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gálta a nitrogliczerint*, s úgy találta, 
hogy, midőn egy molekulasúly nitrogli- 
czerin, tehát 227 gr.keletkezik, 94,000 
hőegység lesz szabaddá**; midőn ugyan
ezen mennyiségű nitrogliczerin elég vízzé, 
szénsavvá, oxigénné és nitrogénné, ak
kor 360,500 hőegység keletkezik, s 
ez a roppant melegmennyiség nagy 
részben a gázok pillanatnyi felhevítésére, 
térfogatnövelésére fordíttatik. Innen van 
a meglepő hatás.

Berekesztésül egy esetet irok le, hogy 
elrettentő példáúl szolgáljon mindazok
nak, akik, mint nem szakemberek, akár 
kedvtelésből, akár tudásvágyból anitro- 
gliczerinnel könnyelműen foglalkoznak. 
Az eset G o r u p-B e s a n e z laborató
riumában történt s az.ő leírása szerint*** 
a következő volt: A gyakornokok egyike 
ismert módon nitrogliczerint készített, 
hogy a tankönyvekben említett reákczióit 
végig próbálja. Kísérletei sikerültek. Ügy 
találta, hogy vékony rétegben elöntve, 
csak nehezen gyújtható meg és egy része 
úgy ég el, mint a puskapor. Egy ke
veset porczelláncsészében felmelegített 
s égő forgácscsal érintett. A nitroglicze
rin kissé sziporkázva égett el. Sikerűit

* A n n á l ,  d e  C h im . p h y s .  (5) 9 . 164 . 1.
** T e h á t  o ly a n  m e le g m p n n y is é g ,  m e ly  

9 4 ,0 0 0  g r.  0  fo k ú  víz h ő m é r s é k l e t é t  le n n e  
k é p e s  i u-a l  e m e ln i .

*** A n n á l .  d .  C h em . u n d  P h .  157. k .  
289. 1.

experimentumain neki bátorodva, — 
midőn éppen Gorup-Besanez elhagyta 
a termet — arra a gondolatra jött, hogy 
kissé nagyobb mennyiséget, valami 10 
cseppet kovácsolt vas tányérkára — a 
milyet homokfürdőknek szokás hasz
nálni — helyez, s alá egy nagy lámpát 
állítva, észlelni fogja a hatást. A 1 o csepp 
először sustorgott, azután egyszerre, 
rögtön, borzasztó durranás következett. 
Mikor a robbanás hallatára a laborató
riumba siettem — mondja Gorup-Besa- 
nez — a következőket pillantottam meg : 
A zárt dolgozóhelynek mind a 46 
ablaküvege cserepekre volt törve, me
lyekből nagyobb darabot, mint borsó- 
nagyságút, alig lehetett találni. A vas- 
tányérka össze volt szakgatva; egy ré
sze a szomszéd dolgozóhely ablakán 
átlövetett s néhány lábnyira bent fe
küdt, másik része tölcséralakúlag volt 
összecsavarva. A Bunsen-féle lámpa 
erős tartója derékszögűleg meghajlott s 
derekán élesen volt átmetszve, felső 
része pedig szét volt szaggatva, szalma
szál vastagságra hasogatva. A három je
lenlevő egyén közül szerencsére csak 
egyetlen egy, az, aki közvetetlen a dol
gozóasztal előtt állott, kapott könnyű 
sérülést az üvegcserepektől: a többiek, 
akik szintén közelben voltak, ép bőrrel 
menekülhettek meg.

D r . K is s  K á r o l y .

IX. NÖVÉNYMARADVÁNYOK AZ ÓKORI EGYIPTOMI SÍROKBAN.

S c h w e i n f u r t h ,  a k i t M a s p e r o  
tanár, a kairói egyiptomi múzeum igazga
tója, az utolsó sírleletekből kiválasztott 
növényi tárgyaknak az európai múzeu
mok közt való elosztásával bízott meg, 
a 3— 4 ezer év előtt nagy királyok s 
magasrangú személyek múmiáinak díszí
tésére szolgált virágok, illetőleg növé
nyek ismertetését teszi közzé. Ismerte
tésében régibb adatokra is kiterjeszkedik, 
melyekkel már több kitűnő botanikus 
(Kunth, Unger, A. Braun, Ascherson stb.)

i foglalkozott, de egyúttal újabb adatok 
felsorolásával is emeli a tárgy érdekes 
voltát.

A növényi maradványok között, 
melyeket számos egyiptomi múzeumban 
őriznek, részint sok kétséges eredetű 
darab van, részint pedig a feltalálá
sukra vonatkozó adatok hiányosak, úgy, 
hogy ezek korát ezredévek közt lehet 
gyanítgatni. A Schweinfurth vizsgálta 
darabok korát illetőleg a legkisebb két
ség sem foroghat fenn. Igaz ugyan, hogy
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a kevéssé fejlett ó-kori chronológia a 
kor meghatározásában még nagy határok 
közt mozog s nem minden sírlelet ad a 
kor helyes megállapítására vonatkozó 
biztos adatokat, de az ő adatainak hite
lességét e tudomány számos jeles mi ve
lőjének tekintélye biztosítja.

Az egyiptomi ó-kor növényi marad
ványai a legkülönbözőbb alakban ma
radtak fenn napjainkig. Nagy számban 
vannak azok képviselve a halotti áldo
zatok közt, melyek a koporsókkal együtt 
jutottak be a sírkamarákba. Ezek részint 
szimbolikus halotti áldozatoknak, ré
szint halotti ételeknek tekintendők. A 
sírkamarák padlóján elhelyezett kisebb- 
nagyobb tálakban és csészékben, kosarak
ban s más tartókban a gyümölcsök, ga- 
bonaneműek, festékek, fűszerek, gyanták, 
pépcsomók stb. nagy mennyiségben ta
lálhatók.

A halottak sírjába tett házi eszközök 
és műipari készítmények a kosárfonáshoz 
a fonal- s szövetkészítés, a hálók kötésé
hez s a kötelek veréséhez használt s fo
násra alkalmas anyagoknak számos példá
ját szolgáltatják. Számosak a fafajok is, 
a melyekből a koporsók, ládák, dobozok, 
jelképes alakok, székek s más eszközök 
készültek. A sírleletekben előforduló fa- 
sajok még ez ideig nem képezték a rend- 
zeres vizsgálat tárgyát, holott a régi 

flóra ismeretének jelentékeny gazdago
dását Ígérik. Az egyiptomi történelem 
minden korában nagy mennyiségben 
használt válykok a készítésükhöz fel
használt szalma, szecska s más növényi 
alkatrészek miatt az ilyen maradványok 
után kutatónak egész kincses bányáját 
képezik. A bennök talált leletek kora 
a legtöbb esetben meglehetős biztosan 
határozható meg, azért, nem tekintve 
megmaradásuk jó állapotát, már e tekin
tetben is értékesek.

Az ó-kori flóra legérdekesebb tanúi 
azonban a napjainkig érintetlenül ma
radt mumia-szekrényekben találhatók. 
Ezekben részint egyes virágok (Nym- 
phaea) találhatók, melyek a mumia-pó- 
lya külső kötelékei alá vannak csiptetve, 
részint pedig — s ezek képezik a több

séget — virágfüzérek, melyek a múmia 
mellét körös sorokban fedik, vagy pe
dig koszorúk, melyek a múmia fejét 
körítik. E füzérek s koszorúk sajátságos 
összetételűek s különös alakúak. A 
múmia és a belső koporsófal közti cse
kély tér nem engedte a koszorúkat s 
füzéreket úgy elhelyezni mint azt mi 
szoktuk. Ezeknek egy síkban kellett fe
küdni s laposoknak kellett lenni; ezért 
bőrnemű leveleket használtak s kétszer 
keresztbe összehajtották úgy, hogy kis 
csomagokat képeztek, melyek ép oly 
szélesek voltak mint hosszúak; a levél- 
csomagacskákat a datolyapálma levelei
ből hasogatott szalagokra erősítették s 
így a kis virágok vagy virágrészek (szir
mok) tartójáúl használták. Az egészen la
posan fekvő füzérek megerősítésére a 
sorokon hosszában alkalmazott finom 
datolyapálma levélszalagok szolgáltak. 
Sok füzér csak az említett levél csoma
gocskából, a Mimusops leveleiből van 
összetéve, melynek fontos szimbolikus 
jelentősége volt. Egyes múmiák fejét 
koszorúk övezik, melyek kizárólag az 
Olea (olajfa) egymásba rótt leveleiből 
állnak.

A múmiák nagy része azonban nél
külözi a virágdíszt, mely csak magas
rangú személyeket illetett. A szegényebb 
s alacsonyabb sorsúak, hogy megfelelje
nek a halotti kultuszszal összefüggő szo
kások szimbolumos irányzatának, meg
elégedtek az említett füzérek s koszorúk 
képies előtüntetésével, melyeket rikító 
színpompával igyekeztek kifejezni a ko
porsó-fedeleken.

A leletek növényi részeinek a nagy 
idő igen keveset ártott, a mi leginkább 
a külső levegőtől való elzárásnak, s a 
mély sziklacsarnokokban lévő állandóan 
száraz levegőnek, meg a közel állan
dóan egyenlő hőmérsékletnek köszön
hető.

A fel nem tört mumia-koporsókban 
található növényrészek általában ép oly 
jó állapotban vannak mint a régi, jól 
ápolt herbáriumok példányai; habár 
ezek kora alig terjed annyi évre, mint a 
hány évezredre azoké. Csak néhol ment
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tönkre egy-egy részük a megpenészedés 
miatt; ott, a hol a füzérek, vagy lótusz
virágok sűrűbben feküdtek egymáson 
vagy nagyon összenyomódtak. A többi, 
ha a koporsók szállítása és felnyitása 
által nagyon meg nem rongáltatott 
volna, ép oly állapotban volna, mint a 
szárítás után bekövetkezett koporsóba 
tételt követő nehány nap után volt. A 
külső takaróktól védett belső virágrészek 
tökéletesen érintetlenek maradtak. A 
mák füzérbe szúrt bimbójának a felnyi
tásánál pl. a gyenge porzókat változat
lanoknak találták. Egymásba rótt virág
részeket áztatás után igen könnyű egy
mástól szétválasztani; különösen szépen 
tűnik ez elő a szarkaláb (Delphinium) 
virágjának gyengéd részeinél. A száraz 
állapotban való törékenység miatt külö
nösen sokat szenvedett a növények meze, 
szőrözete.

A legfeltűnőbb jelenség azonban, 
amit az ezeréves növényeken látunk, az, 
hogy számos virágnak megmaradt a 
színe, mely nevezetesen a Delphinium 
és a Centauréa depressa vöröses viola, a 
Sesbania sárga, a mák vörös s a Cár- 
thamus sötét vörösbarna színében tűnik 
fel különösen. A görög dinnye levelei
ben, úgy látszik, változatlanúl maradt a 
chlorofill, amennyiben egyes darabok 
a forró vizet intenzív zöldre festették. 
A többi növények levelein ez eset nem 
mutatkozott.

Azon sírkamarákban, melyeket a 
rablók már rég feltörtek s melyeknek 
tartalmát már többször feldúlták, termé
szetesen nem találhatjuk jó állapotban 
az odatett növényi áldozatok maradvá
nyait. Ezeknél azonban az anyag dur
vább szerkezete (mint péld. a magvak, 
pálmagyümölcsök, tobozok stb.) hosszabb 
ideig volt képes ellentállani a külső ha
tásoknak, azért nagy részöket még ki
elégítő vizsgálatnak lehetett alávetni. 
Sőt a megfőzött s pép alakjában a sírokba 
tett hüvelyes gyümölcsök s gabona- 
neműek még mindig elég szilárdak vol
tak, hogy megtisztogatás után felismer
hetők legyenek. Ezek némelyikét, pl. a 
buzaszemeket (s valószinűleg a szárított

szőllőszemeket is) pörkölve tették a 
sírokba s így eredeti alakjuk már akkor 
megváltozott.

Mielőtt a régi egyiptomi flóra fajai
nak valódi leletek vizsgálata alapján 
való felsorolására térnénk át, nem hall
gatjuk el azon végkövetkeztetéseket, a 
melyekre a tények a tudomány külön
böző ágaiban feljogosítanak. S c h w e i n 
f u r t h  ezeket a növénytan, a történeti 
s nyelvészeti kutatások, meg a művelő
déstörténet szempontjából a következők
ben foglalja össze

Gyakran vetették fel a kérdést, váj
jon nem hoztak-e napvilágra a régi sír
leletek oly tényeket, melyek a fajoknak 
két, egész négy ezred folytán való válto- 
zandóságát kimutatnák. A ki földtani 
vizsgálatokkal foglalkozott, s nevezetesen 
az újabb formácziókat a szerves világ 
maradványaira való tekintettel vizsgálta, 
az az említett időhöz hasonló kornak, a 
fajok állandóságára vagy változandósá- 
gára nézve, nem tulajdoníthat nagyobb 
befolyást.

Mindezideig egyetlen egy növény
fajt sem találtak a sírleletekben, mely 
még mai nap is ismert fajjal azonosít
ható nem lett volna. Felső-Egyiptom 
2— 4 évezred előtti flórájának a fentebb 
említett módon bebizonyított növény
formái természetok szerint oly fajokhoz 
tartoznak, melyek vagy még most is va
don nőnek Felső-Egyiptomban, vagy pe
dig a melyeknek Felső-Egyiptom klímája 
alatti tenyésztését semmi sem akadá
lyozza.

Több faj, mint a Papaver Rhoeas L  
Epilobium hirsutum L ., Chrysanlhemum 
coronariuvi L ., már nem terem Felső- 
Egyiptomban, de igen az egyiptomi 
tengerparton, Alexandria mellett. Fel
tehető azonban, hogy ennek oka in
kább a mezőgazdaság változott viszo
nyaiban rejlik, mint az idő közben be
állott klimai változásokban. Hasonlót 
kell feltenni a Felső-Egyiptomban ma 
már hiányzó fajok tekintetbe vételé
nél, melyek ma, hasonló klimai viszo
nyok közt, Egyiptom határaitól távol 
tenyésznek. Ilyenek a Delphinium őrien-
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tala G ay. és a Centaurea depressa M. 
B ., melyekről azonban feltehetjük, hogy 
valamikor Felső-Egyiptom szántóföldjein 
gyomként tenyésztek. De feltehető az is, 
sőt valószinű, hogy ezeket a Felső-Egyip- 
tomban most sehol nem található növé
nyeket dísznövényekül tenyésztették. Ké
tes csak az marad, vájjon e dísznövé
nyeket az azon időbeli, honi flórából, 
vagy pedig távol országok flóráiból vet
ték. A régi templom-felirások s képies 
alakzatok számos tanúságot tesznek az 
egyiptomi kertészetről s az idegen vi
rágok tenyésztése iránti szere tétről. A 
legrégibb idők diadalmeneteinek ké
pies előtüntetésein a zsákmányok közt 
növényeket is láthatni, melyeket edé
nyekbe ültetve, mint idegen nevezetessé
geket hordoztak körül. A chronológiai 
történetirásra nézve még nagy fontossá
gúak lehetnek az ó-egyiptomi növény
leletek, a mennyiben számos faj majd
nem hetekre pontos kijelölését engedi 
meg azon időszaknak, melyben a ko
porsóba tétele történt. Ez adatok, más 
adatokkal, különösen a sok esetben 
megmaradt s a temetés ünnepéről szóló 
halotti tudósításokkal összeegyeztetve, 
bizonyos támaszpontokat adnak a Sothis 
(Sirius) időközök meghatározására.

E növények az egyiptomi nyelvku
tatónak is jó támaszpontokat nyújtanak; 
különösen a növényjelképezés szabatos 
értelmezéséhez és a régi növénynevek 
megállapításához. A halotti áldozatok 
külföldi fűszerei és élvezeti szerei új 
anyagot adnak a művelődéstörténetnek 
a régiek kereskedelmi viszonyai és az 
idegen országokból átvett szokások és 
erkölcsök vizsgálatához.

A régi Egyiptomból származó igazolt 
növényleletek átvizsgálásánál S c h w e i n- 
fur t h a következő növényfajokat találta:

i . Nimphaea caerulea Savigny. A  
régi egyiptomiak »lótusz«-a nagy szere
pet játszik a Der-el-Bahari (Theba
1881,) nagy sírleletben. E faj egész vi
rágait tálálták a II. Ramses múmiájá
nak külső kötelékeiben, kit a XXI. és 
XXII. dinasztia (1000—900 Kr. e.) 
idejében új pompával temettek el.

2. Nymphaea Lotus Hook.
3. Papaver Rhoeas L . A XXII. di

nasztiához tartozó Nsi Chonsu herczegnő 
múmiáját ékesítő pipacsvirágok meg
egyeznek a B ö i s s i e r  Flóra orienjali- 
sában ismertetett a) genuinum alakkal.

4. Delphinium orientale Gay. most 
Egyiptomban nem terem. Virágai alak- 
jokban s színökben jól megmaradva. 
I. Aahmos (XVIII. dinasztia 1700— 
1500 Kr. e.) múmiájának mellét födték.

5. Sinapis arvensis L . var. Allionii 
Jacq.

6. Coriandrum sativum L.
7. Epilobium hirsutum Z. 6— 12 

darabból álló csomócska volt a Mentha 
füzérébe beillesztve ; a virágok teljesen 
megegyeznek a faj kisvirágú alakjával, 
mely alsó Egyiptomban is nő.

8. A Punica granatum  Z., melynek 
ábrázolása a legrégibb templomokon is 
látható, a halotti áldozatok közt is sok
szor ott van. Valószinű, hogy az egyip
tomi történet legrégibb korszakaiban a 
kertészet tárgya volt.

9. Lawsonia inennis Lám ., melynek 
festőanyagával az indiaiak, arabok s az 
alsóbb osztályú egyiptomiak most is 
festik körmüket, könnyen felismerhető 
a vöröses sárgára festett körmű múmiá
kon. Bimbóit csak a legújabb időben 
találták meg.

to. Linum humile MilL Számos ter
mését találták a halotti áldozatokban; 
ezek megegyeznek az Egyiptomban most 
is tenyésztett lenfaj termésével.

11. Alcea ficifolia Z. E mályvafaj 
virágait a virágfüzérekben alkalmazták 
s valószinűleg már akkor is dísznövényül 
tenyésztették mint most.

12. Lagenaria vulgáris Ser.
13. Citrullus vulgáris Schrad. var. 

colocynthoides Schwf. A  Nibson pap sír
jában leveleit találták; ezek s a más sí
rokból előkerült magvak a faj afrikai 
honosságát erősítik meg ez elterjedt 
miveit növénynek. A mai Egyiptomban 
tenyésző G itta (v. Chate), Schamam és 
Qaun nevű három dinyefaj közül a ha
lotti eledelek közt egyet sem találtak, 
habár e sajátságos változatoknak ábrázó-
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lásait a régi templomképeken sokszor 
sikerült feltalálni.

14. Vitis vinifera L. A XXII. di
nasztia halotti áldozatai és eledelei közt 
mazsola-szerű szőlőbogyókat is találtak, 
melyek az Egyiptomban most is te
nyésztett nagy fekete fajnak felelnek 
meg.

15. Balanites aegyptiaca D el.

16. Lens esculanta Mch. A XXII. di
nasztia halotti eledelei közt csészékbe 
rakott pépcsomók keltették fel a figyel
met, melyekről bebizonyodott, hogy 
részben durvára őrölt árpából, részben 
lencséből állanak.

17. A Faba vulgáris Méh. és 18. 
Cajanus indicus L . növényeknek a 
magvait találták.

19. Sesbania aegyptiaca Pers. A  
virágfüzérekből több sárga s jól megtar
tott virága került elő. Ez a mai Egyip
tomban mindenütt nagy mennyiségben 
terem, de azon növények közé számí
tandó, a melyek, mint az Acacia nilotica 
Del., Ficus Sycomorus L ., Hibiscus escu- 
lentus Mah., Corchotus olitorius L ., Cit- 
rullus, Dolichos Lubia Del., Cucumis 
Meló L . s mások a Nilus területének 
eredeti flórájához tartoznak. Valószínű, 
hogy az alsó Nilus völgyének első mive
lői, a midőn az ősnövényzetet megritkí
tották, választották ki s vették fel őket 
a miveit növények közé.

20. Az Acacia nilotica Del. Virágait 
találták; de kivált szilárd és tartós 
fáját, melyet az ó-korban különbözőkép 
használtak fel s a sírok számos eszköze 
és alakja készült belőle.

2 1. Medicago hispida W. var. denti
eid at a W. S e h w e i n f u r t h  aDaschur 
melletti piramis vályogjából fejtette 
ki a növény hüvelyeit, mely valószi
nűleg a IV. vagy V. dinasztia idejéből 
származik. A növény, úgy látszik, már 
abban az időben is ugyanazon viszo
nyok közt élt mint m ost; e növény t. i. a 
mai Egyiptom szántóföldjeinek leggya
koribb gyoma.

22. Mimusops SchimperiH. Levelei
ből készült a legtöbb múmia füzére,

melybe a virágokat betüzdelték ; egyes 
magjait a halotti eledelek közt találták.

23. Ceruana pratensis Fk. Még vi
rágokat hordó száraiból kötött seprűket 
őriz a kairói egyiptomi múzeum, melyek 
ismeretlen sírleletekből származnak. A 
mai egyiptomiak a növényt most is sepro- 
készitésre használják.

24. Chrysanthemum coronarium L. 
fészekpikkelyeit találták a XX. és XXVI. 
dinasztia idejéből származó sírokban.

25. Carthamus tinctorius L. Színűket 
még meg tartott virágjait találták a vi
rágfüzérekben. A szirmokból készült fes
tékkel festették be a külső virágfüzé
reket.

26. A Picris coronopifolia Aschrs. és 
27. Centaurea depressa M . B . számos 
virágait találták a Nsi Chonsu herczegnő 
múmiájának virágfüzéreiben.

28. M enthapiperita L . Szárait talál
ták a valószinűleg koszorút képező fü
zérben.

29. Olea europaea L. A  múmiák fe
jére erősített s olajfalevelekből álló ko
szorúk a görög-római korszakot jellemző 
halotti dísznek látszanak.

30. Jasminum . 1881-ben felnyitott 
sírban egy virágkoronát találtak, mely 
valószinűleg az egyiptomi kertekben 
most is gyakran tenyésztett J . Sambac 
L . lesz. \

31. Ficus Sycomorus L. Ennek gyü
mölcseit a jellemző oldali bevágással, 
melyet az egyiptomiak e gyümölcs érésé
nek gyorsítása végett most is tesznek 
rajta, igen gyakran láthatni az ó-kori 
templomok színes .áldozati metszésein. 
Terméseit s ágait valószínűen jelképi ér
telemben (Hathornak szentelt »életfa«, 
az Isis »Nehet«-je) használták, fájából pe
dig koporsók, jelképies alakok stb. ké
szültek. Mindkettőt elég gyakran ta
lálták.

32. Ficus Carica. L . Gyümölcsét 
természetes állapotban sírokban s ábrá
zolva a templomfalakon gyakran találni.

33. S a lix  S a fsa f  Forsk. Jól megtar
tott leveleit számos virágfüzérben ta
lálták.
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34. Pinus Pinea L . A kairói mú
zeumban két Pinea-tobozt őriznek, me
lyek valószínűleg a Dra-Abu-Negga (XII. 
dinasztia) sírleletből kerültek. A toboz 
tanúságot tesz azon kereskedelmi viszo
nyokról, melyek még a görög korszakot 
megelőzőleg voltak egyrészt Egyiptom, 
másrészt Elő-Ázsia szomszédos területe 
s a görög szigetvilág közt.

35. Juniperus phoenicea L . Gyü
mölcsét ó-kori egyiptomi sírokból (XII. 
és XXII. dinasztia) került halotti áldoza
tokban zuzmókkal keverve találták.

36. Medemici Argun P. W. v. Würi. 
Ez a pálma a nagy Nubiai sivatag egyet
len egy pontján terem ; a halotti áldo
zatok közt gyümölcseit találták.

37. Hyphciene thebaica M art. Egyip
tomban most is elterjedt legyező pálma; 
gyümölcseire akadtak.

38. Phoenix dactylifera L . Gyümöl
cseit találták a halotti áldozatok közt. A 
pálmalevélnek s részeinek, a pálmatörzs 
háncsának s a virágzati kocsányoknak 
stb. a legkülönbözőbb ipari czélokra 
való alkalmazása az ó-korban ugyanaz 
volt mint mai napság, miről a sírokban 
talált számtalan darab tanúskodik.

39. Hordeum vulgare L . Termését 
számos esetben találták ; különösen ne
vezetes e tekintetben a sakhara-i sírle
let, melynek korát az V. dinasztia ide
jére (3500 Kr. e.) teszik.

40. Triticum vulgare Vili. A  kairói 
múzeumban számos buzapróbát őriznek, 
melyek többnyire a kis, pöfedt szemű 
alakhoz tartoznak, s Egyiptomban ma 
is a mezőgazdaság legközönségesebb ter
mékei. Az U n g e r  s B r a u n  említette 
ó-egyiptomi buzafajokat S c h w e i n -  
f u r t h még nem találta.

41. Andropogon la?iiger D sf. Déli 
Nubiában nagy mennyiségben termő

illatos fűfaj; nehány jól megtartott füzé
rét zúzmókkal keverve találták. Az ó-kor
ban valószínűleg gyógyító italul használ
ták: Kairó fűszer-bazárjaiban »Maha- 
reb« néven ilyen czélra mai napság is 
árulják. A fű "bár kevéssé elváltozott, 
de még illatos volt.

42. Leptochloa bipinnata Retz. A  Ní
lus fekete földére bizonyára jellemző 
eme fűből a múmia és a koporsó közé 
szúrva találtak egy csomót.

43. Cyperus Papytus L . E híres 
növény szárából készült kosarak s fona
lak a legkülönbözőbb korszakok sírlele
teiben feltalálhatók. Virágai s termései 
mindezideig nem kerültek elő a sírokból. 
Papirusz-szárakat nagy mennyiségben 
használtak fel a mumifikált gazellák, 
vadkecskék beburkolására.

44. Cyperus esculentus L . E nö
vénynek nehány darabját a XII. és XXII. 
dinasztia idejéből származó sírokban 
találták. Különben a növény Ízletes gu
mói Egyiptom minden piaczán megta
lálhatók s a Delta vidékén tenyésztve is, 
de vadon is terem.

45. Parmelia furfuracea. Ach. A  
XXII. dinasztia idejéből származó sí
rokban nagy mennyiségben találták; s 
nyomós okok valószínűvé teszik, hogy 
ez az egyiptomi piaczokon »seba« né
ven most is kinált zúzmó, mely az egész 
országban nem terem, az ó-korban, 
valamint most is, a görög szigetekről 
került a kereskedelembe.

46. Usnea plicata Hojfm. Az előbbi 
zúzmó közé keverve találták.

(G. Schweinfurth, Ueber Pflanzen- 
reste aus alt-aegyiptischen Grábern: Be- 
richt. d. deutsch. bot. Gesellsch. II. k. 
7- f- 357— 371- 10
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