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lakunk. Habár kontinensünk kőzet
anyaga miriádnyi földindulástól felfor
gatva, össze-vissza hányva, törve, gyűrve, 
és az egymásra kövétkező korszakok 
tengerei, tavai; folyói, esőzése és fagyja 
hatásától roncsolva, tépve, görbítve, 
szétmállva és erősen megváltozva maradt 
reánk: belőle mindamellett még ma is 
felismerhetjük azt az egységes tervet, a 
mely szerint kontinensünk alakulásában

részt vett. A hol a járatlan elme csak 
zavart és fölforgatást lát, ott a gondol
kodó és kutató búvár mindenütt meg
látja a tervszerűen haladó fejlődés me
netének határozott bizonyítékait. Min
den geológiai kutatás erre az ered
ményre vezet bennünket. ( J a m e s  
G e i k i e után)

D r . S z t e r é n y i  H u g ó .

A PAPIROSRÓL.

Alig van nap, hogy művelt ember 
kezében meg ne forduljon a papiros, 
könyv, újság, irat, levél stb. alakjában. 
Bizonyára feltámad benne dlykor az a 
gondolat is, hogy miből készül az iparnak 
ez a nevezetes terméke, a tudomány 
hirdetője s a művelt világ szellemi érint
kezésének közvetője ? Kezünk ügyébe 
akad egy régi oklevél s megdöbbenve 
vesszük észre, hogy ennek papirosa már 
nem olyan szép fehér színű, mint a 
ma megjelent újságé. Mi az oka, hogy 
ez a régi papiros megsárgult ? De nem
csak régibb keletű papiroson vesszük 
észre e megsárgulást, hanem azon újsá
gon is, mely csak egy-két hónappal ez
előtt hagyta el a sajtót. Egyik könyvembe 
jelzésül keskeny papírszeletkét tettem 
pár héttel ezelőtt, s ma, nagy meg
lepetésemre, tapasztalom, hogy a, szelet
kének a könyvből kiálló része már e 
rövid idő alatt is erősen megsárgult, a 
könyvbe zárt része ellenben fehér ma
radt. Viszont azt is tapasztalhatjuk, hogy 
sokkal régibb eredetű papirosok alig, 
vagy épen nem sárgultak meg. E feltűnő 
jelenség kiváncsivá tesz s elgondolkodva 
kérdezzük, hogy mi a papiros gyors 
megsárgulásának az oka ? Hogy ezt kel
lőleg megvilágíthassuk, szükséges azzal 
is foglalkoznunk, hogy milyen anyagok
ból készül a papiros ma, s milyenből 
készült hajdan; mert csak ezután vet
hetjük fel a kérdést, vájjon nem függ-e 
a papiros gyors megsárgulása az anyag

minőségétől; s ha igep, miiven külső 
körülmények okozzák azt ? r

Felmerül előttem gyermekkoromból 
a rongyos gubába öltözködött öreg 
rongyszedő tót, a ki a hátán zsákkal, 
a szájában furulyával minden nap be
járta (s talán jelenleg is bejárja) szülő
városom utczáit s furulyájának siralmas 
hangjával meg-megszakította a különben 
igen csendes utczák nyugalmát. Persze 
kicsi koromban ijesztgettek vele* hogy 
zsákjába dug,, ha rossz gyermek leszek, 
mindamellett csakhamar megtudtam, 
hogy az az öreg tót bácsi nem gyerme
keket, hanem régi rongyokat hordoz 
zsákjában s furulyájával figyelmezteti a 
gazdasszonyt, hogy adja el neki a 
hasznavehetetlen régi czókmókot. Erre 
azután kiváncsi lettem, hogy minek 
neki az a sok mindenféle haszontalan 
rongy ? Meg is kaptam rá a választ, hogy 
papirost csinálnak belőle. Ó mennyivel 
okosabbnak képzeltem most magamat; 
fölértem ésszel, hogy az a papiros, me
lyen az írás első gyakorlati' kísérleteivel 
bibelődtem, szintén ilyen rongyokból 
készült.

De hát igazán rongyokból készül a 
papiros és nem másból is ?

A régi egyiptomiak papirosa, az úgy
nevezett »papyrus«, bizony nem ké
szült rongyokból, mert azt a papiros
káka (Cypetus papyrus) hártyájából ké
szítették.

Az ősrégi Írások tanulmányozóinak
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általánosan elfogadott nézete eddig az 
volt, hogy a legrégibb, azaz á XIV. szá
zadnál régibb keletű papirosaink merő
ben fel nem dolgozott, össze nem font, 
nyers pamutszálakból készültek; a XIV. 
század óta pedig csupán rongyokból, 
len- és gyapotszövetek maradványaiból 
gyártották a papirost.

Ezt a nézetet legújabban W i e s- 
n e r igen érdekes és a papírgyártás 
történetére becses adatot szolgáltató 
tanulmánya megdöntötte.*

W i e s n e r  ugyanis a fentebbi állí
tásról meggyőződést szerzendő, számos 
a X-ik és XIV-ik századból származó 
papirost megvizsgált s kiderítette, hogy 
az említett nézet minden alapot nélkü
löz, mivel minden megvizsgálta papi
ros rongyokból készült, még pedig vagy 
tisztán lenrostokból vagy lennek és 
kevés gyapotnak keverékéből állt. Sőt 
W i e s n e r  a papirosnak rongyokból 
való gyártását még régibb időkre is 
visszavezette.

Nehány évvel ezelőtt ugyanis El 
Faijumban Közép-Egyiptomban részint 
papyrusra, részint pergamenre és ál
lati bőrre írt okiratokat találtak, mé
lyek száma az 50,000-et meghaladta; 
ezek között még számos valódi, a szó 
szoros értelmében vett papirosra írt 
okirat is volt. E valódi papiros a 
legrégibb, melyről egyáltalában tudo
másunk van; biztos adatok nyomán 
időszámításunk VIII. és IX. századából 
származik; egyes darabok fiatalabb 
kórúak, mások még régibb eredetűek- 
nek látszanak. Ezeket az ősrégi papiro
sokat W i e s n e r-nek, a bécsi egyetem 
hírneves tanárának adták át meg
vizsgálás végett. Az eddigi nézet 
alapján azt vélték, hogy ezen ős
régi papirosok nyers pamutból készül
tek, de W i e s n e r  határozottan, min
den kétséget kizárólag kimutatta, hogy 
még a legrégibb el faijumi papiros is 
rongyokból való. Ezzel meg Ion döntve 
az a nézet, hogy a papirosnak rongyok
ból való gyártását csak Európában, még

* V .  ö . D é r  N a tu r f o r s c h e r  1 8 8 7 . 5. s z .v

pedig a XlV-ik században kezdték volna 
meg, s kimondhatjuk, hogy a papiros
nak rongyokból való gyártását már a 
VIII. században vagy talán még előbb 
találták fel az arabok és nem is Európá
ban, hanem Egyiptomban.

Az el faijumi papiros főtömege len- 
jost, melyhez gyapotszálak is vannak 
keverve ; a festetlen rostokon kívül még 
egyes mesterségesen megfestett növényi, 
imitt-amott pedig még állati rostok 
(gyapjú stb.) is hozzákeverődtek. Ez a 
körülmény igen valószínűvé teszi, hogy 
ez a papiros rongyokból készült, s hogy 
a rongyok kiválogatásánál len- és gya
potszöveteket, festett és festetlen darab
kákat kevertek össze. Ezen feltevés he
lyességét bizonyítja még az a körülmény 
is, hogy W i e s n e r  a papírtömegben 
még lenfbnalrészleteket is talált. E 
fonalrészek különböző állapotban van
nak : egyeseken még tisztán kivehető 
a sodrás, mások ellenben már többé- 
kevésbbé szétfoszlottak, de mindannyian 
a kérdésben forgó papiros főtömegét 
tevő rostból állnak.

Látjuk tehát* hogy papírkészítésre 
használtak rongyokat a legrégibb időben 
is. A papírkészítés egészen századunk 
közepéig csakis a rongyok feldolgozá
sára szorítkozott; e rongyok vagy gya
pot- vagy len s kenderszövetek marad
ványa, hulladéka lévén, a papiros is a 
gyapotnak, lennek és kendernek kö- 
szöné eredetét. Csak a hatvanas években 
vált neyezetessé a fából, szalmából, 
eszpartofűbol, kukoriczarostokból ké
szült papiros ; a nagyban készülő papi
ros Java része tehát akkor, mint ma, 
növényi rostokból való, melyek főalkotó 
részét a czellulóza teszi. A mellett azon
ban állati részeket, nevezetesen gyapjút 
és bőrhulladékokat is feldolgoznak, bár 
ez utóbbi anyagok papírkészítés szem
pontjából jóval csekélyebb jelentősé
gűek, mint a növényi rostok.

De könnyen elképzelhetjük, hogy 
ezen különböző anyagokból való papiros 
minőségét, színét, tartósságát, finom
ságát lényegesen módosítja az anyag, 
melyből a papiros készül, s így sokszor
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szükségessé válik a papiros anyagának 
eredetét megállapítani.

A papiros vizsgálata e század köze
péig igen egyszerű volt.  ̂A míg csak 
tisztán rongyokból készítették a papi
rost, addig pusztán szabad szemmel s 
kézzel való tapogatással vizsgálták meg, 
mivel csak azt kellett eldönteni, 
vájjon len és kender, avagy gyapot
szövetek szolgáltatták-e a papiros rost
jait ? Ezt az eljárást még ma is köve
tik, hogy az ódon, állítólag nyers gya
potból készült papiros az újabb ron
gyokból készült papirostól megkülön
böztessék. De minthogy a hatvanas évek 
óta sokféle más anyagot is használnak 
papírkészítésre, szükségessé vált, hogy a 
papiros anyagát pontosan, tudományos 
módszerekkel állapítsák meg, mert az 
anyag a papiros minőségére lényeges 
hatással van.

A papiros tudományos vizsgálatát 
W i e s n e r  állapította meg a hatvanas 
években, melyet egyrészt a mikroszkópi 
vizsgálatra, másrészt chemiai kémszerek
re fektetett. A papirosnak.technikai meg
vizsgálása alkamával első sorban azt kell 
megállapítanunk, hogy milyen eredetű 
rostokból, rongyokból, t. i. lenből, ken
derből s gyapotból, avagy fából, szalmá
ból, eszpartofűből, gyapjúból készült-e a 
papiros ; másodszor, számba kell venni, 
hogy ezek a rostok milyen állapotban 
vannak meg a papirosban, épek-e vagy 
már szét vannak roncsolva, mert ettől 
függ nagyrészt a papiros tartóssága és 
szilárdsága * A szétdarabolt rostokból 
álló papiros nem lehet olyan tartós, 
mint a megközelítőleg ép rostokból álló. 
Papirosaink közül leghosszabb rostjai 
vannak a len- és gyapotrongyokból ké
szült papirosnak; legrövidebb rostú a 
fapapír. A vizsgálatban azonban nem 
csupán a papírt összetevő rostokra kell 
figyelemmel lenni, hanem a papiros eny- 
vezését, festését s a hozzákevert külön
böző anyagokat (gipsz, barit stb.) is 
számba kell venni.

Valamint a különböző kelméket és

* W i e s n e r : T e fchn isc lie  M ik ro s k o p ie .

szöveteket a mikroszkóp és egynehány 
jellemzően ható chemiai szerrel ponto
san meghatározhatjuk, ugyanúgy meg
állapíthatjuk a papirosban levő rostok 
eredetét is. Megtudhatjuk, hogy len-, 
kender-, gyapotrostok vagy gyapjúszálak 
vannak-e benne, s hogy kopásuk stá
diuma milyen; így következtethetünk, 
hogy milyen szövetek rongyaiból ké
szült a papiros. Ép oly könnyen fel
ismerhetjük mikroszkóp segítségével a 
fapapirost is, mert a fából a papirosban 
még mindig összefüggő szövetrészletkék 
vannak, .minthogy a fa, gapirossá való 
feldolgozásában, nem bontatik fel tel
jesen egyes sejtekre, hanem kisebb- 
nagyobb faszövetdarabkák alakjában jut 
a papirosba. Ezek alapján azt is meg
tudhatjuk, hogy milyen fa használtatott 
fel a papír készítésére. Jellemző mikro
szkóp alatt a szalmapapiros is, melynek 
rostjai sokkal épebbek, mint a rongyok
ból készült papiroséi, melynek rostjai 
már inkább össze vannak törve.

Papírkészítés szempontjából neve
zetes a kukoricza is, mert egyrészt szá
rának s leveleinek, de másrészt a cső
leveleinek rostjai is használhatók papír- 
készítésre. Azonban csak a csőlevelek 
rostjainak van jelentőségük, mert bár a 
szár rostjai erősebbek, szétválasztásuk 
mégis oly nehéz, hogy a rostok már 
csak felette szétrongált állapotban jut
nak a papirosba, holott a csőlevelek 
rostjai sokkal sűrűbben vannak, és szét
választásuk is jóval könnyebb, úgy hogy 
majdnem eredeti, változatlan állapotban 
kerülnek a papirosba. A csőlevelek
ből készült papiros, bár rostjai vékonyak, 
igen erős és szívós, s ezért a kuko
ricza törzsének levelei jó anyagot szol
gáltatnak papírkészítésre. A kukoricza- 
papiros mikroszkóp alatt szintén könnyen 
felismerhető. Papirost készítenek még 
a Dél-Európában és Észak-Afrikában 
elterjedt eszpartofűből (Stipa tenacissima 
L.) is, melynek jó minőségű s köte
lekre is felhasználható rostjai a mikro
szkóp alatt igen jellemzők.

Jelenleg feldolgozzák a gyapjút is, 
melyet legnagyobb mennyiségben a lég-
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durvább, a fekete itatós papirosban 
találunk meg. A gyapjú nagyon szívós 
lévén, a papirosban egészen sértetlen 
állapotban van meg, a hosszú haszná
latnak és a papírkészítés alkalmával 
mívelt bontó kezeléseknek daczára is. 
A bőrhulladékokat, melyeket a papiros
ban chemiai szerekkel biztosan kimutat
hatunk, főleg rongyokkal keverten dol
gozzák föl.

Az - úgynevezett japánt papirost 
a papireperfa {Broussonetia papyri- 

fera) háncsábbl készítik, melynek rost
jai a papirosban majdnem egészen ép 
állapotban vannak. Rajzolásra s értékes 
dolgok borítékáúl használják, sőt Japán
ban egyszeri használatra szánt zseb
kendőket is készítenek belőle.

Nagy keletnek örvend és kitűnő 
tulajdonságai következtében nevezetes 
kereskedelmi czikket képez a' khínai 
papiros, mely a mi papirosunktól 
több tekintetben eltér. Khínai papiros 
háromféle van. Az első fák beléből 
készül s ennek rizspapiros {papier de 
ris) a neve, kétszikű növények hosszá
ban szétvágott s még szöveti össze
függésben maradt beléből való. Ezt 
Khínában ,a festészetben használják, 
Európában pedig olyan művirágokat 
készítenek belőle, melyek szabad szem
mel megtekintve, selyemszövetre emlé
keztetnek. Megkülönböztetik a khínai 
szalmapapirost, mely rizsszalmából való, 
s főleg kárpitokra használ tátik. A khínai 
papiros harmadik neme a khínai selyem
papiros, mely valószínűleg a bambusz
nádból készül.

Hogy mennyire függ a papiros mi
nősége az anyagtól, abból következtet
hetjük, hogy egyes papirosnemek fel
tűnő gyorsan, mások csak hosszú idő 
múltán sárgúlnak meg. Rongypapiros 
csak évtizedek vagy évszázadok múlva 
sárgúl még, ellenben a fapapiros gyor
san veszíti fehér színét. Pár évtized óta 
olyan papiros kerül nagy mennyiségben 
a kereskedésbe, főleg nyomtatványok s 
újságok alakjában, mely gyakran már 
pár hét, vagy hónap múlva, sőt bizonyos 
körülmények között már egynéhány nap

alatt is elsárgúl, mely szín egészen a 
megbarnulásig fokozódhatik. Ez a jelen
ség főleg könyvtárakban alkalmatlan s 
azon úgy igyekeznek segíteni, hogy a 
könyveket különös gonddal állítják fel. 
Ennek kapcsán a közei múltban az a 
kérdés merült fel, hogy vájjon mi az 
oka annak, hogy némely papiros oly 
rohamosan elsárgúl? Ugyanis a bécsi 
» T echnische Hochschule « könyvtárának 
őre nagy meglepetésére azt vette észre, 
hogy a könyvtárban a hatvanas és het
venes években megjelent számos könyv 
papirosa oly feltűnő gyorsan megsárgúlt, 
hogy ezen kellemetlen jelenség okát 
megtudni kötelességének vélte. W i e s- 
n e r-hez fordúlt, a ki ennek következ
tében számos kísérletet tett és tényleg 
igen tanulságos eredményekre '‘jutott.* 
Kiderült, hogy első sorban a fapapír 
sárgúl meg. Sötétben, közönséges hő
mérsékletben, ez a papiros sem vál
tozik meg, ellenben rohamosan sár
gúl a napfény hatása alatt; a gáz
láng fényénél alig éri változás. A meg- 
sárgulásban a fény működik közre s a 
megsárgulás oka tulajdonképen nem 
egyéb, mint fény okolta oxidáczió.. A 
megsárgulást gyorsítja ugyan a nedves
ség is, de nem szükséges okvetetlenűl 
hozzá. A megsárgulásban a napfénynek 
leginkább törékeny, tehát kék és ibolya
színű sugarai hatnak, vagyis azok, a me
lyek a fényképészetben is szerepelnek. 
A gázláng fénye szegény lévén ibolya
színű sugarakban, nem is hathat olyan 
szembeötlőn a papirosra mint a nap
fény. Wi ps ne r  kimutatta, hogy a vilá
gító gáz fényének 75 cm.-nyi távolság
ban négy hónapon keresztül éjjel-nappal 
kitett papiros oly mértékben sárgult 
meg, mint az a papiros, mellyel a nap
fény' csak\ két óráig ki éreztette hatását.. 
Azonban a fénysugarak bizonyos mély
ségig a csukott könyvbe is behatolnak, 
a mi abból is kitetszik, hogy a fapapi- 
rösra nyomtatott könyvnek a^ három

* L á s d : W i e s n e r ,  U n te r s u c h u n g e n  
ü b e r  d a s  r a s c h e  V e r g i lb e n  d e s  P a p ie r s .  
D  i  n  g  1 e  r ’s P o ly t .  J o u r n a l  1 8 8 6 . B o t .  
C e n t r a lb l .  X X I X .  3. í z á m .
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megszelt szélen bármelyik lapja sárga 
szegélyű; a széleken legsötétebb s be
felé mindinkább elhalavátiyúL

Oxigén nélkül nem sárgúl meg a 
papiros a T o r r i c e l l  i-féle űrben 
hosszú időn át is kibírja a napfényt 
a nélkül, hogy legcsekélyebb mértékben 
is megsárgulna. Ez is a mellett bizonyít, 
hogy a megsárgulás oxidáczió folyamata.

Kiderült, hogy csakis olyan papiros 
sárgúl rohamosan, mely megfásodott 
anyagokból, fából, szalmából, jutából 
stb. készül. E növényi rostok sejtfalai 
J:öbbé-kevésbbé megf&sodtak, a lignin 
nevű sajátságos anyag rakódván le ben
nük, mely a czellulózából álló sejtfal 
tulajdonságait módosítja. A lignin a 
papirosban napsugarak hatása^ alatt föl- 
bomlik, s ha a papirosból a lignint 
chemiai szerekkel eltávolítjuk, nem is 
sárgúl az meg oly feltűnően. Különben 
a papiros fehérítése sem más, mint 
felbontása. A rongyokból, tehát meg 
nem fásodott anyagokból készült papi
ros pedig épen ezért nem sárgúl meg.

A mondottakból következik, hogy . 
az egyenes napfény erősebben hat a 
papiros megsárgulására, - mint a szét
szórt fény, s hogy a gyenge napfény, 
kivált száraz helyiségben, nagyon cse
kély hatású. Az ibolyaszínű sugarakban 
szegény gázláng fénye majdnem hatás
talan a papirosra, ellenben az elektro
mos fény, mint minden erős, ibolyaszínű 
sugarakban bővelkedő fényforrás is, elő
segíti a megsárgulást. 'A könyvtárakba 
tehát, a papiros megsárgulására való 
tekintetből, az -elektromos fénnyel 
szemben a gázlángnak kell adni az első
séget.

Ezekből látjuk a papír anyagának a

papiros minőségére és a megsárgulására 
való, hatását.

De ha már vizsgáljuk á papirost, 
mint - előbb érintettem,, nem pusztán 
a rostokat kell megvizsgálnunk, hanem 
azt az anyagot is, mely a papirost alkal
massá teszi arra, hogy írhasson rá az 
ember.

Az el faijumi papiros enyvezve van; 
minden egyes darabkáján írást találunk, 
sőt még most is lehet rá írni, a mi 
azt bizonyítja, hogy rajta az enyvező 
anyag jelenleg is megvan. Meg is hatá
rozhatjuk, hogy milyen anyaggal eny
vezték á papirost a régi egyiptomiak.

Eddig az a nézet volt elterjedve, hogy 
a papirosnak írásra alkalmassá tételére 
eredetileg állati enyvet használtak, utóbb 
azután feltalálták a gyantával való 
enyvezést s csak legutóbb, már mióta a 
papirost gépekkel gyártják, hozták be a 
keményitő-csirízt mint papírenyvező 
anyagot, melyhez még gyantát és más 
anyagokat is kevernek. Jóformán mindén 
újabb keletű papiroson kimutathatjuk a 
keményítőcsirízt, ha a papirost vizes 
jódoldatba mártjuk; az ilyen papiros 
megkékül. W i e s n e r  kimutatta, hogy 
a régi el faijumi papiros egészen úgy 
viseli magát, mint az új keletű, tehát, 
hogy a csirizt már a régiek is használták 
a papírgyártásban. W i e s n e r  kimutatta 
még a XIII. és XIV. századból való régi 
európai eredetű papirosokról is, hogy 
ezeket szintén keményítővel enyvezték. 
E szerint csak később használhattak 
állati eny vet a papírgyártásban.

Mindezen tényekből kiderül, hogy 
az európai papirosgyártás egyiptomi, 
illetve arabs találmányra vezethető 
vissza. P á t e r  B é l a .

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

A SZARVASOK A NÉPEK H ÁZTARTÁ

SÁBAN. A szarvasok el vannak terjedve 
minden világrészben, kivéve Afrikának 
igen nagy részét, a hol csak a mi gím
szarvasunknak fajváltozata honos.

Mennél inkább csökken a nagy 
emlősfajok száma északfelé, annál több 
hasznot húznak belőlök az ott lakó né
pek, czélszerűen használva fel sanyarú 
háztartásukban legcsekélyebb részeiket
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