homlokirányú síkban. E  rajz az 5-ik ábrában rajzolt embrióéval hasonlítandó 
össze, csh csirahám egyes nagyobb sejtekkel (fejlődő pe ték k e l) ; p t  peték (tüszőkben) ; 
ik  ivarm irigykötegek; kny  kürtnyilás, környezve a ro j to k k a l ; M vx {kf) a Müller-féle 
vezeték felső vége, melyből a kürt lett ; M vn {mh) a Müller-féle vezeték középső darabja, 
mely a méhszarvakká alakult á t ; M vz {m h ) a Müller-féle vezetéknek az ivarkötegbe ju to tt 
felső darabja, mely a méhvé l e t t ; alsó része a hüvely, mely a húgyivaröbölbe (hüvely
bemenetbe) nyílik ; W t (rnp) Wolff-féle test, mely mellékpetefészekké alakult . á t ; — csö
vei a harántfutó Wolff-féle csatornának {W c s)  megmaradt felső végével függenek össze; 
Wcs Wcs a Wolff-féle csatornának elsorvadt része (ha megmarad, ez képezi a Gartner-féle 
csatornát), mely a nő-ivarcsatorna izmos falában fe k ü d t ; ng  hólyag ; h r  húgyvezetők ; hiö  
{hb) húgyivaröböl, mely hüvelybemenetté alakult á t ; iv  ivarszemölcs ; ir  ivarráncz ; vb vég
b é l ; g t  gát. — 9-ik ábra. Vázlatos rajz a hím -ivar szervekről. A  rajz az 5-ik ábrában raj
zolt embrió-éval hasonlítandó össze, he here ; a csirahám lapos sejtekké alakult át rajta ; 
hcs herecsövek; rv  rivóka ; M v  A  Müller-féle vezeték felső vége és alább középső darabja, 
mely elsorvadt (azért van pontokkal rajzolva); hm  {Mv) hímméh, azaz a Müller-féle 
vezetéknek legalsó, megmaradt része, mely alul a húgycsőbe nyílik ; Wcs {ov) Wolff-féle 
csatorna, mely ondó vezetővé l e t t ; mkh  ( Wt) mellékhere, mely a Wolff-féle testből kelet
kezett ; oh o id ó h ó ly ag ; dm  dülmirigy, mely gyűrűalakúlag körülveszi a húgvcsövet s 
magába fogadja a hím-méhet {hm) ; hg  h ó ly ag ; h r  húgyvezetők ; hiö {hcs) húgyivaröböl, 

illetőleg húgycső ; iv  ivarvessző • ir  ivarráncz ; vö  végbélnyílás ; g t  gát.

ivarsejtek keletkeznek. De ezek csak a nősténynél jutnak érvényre, 
befurakodván a mirigy vázába mint öspelék, ellenben hímeknél a 
mirigy felszínén lapulnak. Küzdés a létért forog itt f e n n : hímek-
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ben a nagy ivarsejtek nem képesek maguknak útat törni a mirigy 
vázába, — nőstényeknél győzedelmeskednek a váz kötőszövete felett, 
s azt óriási mennyiségben elárasztják, úgy, hogy már nehány hó
napos leánymagzatok petefészkében ezrekre megy a fiatal peték 
száma; — a nőstény-ivarmirigyben tehát bizonyos plusz van jelen 
a petesejtek képében, a minek megfelelő a himekben hiányzik. A  
peték benövésével a mirigy vázába, az ivar mifélesége el van döntve; 
az ivarniirigybol petefészek lett. Ezen lényeges viszonyon kívül külön
bözik a kétféle ivarmirigy egymástól kevésbbé lényeges dolgokban 
is, s ez az ősvesét illeti. Működő állapotban ez utóbbi csak a 
hímeknél (9-ik ábra) marad meg, s mint mellékhere (mkh, W t) a he
réből (hé) a Wolff-féle vezetékhez (W cs. öv) vonuló csatornákból áll, 
melyek a here váladékot a Wolff-féle csatornába (ondó vezetőbe) jut
tatják. Nőstényekben (8-ik ábra) az ősvese csövei nem lépnek 
nyilt összeköttetésbe a petetömlőkkel, hanem nagy részük elcsöke- 
vényesedik, azután elpusztúl, másik részük pedig mint mellékpetefé
szek marad meg ( Wt, mp). E  szerint a mellékhere megfelel a mellék- 
petefészeknek. Az előbbi a hím-ivarváladékot kivezető csatornákból 
áll, — az utóbbi csak fejlődéstani m aradvány; mert a petefészek 
kivezető csatornája nem a Wolff-féle, hanem a Müller-féle csatorna, 
a melybe a váladék (peték) az által jut, hogy a tü^zők megreped
nek, s a peték a kürt (Müller-féle cső) hasi nyílásába bevándo
rolnak.

Az ivarmirigyben fellépő ivari különbözet befolyással van az 
ivarútak (Wolff-féle és Müller-féle csatornák) további átalakulásaira ; 
mert az egyik vagy a másik feleslegessé válván, lefutásának legnagyobb 
részében elsorvad, a másik pedig erősebben kifejlődik. N ő s t é n y e k 
b e n  (7-ik ábra) a Müller-féle csatorna részesül az utóbbi sorsban s 
lesz a női ivarcsatornává, azaz az anyakürtté (M v  1, kt)} méhhé (Mv*, mh) 
és hüvelylyé (.Mv*, h v \  egy Y-alakú izmos falú s üregében hámsej
tekkel fedett csatornává, a mely felül a kétoldali kürtök hasüregi 
nyílásával (kny) kezdődik, s lenn egybefolyva egy közös nyílással 
szájadzik a húgyivaröbölbe (hiö), mely utóbbinak a nyilás alatt 
fekvő részéből a hüvelybemenet lesz (ir  és gt között). Eleinte u  két
ágú csatorna vékony, de kötőszöveti falában később a sima izomzat 
hatalmasan kifejlődik, különösen az alsó közös szárban (M v2, mh és 
Mv3, h v \  mely a Müller-féle csatornának az ivarkötegben fekvő 
közös részéből keletkezett. Ezt egy, a középen keletkező megvasta- 
godás (a befüződés helyén) két részre osztja: a felső darab a méh 
(Mv2, m h\ az alsó a hüvely (M v3, hv). — A  szerint, a mint a két
oldali Müller-féle cső a felső darabon rövidebb vagy hosszabb lefutá
sában összeforrad, keletkezik emlős állatokban a méhnek különféle

Természettudományi Közlöny. XVII. kötet. 1885. 5
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alakja, ú. m. kettősüregü, kétszarvú vagy együregü stb. méh. A  
fejlődés menete hozza magával, hogy a Wolff-féle csatornák ( Wcs) 
a Müller-féle csövek szomszédságában futnak le oldalvást, s annak 
közös végnyilása mellett szájadzanak a húgyivaröbölbe. E viszony 
fennmarad akkor is, ha az ivarköteg a méh és a hüvely izomza- 
tává kezd átalakulni, mire a Wolff-féle csatorna természetesen ezek
nek a falaiban oldalvást halad l e ; fenn pedig a kürt szomszégságá- 
ban fog feküdni szűk hámcső képében mind a két oldalon. Több 
emlősnél a Wolff-féle csatorna ily alakban fennmarad s péld. tehén
ben, disznóban ezek teszik az ú. n. G a r t n e r - / k 7  ̂ csatornákat. De 
a legtöbb nőstény-gerinczesekben s az emberi nőben is a Wolff-féle 
csatornák lefutásuk legnagyobb részében még az embrionális élet ide 
jén elsorvadnak, a mi mindig az ivarköteg alsó harmadának, tehát 
a leendő hüvelynek a tájékából indul meg ( Mv3, hv helyén), s abban 
áll, hogy a szűk hámcső sejtfalai szemcsésen szétfoszlanak. Ha ez a 
Wolff-féle csatornáknak az egész hosszára kiterjedett, akkor csak a 
a Müller-féle csatornákból keletkezett női ivarcsatorna maradt meg 
az embrióban.

Hímekben mások a viszonyok (g-ik ábra). Itt a Wolff-féle csa
torna ( Wcs, öv), miután felső végén az ősvesecsövek (mkh, Wt) útján 
a here csőrendszerével (hcs) nyilt közlekedésbe lépett, ondóelvezető 
csatornává lesz, mely túloldali társával együtt alul a húgyivar- 
csatornából keletkezett húgycső (hio) kezdetrészébe nyilik egy  
kis kiemelkedésen, a mit ondódombnak (colliculus seminalis) nevez
nek. Az ondóvezetők alsó végei, úgy mint a nőstényekben, az 
ivarköteg kötőszövetében fekszenek oldalvást, s e részükből egy 
tömlő, az ondóhályog nőtt ki (oh). Ugyancsak az ondóvezetővel 
futnak le hímeknél is a Müller-féle csatornák (M v), csakhogy ezek 
itt egész lefutásukban szükek maradnak, s ugyanez illeti legutolsó, 
az ivarkötegben fekvő egyesült darabjukat is (hm, Mv). Az ivar
köteg hímekben egyáltalán gyenge marad, s legalsó végén, a 
liúgycsövet képezőleg egy gyűrűs mirigyhalmaz, a dühnirigy (pro- 
stata) fejlődik ki (dm). Ebbe ju to tt bele a M ü l l e r -féle csöveknek egye
sült végdarabja (hm, Mv), a többi része (Mv) az ivarkötegnek gyengén  
maradt kötőszövetében fekszik, azontúl felfelé pedig az ondóvezető 
szomszédságában egész a Wolff-féle testből keletkezett mellékheréig 
(mkh, Wt) fut. A  Müller-féle csövek elsorvadása hímembriókban a 
cső alsó végén, az ivarkötegnek mintegy a közepén indul meg s 
gyorsan terjed felfelé, lassabban lefelé, de annyira sohasem megy, 
hogy az egész esatorna elpusztulna, ha?icm felső és alsó végeiből 
valam i megmarad. A  felső végdarabból (rv) egy élettanilag jelentő- 
ségtelen testecske lesz a mellékhere fején, a mely sokban hasonlít a
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női kürt czafrangos hasüregi nyilásához (v. ö. 8-ik ábrát, kny)} s 
M o r g a g n i -féle r ivókának (hyd.itis Morgagnii) neveztetik. A Müller- 
féle csöveknek egyesült alsó végdarabja (9. ábra hm, Mv), a dülmirigy- 
ben (dm) marad meg s ott a Wolff-féle csatornák' (ondóvezetők) vég- 
nyilásai között a középen fekvő kis vak bemélyesedést képez, a mit 
azért, mert a Müller-féle csőből keletkezett, régibb szerzők hhn- 
méhnck (uterus masculinus) neveztek el. Helyesebb megjelölés a 
hímhüvely (vagina masculina), mert a Müller-féle cső végrészéből 
lett csak, a melyből nőstényekben a hüvely alsó darabja lesz. Mivel 
emlősállatokban W  e b e r írta le annak viszonyait, W  e b e  rfé le  
szervnek is nevezik.

E vázlatból kiderül, hogy mind a hímben, mind a nőstényben 
megvan eredetileg mind a kétféle ivarváladékot vezető csatorna- 
rendszer (6-ik ábra W t és M v  1 M v2), s ezzel megvan a lehetőség 
adva arra, .hogy rendellenes fejlődésbeli viszonyok között mind a 
kétrendbeli csatorna meg*maradhasson, egész hosszában vagy rész
ben, s álhermafroditaság jelenlétére adhat okot. De mielőtt ezen 
rendellenességek viszonyait fejtegetnők, szükséges a külső ivarszervek 
fejlődésével is megismerkedni, mert ezeknek külsőleg észlelhető álla
pota volt leginkább befolyással a hermafroditaság felvételére.

D r . M ihalkovics Géza .
(Befejezése következik.)

VI. A LÉGÁRAMLATOK ÉS A CSAPADÉK.

Századunk ötödik évtizede fontos 
korszakot alkot a meteorológia történe
tében. Ennek végén (1857— 60) mon
dotta ki ugyanis B uys-B allo t, utrechti 
egyetemi tanár, azon sarkalatos, jelenleg 
nevéről elnevezett törvényt, melyre ta
pasztalati úton, az észleletek gondos 
összevetéséből jött, hogy t. i. a szél ak- 
kép áramlik, hogy, vele együtt haladva, 
a kisebb légnyomás bal kéz felől, kissé 
elől, a nagyobb pedig jobb felől, de 
kissé hátra van. Mint minden új tant, 
ezt is kétkedve fogadták eleinte. S ám
bár az amerikai F e r r e 1 mathematikai 
alapon is levezette (1861), a hatvanas 
években még általában a Dove-féle szél
elmélet uralkodott. Hozzászoktak volt 
ugyanis a trópusi vidéket oly tüzelő ke- 
menczének tekinteni, a honnan egyene
sen fölszáll a meleg levegő, fent mint

délnyugati áram a sarkokig tart, s ott 
meghűlvén, mint északkeleti, úgynevezett 
passzátszél tér vissza az egyenlítő alá. 
E két fgáramlatról az tartották, hogy a 
mi vidékünkön gyakorta nem egymás 
fölött, hanem egymás mellett haladnak, 
s egymással küzdve s egymást legyőzve 
eredményezik a különféle szeleket, me
lyek rendszerint akkép váltakoznak, 
hogy például az északi féltekén a szél
zászló délkeletről délen és délnyugaton 
át nyugatra és északnyugatra, azaz a 
Nappal fordul.

Dr. S u p a n szerint* Dr. W o e i- 
k o f f és Dr. H a n n voltak az elsők, 
kik D o v e ezen szélelméletét megin
gatták. W o e i k o f f ugyanis 187 2-ben

* Statistik dér untern Luftströmurgen.
10. lnp.
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