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t-sd el6arli,s

Ilr;lgyeim 6s uraim, nagyon tisztelt hallgat6 krizrins6g ! Mrndeneh-
el6tt arra kdrem. ne m6lt6ztass6k kdtked6, tal6n grinyos mosolylyal
fogadni az ri,llitri,st, hogy a zoologusnak is meg vannak a maga ar.any-
briny6i.

n Hogyan ? - k6rdr t6lem egy praktrkusan gondolk, z6 bar6,tom -
n6ktek aranybdny6itok vannak 6s nem ad;ritok b6r.be, s6t v6delmet
sem kdrtek azok sz6,m6"ra az 6llamt6l ? IIa e brtnyri,k aranyd,ho z hozz6
lehet f6rni s van benne rdszed ndked is. mr6rt nem doborl f6lre a
mikrosk6pot, a mely mellett annyit gcirnyedsz ds rontorl a szemed:
mindenf6le tiicskcit-bogarat tisszeszedni midrt jdrsz be erd6t, mez6t,
messze ftlldeket s mdg tengereket is, hrinnyii hal6szb6r.krira bizva,6l-
tedet a partnak zrigd sziklahasad6kai kcizritt, avagy lesziillva a fe-
n6kre, a hol kis6rt az emberevl czit"pa ds a nyolczkarri polyp, s az
6riri,si vizttimeg mrizsri,k terhdvel nehezffl a tiid6re. NIit kerestek ott
mindeniitt, a helyett, hogy bri,nyriitok aruny|,t folyd p6nzre vriltanrltok
6s 6lvezndtek veliink ? ! Mi hasznunk fgy bel6letek s e gazdagsdgbtil
nektink. ktizcins6ges emberekneh, mi hasznotok ndktek magatoknak is'/,,
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Bevallom rjnrjlrnek is. mint a hogy bevallottam erre ndki, hogy
a mi aranybri,nyriirrlcbiln bizony nincs egy vdrcis krajczrirrir vald 6rcz
sem. Azoknak mdg flistokicl6, magas k6m6nyeik sincsenek, mint a
mely aranybiinyiuliban a lelemdnyes chemikus gyS,rtja az aranyra vrilt-
hat6 antipyrint s az edcligindl olcs6bb, tehri,t 6rt6kesebb hdtrdnyfes-
t6lret. Nincsenek zorg6 g6peinlr, mint egy Edison miihelydben, a hon-
n6t telephonoli ds phonographoh bolclogfij 6h az ernberisdget 6s sze-
rezneh bri,mul6kaL a tudomii,ny vivmd,nyainak. Mi nem tartjuk titok-
ban az eljdrri,sainkat s nem kdriink pri,tenst a taki,lmdnyainkra. Kin-
cseinket, ha, a mit bdnyrlinkb6l kifejtettiink, erre alhalmassd, vrilt, mi
nyilvri,n osztogatjuk s azok igazS,n aranynyii, csak ahkor lesznek, ha
ingyen ajdnddkril, csaknem 6szrevdtlenril, minclen miivelt ember szel-
lemi birtokri,ba rnentek ri,t s ha ri,lddsaiban r6szesiil a tanulatlan, a
td,rsadalom legutolsd tagja is.

NIi hordtulc rissze, bfnyri,ink term6keit 6rt6kesftve, azt a t6k6t,
a melyb6l nemcsak a titrsadalmi tuclomri,nyok alapjai, cle md,r-md,r:
maga a td,rsadalom, az ember viszonya az ernberiiirshoz is 6jra 6piil ;
els6 sorbau a mi vfvmdnyainknah liciszrini gyrigyuli,sdt a mai kor be-
tege 6s hogy a kdz6pkoriakhoz hasonl6, rdmiileies jrirvdnyok mind-
inkri,bb rneghimdlik, az egdszs6ges.

Az 6lettudomdnynak, a biologiri,nak legfontosabb, legnagyobb rd-
sze nem egy6b, mint tri,gabb drtelemben vett zoologia; 6s - elhagyva
perczre a kdpletes besz6det - ki mern6, miivelt ember, dllitani, hogy
az |lleLtuclomd,nyt, 6lh'ii,n ez az 6let keletkez6se, fonn6ll6sa 6s jd-
vend6 sorsa tcirv6nyeinek ismeret6b6l, ennek a kciztuclatba lassank6nt
d,tmen6 vfvmd,nyait n6lkiilcizhetndk akiir a modern tii,rsadalmi, akri,r
az orvosi tudomri,nyok ? Mri,r pedig ezeknek a hivatri,sa term6szetsze-
rtileg, tehri,t a lehet6 legjobban szahl,lyozni az ember viszonyiit a phy-
sikai vildghoz, embertii,rsaihoz 6s rinmagilhoz. Ha sikertil e szabrilyo-
z6s, ha e vili,gbdl eltri,volfthatunk mindent, a mi termdszetellenes, tehdt
visszds, akkor az ember boldog is lesz. Ebben a jelen sz6,zad s a jti-
vendd sz*,zadok legnagyobb friladatd,ban, az fi.gynevezett technikai viv-
mii,nyoknak, glznek 6s elehtromossdgnah vajmi alii,rendelt szerepe jut.
Dicsdfti ezeket a nagy krizcins6g is, bd,mulja 6ket, mert a gazdago-
dris eszkrizeit l6,tja benniik; de a gazdagodd,s, mely a vagyont minclig
inkribb csak egyesek kezdbe adja, magdban vdve is visszds ri,llapot s fgy a
trrclomd,ny,dz emberis6g boldogitd,sa maga,sabb cziljainak nem felel meg.

t
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Yolt-e valaha tan, bdrmilyen ,,ismustt-nah nevezt6k i*, mely

a,z ember term6szeti helyzetdre a fdlclgoly6n annyi vilrtgot vetett

volna, mint az a valami, a mit rtiviclen rigy szoktak trevezni : D a r-

v in ismus.  T6ved6s azt  h inn i ,  mintha ez egy embernek,  j6 l lehet  a

sok munkatrirs kozt a legkivril6bbnak a mtive volna; mai nap md'r

szd,mtalan szellemi munkd,s, jobbri,ra zoologus iiltal el6rt tudomd,nyos

eredm6nyt foglalunh e l<ifejez6s aki,. Fejleszt6s6n mintlnyd'jan dolgo-

zunk 6s elmonclhatjuk, hogy befolyri,sa m6g a ktiltd s a miiv6sz al-

kotd,saiban is 6rv6nyesiil.
A mind irrinyad6 a Darvinismus a t6rsadalmi tudomiinyolc te-

r6n, olyan az orvosi tuclomri,nyokta n6zve k6t miis tan, melyeket

ugyancsak zoologusok alapitotiak meg 6s visznek ma is leginkri'bb

e l6 re ;  ezek  az  dsszehason l f t 6  sz r i ve t tan  6s  Fe j l 6c l6s tan .Ha td , -

sukat 6s fontossrigukat kifejteni ezut,tal messze vezet'ne.

Tali,n igaz, hogy tudrisa az emberis6get nem tette boliloggri;

cle ha md,r megizlelttik az alm6,t 6s elveszitettiik ri,ltala a paradicso-

mot, ha puszt asdgg6" vagy vadonnd, lett kririilotttink a -fold 6s tanril-

nunk kellett minclig tobbet 6s tribbet, hogy meg6lhessiink: el merem

mondani, hogy krizvetitve vagy krjzvetetleniil a zoologusokt6l tanult

a mai kor fia legttibb olyat, a mi viszonylagos boldogsti'grit gyarapi-

totta, illetdleg fogja gyarapitani.

volt tehri,t m6dunkban kincset osztogatni; cle hogy legyen to-

vd,bbra is, bri,nyri,inkat magunknah kell miivelniinh, b6rbe nem ad-

latjuk. E bri,nyri,k a zoologus szellemi munhrijrinak egyrittal miihelye

is. A fdlclolgozandd alany, melyet onn6t horrlunk, k6tfdle. Az egyik

rdszt eg6szen nyels rl,llapotban vissziik haza, otthoni mfihelyiinkbe;

vagy egy krizbees6 rillomdson, az ttgynevezell zoologiai d,llomri,soh va-

lamelyik6n m6g el6bb ritalakitjuk, a tovd,bbi munkrira conservriljuk, vagy

praepaui,ljuk. Ez a rdsz az rt.gynevezett vizsgri,lati anyag. A mri'sik vdszt

mindjd,rt a b6uyriban, a hely szin6n fril kell legalibb nagyj6ban clol-

gorni 6s igy vinni haza az otthoni miihelybe vagy kiilcleui el m:isnak,

a kinek munkri,jrit el6 akarjri,k segiteni: ezek a helyszini 6szleletek,

aclatok.
Hol vannak m6,r most, k6rtlik Ontik, Htilgyeim 6s Uraim t ezek

a sokat emlegetett brtnyri,k ? Mindeniitt ! Minclentitt azokon taposunk,

azolihoz nyrilunk, azokban mozgunk. Egyik gazdagabb, a md,sili sze-

gdnyebb, de vatr minclentitt. Jobban montlva v6gtelenfil, kimerithetet-
i)x
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Ientil gazdag mincl. I(tilOnbsdg a benniih rejl6 hincsnek nem 6rtdk6-
ben, hanem csali min6s6g6ben van. A szerint, a rnint litiliinbciz d czdloh
vezetnek munkdnliban, majtl erre, majd arril fordftunh tijbb figyelmet,
majd inn6t, majd onndt van sziilis6giink anyagra.

Minden zriga a fcilcl feltiletdn ek, sziraz vagy vfz, minden r6tege
a ftild kdrg6neh s a benniinliet kcirny ez6 Teveg6nek, a hol van vagy
volt valaha 61et: megannyi aranybri,nya a zoologus mffkriddsdneh. Mii-
helytlnh, ottho.nunk az 616 6s kihalt ldnyek risszes fdldi birodalma.
I{em tartjuk trilsdgosan nagynak, hogy kutatfsainkat az egilszre I(i-
terjessziik; de viszont takilndnk egy eg6sz dletre el6g fc;ldolgozand$
arryagot akkor is, ha egy iires czelll"ba z6"rn6,nak: csak 6pen 6lhessiink,
legyen vildgossdgunh, leveg6nk, viziink 6s veliinl< a miiszereink, a szer-
szri,maink. A mit egy-egy poros zugb6l cjsszekotorhatndnk vagy a
padld reperl6seiben tal6,ln6,nk, az millid meg milli6 616 ldnyt bocsd,tana
rendelkez6stinkre, sz6,z meg szd,z kiilcjnbrizd alakot, melyeknek szer-
vezet6r6l, 6leim6djdr6l, fejl6d6s6r6l kdnyvtdrakat lehetne mind rijat.
ecldig ismeretlent frni 6s az 6let titkdra boruld fri,tyolt igy is nem
egy helyen fcillebbenteni. Menlyi 6rdekeset tudna m6g egy jdlldtd
szempdrnak s egy gondolkoz6 agynak a legkisebb p6k is ehnondani,
ha czelll,nhba vet6dn6k ! Csak egy kis t6,l vizet kellene kitenniink a
leveg6re, hogy benne nehri,ny nap mrilva nagyittSnk segits6g6vel gazdag
6letet, egy eg6sz nyiizsgd vikl,got taldljunk, De m6g ha sihertilne is
porkoldbjainhnak minden 6letet kicilni kdrtilcittiink, ha nem maraclna
falon, padldn. Ieveg6ben dletre k6pes csira egy sem: akkor is volna
mit vizsgii,lnunk, hisz itt vagyunk rinmagunk. Benniink, sajd,t tes-
tiinkben is millir{,rdjai meg milliri,rdjai 6lnek a sejteknek, maguk is
mincl egy-egy vil6g : vL"Ttozatos jelens6gek szintere, rintudat szdkhelye,
akir,rat eszkoze. Ahkora csepp vdriinkben, mint egy gombostfifej, tribb
milli6 616 sejt lakozik, r6szben sajdt akalata szerint mozog 6s tripl6lkozilr.

Es m6gis, ha a zoologia rijabb tcjrt6net6t tekintj uk, izt vesz-
sztik 6szre, hogy a benniinket jelenleg foglalkoztatd legnagyobb pro-
blemdk megolddsri,ra azok a brivri,rok tehettek legtdbbet, a kik vizs-
gdlati anyag6rt 6s 6szleletekdrt a forr6 6gdvet, nevezetesen az dsercl6ket
s a tengerehet herest6k fdl. A forrd 6g6v ri,llatviLi,gdnak ismerete n6lktil
a fajok leszdrmazS,sa,s a tengerek faundjri,nak tanulmdnyozdsan6lktil
az rjsszehasonlftd fejl6ddstan sok nagy li6rdds6re rna is lr6sn6h talii,n
a felelet. L szt,razfoldi rillatokra n6zve az 6serd,6 az, a mi a vfziekre

J
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n6zve a melegebb 6galjah tengerei: ezeknek rltkutat6srival ftlgg rjssze

a zoologia mai nagy ftlllencltildse. Mint mondd,m, a tudomiiny szem-

pontjrl,birl rttalri,ban a fcildnek minden z:uga kirnerithetetlentil gazdag

v izsg r l , l n i va ldban ;  de  a  ma i  i r r i , ny ra  n6zve  k t i l c i n  c i  sen  a  t ro -

p n s o k  v i l  r i ,  g a  s  a  t e n g e r  6  a z  i g a z i  a r a n y b d , n y a .  E z e k b e

hatolni itirekszih rninden modern zoolngus, 6s mai napsri,g alig is j6

szii,rnftiisba, a ki legald,bb a tenger rillai6let6vel a helyszin6n meg nem

ismer:kedett. S6t a brivd,rok nemzetktizi versenye ezzel md,r meg sem

eldgszik: hogy valakit minclen tekintetben kiprdbri,lt munkatrirsnak

ismerjeneh el, annak nem egyszer keresztiil kellett ttirtetnie a liri,nok

szcivecl6kein, Iii,tnia a vd,ndorld hangyrlh harczait, kis6rnie ama szem-

h6"pr6rutaL6 lepk6k, a Morphdk lassu reptil6s6t I annak heresztill kel-

lett mennie a sdrgalizon, nehdny 6v alatt trin orrjkre koldussil lennie

testileg, de kirri,lylyr{, az eg6sz h6ttalev6 6let6re e}69 tapasztalat 6s

tanulmii,nyi anyag clolgri,ban. ESy haj6, mely tudomd,nyos r:zdlohra

fcilszerelten a frildet itazza kririil, egy kunyhd az 6sercl6 sz6l6n: ime,

a rni vri,gyaink Mekkri,ja !
Hogy ennyire jutottunk, annah trjrt6nete van, s e ttirt6net trtn

nem lesz 6rdektelen, ha rciviclen mond.om el.

Nern hezdem, hog) alaposabbnak l6ssam, a gtirtigcikn6l. Nem

mintha e nii,lunk haldokl6 kirdlyt, a gcirdg szellemet most mii,r ke-

vesebbre becsillndm; cle aunak, a mit az emberen kivAl l6tez6 616

ldnyek tanflmd,n yozitsi"ban a gdrtig szellem, s nemcsak a gtirog, ha-

nem az 6hori egyritalrtn, s6t a hrizdpkor6 is fcilmutattak. annak meg-

Iehetnek ugyarl a maga 6rclemei, befolyri,sa azonban modern zoologiri,nk

fejl6cl6s6re alig van. Vagy a mennyiben tali,n Yan) ez a befolyri,s csak

hri,trrtltatri,s volt. A tdbbi kOzL Aristotelesnek, Pliniusnak, Galenusnak s

az araboknar,k milveib6l kovii,csoltitk a kOz6pkor scholastikusai azokat a

b6k6kat, a melyekhel meghrjtrizt6k a terrntiszettudomr{,nyt 6pen rigy, mint

minden mil,s tuclomd,nyt, hivdve taki,n a gy6gyitii,s mesters6g6hez tar-

toz6 ismereteket. A bennilnket jelenleg 6rdekl6 ttirt6net ott kezd6-

tlik, a mid6n a tucl6s fdlredobta a ftilirinsokat, kil6pett a szabad-ter-

m6szetbe 6s sz6"z meg sz|"z 6v utiln el6sztir pr6bdlta meg ismflesz-

lrrizeit a mi bd,nyf,inkban szdrazor 6s vizen, erd6n 6s mez6n. A kciny-

vek rregsziintek a tuclom:li,ny forr:iisai lenni 6s lettek azz6,, a nrivd

rninderr bfrvd,r kezdben lennirik kell, eszkozz| csttp6,n, rniiszerekk6 a

miihelyben, mely az eg6sz 616 vili,g.



- 7 0 -

A mfilt szS,zad krizepe ffijel.'rl szrtmithatjuk a zoologia fijabb,
nagy frillendtil6s6t, melyet a sz6"zad. v6ge f.el6 az risszehasonlftd m6cl-
szer ld,brakapii,sa meglep6 vir:i,gziisra vL,lhozlatott. Amaz eleinte pusztii,n
kalandos frilfedez6 frtazri,sok a fcildnek adclig isrneretlen trijaira vittdlc
Eurdpa fiait, kcizrjttiik olyanokat is, a kik ott nemcsak a hirtelen
meggazdagodiist, hanem a term6szeLnek korribban nem is sejtett csu-
ddit kerest6k. A P6ris 6s London tudds miihelyeibe kerillt, rillatker-
tekben mii,r teny6sztett exoticus rillatalakok tanulmdnyozi,sa vd,ratlan
mddon el6segftette az otthoniak szervezet6nek meg6rt6s6t is. Hova-
tovri,bb sztiks6gg6 vrilt az dsszehasonlitri,s; erre md,s vikigr6szekb6l s
a fcild egy6b t6,jain6,l gazdagabb tropusok al6l vagy a tenger m6ly6b6l
kellett anyagot hozni. 6riri,si haladri,st jelent a tudom 6,nyt tort6net6-
ben az,, mid6n szakszerii zoologusok csatlakoztak a viki,gberitazi ex-
pediczi6khoz.

A zoologusok bfrviirlatait immii,r riltaki,nos elvek vez&eltdk. Nagy-
6rdekti problemdk l6ptek el6t6rbe a mrilt sz6,zad, utolsd 6vtizeddben,
melyekre megfelelni,.lgy Li,tszott, csak a fctld d,llatviligri,nak lehetdleg
a maga eg6sz6ben 6s minden oldalrdl vald ri,tkutatdsa utdn lesz jo-
gunk. Ilyen fdladat volt a tdbbi krizritt m6s viki,gr6szekben friltalilni
azokat az ri,llatalakokat vagy hozzS,jtk hasonldkat, a melyeket az
dvili,gban csak ri,satag maradvdnyaik, a friltl aldl tdnyleg kibrinyri,szott
vdzaik alapjri,n ismertiink. Vajjon egy6biitt nem 6lnek-e azok ma is
m6g ? Nincsenek-e az 6sercl6kben vagy a tenger m6ly6ben olyan eL
latok, a mindre mintegy sziiks6ge van a Rendszernek, hogy meg le-
gyen benne a kell6 folytonossri,g ? Min6k a trirv6nyei az rillatok fdld-
rujzi elterjed6s6nek ? Ez vagy az a mdr ismert d,llat hogyan 6l a saj:it
haz6,j6rban ? Mind a sorsa, szS"rmazdsa 6s v6ge a tenger rigynevezett
pelagicus rillatainak, azoknak az 616 l6nyeknek, melyek szakadatlanfrl
a tenger ftilszin6n lebegnek vagy ennek ii,ramaival rlszva, circik vd,n-
dor}ist folytatnak ? Mikdnt 6pfilnek a korri,llszigetek, p6ldri,ja annak,
hogy 616 l6nyek, bri,rmily parri,nyiak is, mit tehetnek, ha munkri,juk
eredm6ny e sz*"zadokon il,t tisszegez6dik ? Ilyen kdrddseket hri,nytorgatva
lelktikben a brivii,rok, nem csoda, hogy nem el6gedtek meg a nagy
ritazii,soknak eleinte csak mellesleg gyitjtdtt zoologiai zsri,kmiinydval. El
kellett mennieik a helyszin6re maguknak 6s ott tervszertien vizsgii,lni,
gyiijteni. Nlegkezd6dtek tehrit azoh az exped icziok, melyeknek kozzdtett
tudomii,nyes ereclm6nye egy-egy korszakot alkot a, zoologia tcirt6netdben.
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A mfilt sz6,zacl md,sodik s a jelen sz6,zad els6 fel6ben a fran-

czihkl volt a zoologia nagy iskoli,ja. Term6szetes tehrlt, hogy a mon-

clott ir:inyban is 6k jdrtak el6l. Tisztrin tudomd,nyos cz6lb6l, melyben

a zoologia drcleke az egyih f6 szerepet jritszotta, ktildn hajdk indfrltak

neki az 6czeinnak 6s t6rtek ffi€g, htiriilfutvri,n a vili,got, 6vek mriltri,n

kincsekkel, j6llehet nem arannyal 6s eztisttel, m6gcsak nem is fti-

szerrel megrakodva.
Mri,r a mrilt sz6,zad. mrisodik fel6ben cooknak, a k6t For-

s t e r n e k ,  m a j d  B o u g a i n v i l l e - n a h ,  d ' E n  t r e  c a s t e a u x n a k  6 s

Lupeyrouse-nak |utazdsai,,melyekben pedig a zoologia m6g inkri,bb

alri,rendelt szerepe t j6,tszott, nagyon sokkal gazdagitottd,k ismereteinhet.

A zoologiil,ra n6zve igazdn korszakalkot6 rit azonban az volt, mely-

lyel !'ran cziaorczhg 1800-ban inaugurd,ltatta a term6szettudomdnyoh

nagy sz6,zad6,t, a XIX-et. Hd,rom haj6 hagyia el akkor tuclomiinyos

cz6lb6| egyszerre Francziaorszii,got Nicolas B a u d i n vezet6se alatt.

Az ilyen hajd,k nev6t fciljegyzi a ttirt6nelem 6s rrividen, ez esetben

p 6 l c 1 . ,  a  G e o g r a p h e ,  N a t u r a l i s t e  6 s  C a s u a r i n a  e x p e c l i c z i 6

n6vvel jelcili mag6t az egdsz tudomdnyos vri,llalatot. Term6szettu-

domri ,nyi  vezet l je vol t  ennek Bory c le St .  Vincent l  zoologusai :

Frangois P6ron 6s charles AIex. Lesueur. Az i lyen frtak alkal-

m,ival a haj6k megdllapodnah mindentitt, a hol kivdnatos, 6s tudd-

saik kirrindu}i,sokat tesznek a partvid6kre, a szfuazfold belsej6be, s

a mit gyiijtenek, vagY ktizben, alkalmilag haza-haza ktildik vagy meg-

tartjrik magukndl az it v6geig. A tulajdonk6peni tudorn6nyos feldol-

goz6'"s kds6bbi munha; az a hazat'rds utd,nra marad, a mid6n az anya-

got ri,llatcsoportok szerint folosztjri,k tobb bfrvdr ktiztitt, a kik az il-

let6 r6sz 6vel az {,llatorszri,gnak 6pen behat6bban foglalkoznak. Fdl-

clolgoztatri,suk utdn a p6ldri,nyok visszakeriilnek a mrizeumokba. Az iuo-

dalmi eredm6ny, mely egy-egy ilyen sikertilt expediczi6 zsrikmrinyrit

ismerteti, irjabb i,il6ben eg6sz krinyvtrirt szokott kitenni.

Hogy r6szletesen ecseteljem minclama nevezetesebb expeclicidkat,

melyeknek a zoologia annyit kriszonhet, hit ez ri,ttekintds nem volna

6rclektelen, cz6lom jelenleg nem lehet; szdtaz lajstromot aclni r6luh,

ez pedig csak fintatnii, tisztelt hallgat6imat: hosszu sora a neveknek

6s az 6vsz6moknak, melyelibdl nem maradua lneg eml6kezeitikben

Lald"n semrni. Nehd,nyat, a legnevezetesebbehet azouban leheteblen

emlitds n6lhi i l  hagynom. Itt  van pdlttr i ,ul a,Coquil le" irt ja a ft i ld
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kr i r i i l  l822-25- ig Is idor Duperrey vezet6se alat t ,  Lesson-nal  6s
Garnot -va l ,  m in t  te rm6szetb f rv r i , rohka l :  i t t  az  As t ro labe u f ja
1826-1829-ig D umo nt d'U rv i l l  e vezetdse alatt.

Angolok, oroszok, sv6dek, osztrri,kok is, mind megteszik a ma-
guk6t ebben a nemzetkozi versenyben a fcilcl rneghdditdsii,ra zoologiai
szempontb6l. A sok hozcitt azonban egyik ritnah se lett oly nagy
jelent6s6ge, mint a Beagle, angol hajd' mri,sodik ritjdnak a fitlcl
ktirtil Fitzroy kapitri,nv vezet6sealatt 1831-t6l 1836-ig. Ebben vett
r6szt' a fiatal D a r w i n. Ez az fit, ez az cit 6v tette 6t igazin iev
mdszetbrivi,rv6"; ez alatt 6rlel6dtek meg benne az eszmtik, melyelc
tudorniinyunkat rijjri, alakitottdk. Ott, a tropikus vild,g buja teny6-
szete kozepett hrinytorgatta 6 el6szdr a fajok eredetdnek nagy
problemriit.

Kiiltincisen ezt a tropikus vili,got, az ri,llati dletnek szL,zezet
formri,jdt kell ismemi, m6g pedig nem csak kitcimdtt vagy szri,ritott
pdld6nyokban, ltanem a maguk otthond,ban, az anyaterm6szet ril6ben,
a hol 6galj, talajviszonyok, ndv6nyzet 6s rillatvildg, rnind csak a ma-
guk krilcsrinhatii,sri,bdl magyarri,zhat6k, 6rthei6k meg. Hogy ez vagy
az az rillat mi6rt, ilyen vagy amolyan, mi6rt ktilcinbcizik a rokon fa-
joktdl 6pen azokban a bizonvos sajri,tsii,gokban, csah akkor tudhatjuk
reg, ha Li,tjuk hol, hogyan, mib6l 61. Mif6le harczokat folytat a
l6t6rt : triplri,l6kri,6rt 6s n6st6nye kegy66rt ? Mert megnyer ni a ndt az
6serd6ben is l6ifrilt6tel, ha nem is rnagdra az egydnre, de minden-
esetre a fajra n6,zve. Hogyan szilletnek, fejlddnek, t6madnak vagy
v6clekeznek 6s halnak meg ? Minden rillat olyan, a min6nek lennie
kell, a min6nek lennie legczilszertibb, s a cz|,lszerusdg nyitj6ra csali
6letviszonyainak ismerete vezethet rd,.

A sz6,zad. els6 feldben a termdszettuddsokat ktlkincisen D6l-
amerika vonzotta. Nagyobb ri,llamok vagy testtiletek d,ltal segitett
kutatri,sok melett igen hos sztr a sora magd,nosok 6,ldozatk6szs6gdneh,
6rdemeinek is. Hogy m:l,st ne is emlitsek, ott van Humboldt
Sr i ,nd.or ,  a k i  Bomplancl  tdrsasdgd,ban 5 6vig (1?gg-1s04) tar-
tartdzkodott a Kolibrik 6s Papagdjoh vihigri,ban. Leird,sai, melyeket
nekiink az ottani rlllat6letrdl adott, a legremekebbel<. Ugyancsak el-
ragaddan ecsetelt6h az 6serd6t s ri,taldban a trdpusok 6letdt Henry
W. Bates 6s Al f recl  R,  Wal lace,  a k i  a fa jok erecletdnekDarvin-
t6l fiiggetlentil egy hasonlci elm6let6t dllitotta frjl.
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Bates  6s  Wal lace  1847-ben egy t i t t  inc lu l tak  f r tnah az

Amazon foly6 vicl6k6re, azzal a fciltett szii,nd6klial, hogy a fajok
l ieletkeztis6neh probl6rnri jdt megoldjdk. Bates, f6leg Para 6s Egu

kdrtil gyfijtrigetve, ott rnaradt az erd6ben, tdvol minden 6rintkezdst6l
eurdpai emberekkel, 12 6vig, 1859-ig; Wallace nemsokdra elhagyta
6i 6s a Malayi Szigettengerbe kdltdzdtt 6t, ocla, a hol a paradicsom-

macld,r tol}i,szkodik 6s az orang-utang 6rzi meg az ernberi nem 6sei-

nek typusri,t .  !Vallace e bri,mulatos vi l i ,gban maradt 1862-ig.
Mindkett6jilknek, cle kiilcincisen Wallace-nak megfigyel6sei a l.g-

hatalmasabb 6rveket szolg;S,ltattdk a fajok vri,ltoz6konysd,ga 6s alkal-
mazkodi,sa mellett a kc;rnyezethez.

Az Amazon ment6n, a vill,g legnagyobb folyama mellett, m6r-

hetetlen 6serd6 teriil el; a htimpdlygd viztomeget semmi se szab6-
lyozza; k6nye, keclve szerint 6,gazih szerte, szitz meg sz1'z szigetet,
6vr6l-6vre fj meclret alkot. Az es6s icl6s zak be6"lltri,val eg6sz orszti-
goknak elegencl6 teriiletet viz alii, merit 6s rn6ly6b6l a szdraz h6napok
alatt frj 6serd6knek sziiz talaja eme.lkedik el6. Ott stitk6reznek az

alligirtorok 6s az 6riri,si tehenyds b6k6k; B a t e s iclej6ben az ember
ott m6g nem ismerte a ruhdt. Tizenk6t 6vet trilteni ezen a helyen
6s hazat6rv6n, vri,gygya'l 6s sajnri,lattal gondolni vissza az elmult
id6kre: mi kelthetett egy czivilisrilt ember lelk6ben oly nagy szere-
tetet ama vad.on vicl6kek irri,nt ? !

L6"m, ma md,r ide s tova negyven 6ve lesz, hogy M ti I I e r
n'r i g y e s, egy n6met professzor elhagyta haz6"j6,t 6,s egy tljonnan
alapitott koldniriban, B I um en a u b a n, az 6serd6 kozep6n, testvdreivel
egytltt letelepecleit. Onnan ilja haza szellemes tucl6sitri,sait adatokr6l
a Darvin tana mellett. Az agg tud6s hiilckiit nekern egy arczkdp|t,

vii,ndor photographusok ma m:i"r az 6sercl6be is elvetddnek - a
mely munka krizben, rendes ruhi,zatdban mutatja. Van ebben az 6sz
szakrilir alakban valami meghatd : mezitlitb 6ll ott, - a czipd a tropusok
alait elviselhetlen teherrd v6lik kez6ben a rcivicl h6s, melylyel a
kfrszd ndv6nyek indrtit metszi el, mid6n azok az erclei mesgydn el .

fogjd,k el6le az ritat. Vildghirii tud6s, riri ember, az apja lelk6sz volt:
csak tekintete drulja el a n6met tuclomd,ny egyik btlszkesdg6t. E*
nincs az a liincs, az ir nagy rl,llii,s, mely6rt nyomold,t ftilcser6ln6,
hogy Eurdptlba visszatdrjen. Valami csodd,latos valiizs rejlik a vad
Nlamon-fa rl,rnyd,ban ! l-rigyesnek sokkal fiatalabb testvdre, Vilmo s
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egy 6vet triltdtt velern Nfpolyban, a zoologiai rnegfigyeld fllomrison:
k6t dvi ltitogatri,srdl jcitt Blumenaub6l 6s mindig csak visszasdhaj-
tott a vi l6g legszebb pontjdrdl is az 6serd6be. Rio de Jane iro
szebb,  min t  N, i ,po ly ,  6s  Santa  Cathar ina  ember  nem j la f ta
erd6i mdg anndl is szebbek. T6le tanultam az 6sercl6t megismerni
6n is.

Ujabb iddben o, tudomii,nyra ndzve nevezetes volt S e m p e r
t a r t ozkoddsa  a  Samoa  6s  F idzs i  s z i ge teken  6s  Haecke16  Cey -
lonban Eml i thetn6m m6g F orbesnek 6s a S arasin testv6reknek
itaz6,sait; de minek szdljak rdluk, mikor m6gis hallgatnom kellene
annyi mri,sdrdl ? ! Hiszen minden miivelt 6llam kormii,nya, akacl6mirii
ktildenek ki 6vrdl-dvre szakembereket a trdpusok al6, hogy gyiijtsr-
nek, hogy 6szleljenek. Es min6l tdbb a gyiijidtt anyag, min6l i6bb
az 4szlelet, csak annri,l tdbb teend6 meriil m6g fril. Nincs nagyobb
gyiijtem6ny, mely a trdpusok aldl Eurdpdba keriil, vonatkozzdk bd,r
a legfeltiin6bb, Iegmagasabb renclil ri,llatoli osztd,lyaira, hogy ne lenne
benne szdmtalan ,ij, ecldig ismeretlen alak. Az alsdbb rendti ri,llatok-
16l, melyek ott a nedves talajt, a sok mocsarat ndpesitik, jdformdn
mit. sem tuclunk. Minden mitvelt nemzet 6rzi, hogy f<ildhaz6"nk meg-
ismerds6nek eme nagy friladatdban r6szt kell vennie; csak magyar
szakember nem tette m6g l{Lbat e porondra, hogy ktizdjcin a tcibbi-
vel . . . Avagy igen, volt egyszer egy magyar, adtak p6nzt neki,
gyiijtdtt i., tcimtek is ki abbdl, a mit hozott; de gyiijtem6ny6nek
java r6sze fcilhaszndlatlanul hever a nemzeti muzeumban, s ott el
is romlott taki,n, cle mintlen esetre elavrilt. 6 maga minden volt,
tehri,t csak szakember nem, s igy a tudomri,ny meg sem 6rezte, hogy
j:i,rt valaha magyar ember Cochinchinri,ban. De vdrjunk, javul a pdnz-
iigyi helyzet, tdbb jut a tudomdnynak, jut id6vel segdly, td,vol vili,g-
r6szeket ritkutatni, szakembernek is.

De az6rL, tisztelt hallgat6im, merjenek eljcinni velem, magyar
vezetds alatt is, az 6serd6be! Oh, jri,rtam ott nem egyszer! Ktilcinci-
sen mid6n szobdmba zdwa a hidegtdl, ndztem ki ablakomon 6s a
t6li vili,gnak holdus volta bdntott.

. . . . H6 mindeniitt, kcid a ldgben, ritlia ver6f6ny, hdvtelen sug6r.
Ztrzmara az ri,gon lomb helyett silatny vigasztalrts. A mi 6lt, nagyftszt
halott, vagy ha 6l m6g most is, dideregve panaszkoclik. A nyomorra
sz6,nalom, az egyhangusri,gtdl nyomasztd 6rz6s fog eL ds v6,gyat 6b-

J

a

a
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reszt bennem, frjra meg rijra, mii,s 6galj utiin. A mi 61, ne haljon

meg soha, vagy fij 6let fakadjon menten a nyomd,ba' Illat kisdrjen,

meleg el ne hagyjon, s a termdszet mindig tiriiljon.

Es hossz6, hosszri vitgyal<ozd,som, a mint a h6takar6t n6zege'

t6m ablakomb6l, elrdpitett magii,val. . . A forr6 6gciv dserdej6ben jd,rok,

a"z erd6nek 6ririsi oszlopokon rilld, ii,rnyas templomcsarnokdban. Teteje

a mozdrilatlan, rirrikzcild lombtetd csak elszdrt ablakokon 6,t engedi,

hogy hatalmas srigdrk6vdkkel al6 tdrjon a f6nytizon. A talajon kisebb

fri,k, harasztok ds krisz6 ndv6nyek v6gtelen v|,ltozatossdga: mindenfel6

md,s-md,s forma tiinik el6m, rijat meg rijat alkotni az 6serd6 soha ki

nem fii,ra,il. Egy-egy nagyobb fri,n, mely csak szd,z l6,b magasban kezd

el6,gazni, hatalmas pill6rein az 616 boltozatnak, sz6"z meg sz6'z m6s

faja a n<ivdnyeknek 6l6skcidik: ez csak t6"maszt keres rajta, az er6'

sebben, hogy frilkriszsz6k napf6nyre 6,hitozo vful,gzatfval a Iombokon

tril, a szabad 69 al6,; az gytikereit fiirja a m,gy fa test6be ds annak

nedveib6l meriti a trip}i,l6kot, melyet a talajbdl d,thasonftani 6 maga

6lhetetlen. N6mely tdrzs olyan, mintha n6gy-tit mdsbdl volna tissze-

n6ve; m6ly vri,lyrilatok liisdrik v6gig, sdt itt-ott ri,t is furjrik, rigy hogy

egyik olclaldrdl a mrisikra kcircisztt{l lehet Li,ini. A harasztoknak sz6"z-

szorosan sz{,rnyas levele csipkedis zt 6d a bozdtnak, a liri,nok a ttir-

zseket risszekris z6,lj6,k 6s nehdz lombffiz6reket vezetnek egyiktdl a

mri,sikhoz. Sok helyiitt d6lben is szlirhtileti homri,ly van 6s a talaj

neclvess6ge nem szd,rad ki soha. Pfu6,i 6s millid meg millid lev6l le-

hellete telezstifolja a leveg6t, s a levegd ldgyan dlel. Minden tagom-

ban sokszorosrilt dletet 6rzek., de sokszotosan ii,lomta is vrigy6t'

Megyek azonban tovri,bb, tovribb; ver6fdnyes tisztd,sokra, sik vid6kre

is jutok: mindenLrtt az egyarrint brija ntivdnyzet, az alakoknak pazat

b6s6ge, viruld zold. Megyek, megyek tovri,bb r6natdjon, dombon ilt,

szabad 69 aldl lombsri,tor alii,, zrild teidvel kdk boltozatot vri,ltogatva.

Btiszke tiltimmel ttilt el a gazdagsiig, de valami hirinyzik, s hogy

n6lkiiftizrim, mindink6bb nyomaszt. ZOld, ztild mindeniitt, hatri,rtalan

6cze6"nja a lombnak ! De hol van a virii,g, hol a szinpompa, a melyre

vii,gytam, a melyet vdrtam, hol a stirg6, tarka 6let ? Mdrtfoltleket be-

j:i,rot, de virdgot nem lelek, s ha igen, felette szeg$yet avagy rtitat.

A tdmdntelen sok levelet nem 6liesfti a mi efd6tisztd,sainh tar-

kasri,ga. Az egyhangfr zcildet trem szahitja meg az 6sz,ttl6lomb sd,rga,

barna szine, a vadsz6l6nek 616nk pirossd,ga. Hogy ftt-ott nagy ritkri,n
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akad duzzacl6, hrisos szirom s egy:egy virri,gnali, nd,lunk hallatlan
pompri,ja: nem lesz cincilineli el6g hrirp6tol6s, ha nincs egy ii,rva maclir
rnessze hduryezetben, amely daloljon htozz.A", biir egyszerii claniit is.

Csend mincleniitt, frgy r6mlik, cixihre. De nem; egy trivol kiri,l?ds
hallik, majd ho'sszri id6 multri,n egy recscsentis. Artatlan, gyiimr;lcsev6
dllatot ragadott meg a jaguri,r vagy az tiriri,shigy6; egy faftolosszus
roskadott tjssze a sajrtt tenydszet6nek terhe alatt. S aztd,n m6g rnd-
lyebb lesz a csend, vdgtelen a magii,ny. Nincsen az 6vszalrnak vri,lto-
z6"sa; a meleg mindig egyforma, egyenl6 hosszu a nappal s az 6jjel.
A nap mindig ugyanabban az 6rd,ban I6p for az 6gre; cl6lberr ftigg6-
lyesen siit le az eitihkadt ntiv6nyzetre. D6lutrtn felh6k ver6clnek cissze,
villiml:is, clcirdtil6s, zd,por. Az es6 hamar elrronul, tcim6rdeh lomb 6s
gytimrilcs leverve a fcildr:e; de a hds6g enyhtilt s berill az est. A nap
lementdt nyomban kdveti, jdformri,n sztirktllet n6lktil az 6jjel. S ez
fgy megy hdnaprdl hdnapra egyarii,nt, a v6gtelen rnagdnyban.

Igazuk Yan) az ilyenforma 6let nem boldogithat. Tavasz 6s 6sz
ndlktil a nyd,r de rnit sem 6r: ! Lombfalradiis, romblehullds ! ugy-e nem
adnrik oda a lev6lnek mindig egykdnt ta,rtd 6let66rt ? Hisz a t6l is
csak a nyarat tanit megbecsiilni. Ndzz6k csali ablakukb6l a hdtaka-
rdt, kisiit a nap 6s a zvzmaya lassan, csiliogrS pelyhekben hull a
fri,r6l. Sz6p ez is, ha tudjuk,, eljcin a nydr. E* m" m6r itt a tavasz,
mdg I(olozsvdron is.

De a trdpusok aLi, tdl nem jrlhet. Ep*n a h6m6rs6knek rend-
kiviil csek6ly ingadozrisa a4 ami az ottani klimri,t a ttim6rcleh csa-
pad6hon kivtil jellemzi. Nem a rendkiviili meteorologiai jelens6gek,
hanem a mindig egyforma j6ll6t. Srii a h6m6rsdk nem is emelhed.ik
oly magasra, mint gondolndk. Itthon, nri,lunk is van, nyii,r clerekfn
ri,rnydkban is 32-330 C., ami ott. pld. Batri,vid,ban, az dszlelt legna-
gyobb ri,tlagos napi h6m6rs6k. Csakhogy ndlunlc ez iafi nehd,ny h6tig,
azt6'n a t6l bekrivetkeztlvel - leszri,ll 30-40 fokkal a thermo-
mdtrtrm; ott leszri,ll az es6s 6vszaliban 5 -6 foklial. Lz ljtszaka pedig
csak 2-- 3 fokkal kevdsbbd meleg, rnint a nappal. Ha a h6s6g az
aequator alatt n6ha nyomaszt6vd, lesz, annal< csak ez egyformasdg, a
h6 fellralmoz6dri,sa az oka. ,$

Frtzni azonban az6rt id6nk6nt mdg ottf is lehet. A fd"z6,s nem a
h6mdtsdknek abszolut a,lacsonysri,gritdl, hanem a bdr 6rz6lienys6g6t6l
s a h6ktilcimbcizet hirtelen fell6p6sdt6l ftigg. B a t e s irjal hogy ndge-
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reinek 6jjelenkint,, middn szabad 69 alatt voltalr, a foguk vaczogotf,
a f$"2 ' is t6 l ;  s  Mi i l ler  Vi lmos rnondottan6l iem, hogy soha 6let6ben
rigy nem fimott, mint nehdnyszor Blumenauban, a tropikus Brazilirtbtn.

A klima ez ri,llancl6s6gdnak felel meg a tropikus sceneria b6s6-
ge, bujasfga, de egyszersmincl egyhangusd,ga, l6tsz6lagos 6lettelens6ge
is. Ncivdnykertelc, ri,llatseregletek, muzeumok egdszen hamis litivetel-
mdnyeket ISmasztanak benniink anrtipaiakban a trdpusok szinpom-
pdja 6s siirg6 6llat6lete irdnt. Minden ferm6szetbrivri,r bevallja, hogy
micl6n el6szdr iddzot| az 6serd6ben, igen kellemetlen csalddri,s han-
golta le. Ktikincisen a laikus nem veszi tekintetbe, hogy a nov6ny-
kertek, ii,llatseregletek stb. f6radsdgosan hordva rissze 6s ott mester-
s6gesen tenydsztve, kis helyre egyesitik azokat a jellemz6 s gyakran
pompii,s 6,lla| 6s nrir'6nyalakokat, melyek az individuumoknak tdbb-
nyire csak kis szii,mdban, nagl teriiletekre szdtosztva s ott is j6l
elrejtve vannak meg az 6serd6ben.

Nlindenekel6tt nagy ritkasri,g a szebb virdg. Frilttind virri,gok
hi6nya 6pen egyik jellemzl vond,sa az 6sercl6nek, Wallace irja, hogy
h6napolrig jdrt a Borne6i erd6kben 6s csak nehdnyszor akadt emlit6sre
m6ltd virdgokra. Ataldbarr, min6l buj6bb valahol a nrivdnyzet, a vi-
rri,gok anndl igdnytelenebbek a trilteng6 zrildclel szemben. Legpomp6-
sabbalr az alpesi vird,golr, ahol a nriv6nyzetm6r-md,r megsziinik. Sz6p
virdgokban a mi Fl6rdnk sokhal gazdagabb, mint a forrd 6griv6. Gaz-
tlagon szinezelt rillatok dolgri,ban ellenben ez ut6bbi Faunri,ja risszeha-
sonlithatatlanul tcibbet mutat fril, mint a mi6nk. Hatdrozott b6lyeget
azonban ezek se nyomnah a tdjta; draszii,mra lehet oit j6rni ds nem
l6,t az ember 616 l6nyt, nem hall hangot, mely jelenldtiiket el6ruln6.
Emlitett barii,tom k6t 6v alatt, mig a Blumenau kciriili 6serd6kben
liutatott, az ott eldforduld, s6t arii,nylag nem is ritka eml6s dllatok
lrtiziil Paccdt,, Jagu6rt. Tapirt, Vaddiszn6t, Vadmacskii,t, Hangyd,sz6
meclv6t, Trivises diszn6t soha sem Li,tott; majmot nehii,nyszor pillan-
tott meg, csak hangjuliat hallotta gyakrabban, fcfleg a B696 Majmo\ff
mely igen messzire elhat.

A mi a csriszdmdszdkat illeti, Alligatort nem Li,toit; a nagy,
egy m6ter hosszu Tejus-gyfkkal azonban tribbszcir tal6"lkozott, mid6n
ez a sz1taz dvszalr forr6 napjain, d6ltdjt az tft lirizep6n siitl<6rezett.
Tcibbszrir bulilrant a nagy eger6sz6 kigy6ra is ;, a hosszu; v6kony
Ciphokigyrl nem ritkri,n nlzett a lombok htiziil a szem6be 6s csap6-
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dott majdnem az arcz6,ba, nem kis meglepet6siil; l6that6, amint lus-
tdn hever a napon, a t6glavrirris alapon, feket6vel ds sii,rgiival szinezett
Korr{,llkigyti. Ez utdbbi m6rges, d* nagyon is lusta arra, hogy ha-

rapjon. Veszedelmes, igen m6tges kigy6k a Chararagrik (Bothrops),
melyekre minthogy sziniik nem felttin6, a mezitki,bos erdei vd,ndor
kdnnyen r6taposhat. Mindezek ari,nylag nem titkdk, m6gis eltelhetnek
hetek, h6napok an6lktil, hogy szeme el6'keriiln6nek. Gyakrabban mu-

tatkoznak, de nem az 6serd6ben, hanem a kertek vfu6,g26, illetdleg
gytimrilcscsel megrakott narancsfdi kciriil a papagri,jok 6s kolibrik.

Kolibrikat emlitvdn, lehetetlen, hogy e pontnitl kiss6 meg ne

ri,llapodjunk, mert tald,n egy ri,llatcsoportban sem nyilatkozik annyita

az,, a mi a forrd dgdvet igazdn bri,mirlaira mdltdvri, teszi, mint 6pen

a kolibrikban. Nem annyira pompds szfneik, magri,ban . v6ve kicsiny-

s6giik sem, hanem az az 6ser6, az a sokf6les6g, a mit a term6szet
e parii,nyi l6nyekben kifejt. idlt el minden figyelmes szeml6l6t 6mu-
Iattal. Ha az ecldigiekben a forrd 6gtiv Li,tsz6lagos egyhangusrigri,t
emeltem ki, tri,rjdk most mdr el6nk a kolibrik az alatta rejl6 v6gte-
Ien v:i,ltozatossd,got ! A kolibrik, htilgyeim 6s uraim, a magasabbrendii
ri,llatok krizt a legszebbek, ard,nylag a leger6sebbek, de 6pen ezdrt a

Iegharcziasabbak, mellette a legcsrinyribb jellemiiek, 6rtve emberi fo-

galmaink szerint a jellem rritsdga alatt az onzdst, a kapzsisii,got, az

risszefdrtretlensdget s a kegyetlens6get 6s hiusri,got. Ez a term6szet
rendje ! Mitl6n az ember md,s ideri,lokat tiz maga el6, t'eliil akar
emelkedni a term6szeten. J6l teszi. e ttirekv6s egyecliili vigasztaldnk.
A krinytiriilet, a szii,nalom nem fekszik a term6szetben. A sziinalom
a  l e g m a g a s a b b  e m b e r i  t u l a j c l o n s 6 g ,  m e r t  l e g k e v 6 s b d

t e r m 6 s z e t e s .
A mely egy6n szdp, er6s, okos, vagy birmi mds irri,nyban ki-

vri,l6, az harczra vdgyik, harczra a mag6"6hoz hasonld fegyverekkel

szemben. .Nz efi 6,rzete nyugtalanit 6s ama kdszt, hogy mri,ssal is

6reztessiik. lv energidnak trilsri,gos k6szlet6t teremti, a mely minden
itron tett6 akar vd,lni, s a cselekv6s minclig kilzclelem. B6k6t csupiin
a gyringe, az igdnytelen kivii,n, mert a tusri,ban veszt6t lrttja el6re. A

bdke apostolai hi6ba pr6dikri,lnak: a mfg 6l emberben az 6,llat. a mfg
lenni fog er6sebb, addig tart a harcz is, mert minden 6llat legiob-
ban szereti erej6t a maga fajtri,jri,n fittogtatni.

A term6szetben az er6sebb leggyakrabban a szebb is: egdszsdg
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6s sz6ps6g egyiitt jdr:. A sz6ps6g hatalom: nern, a sz6ps6g tcibb :

diadal. A himneh er6snek kell lennie, hogy megszerezhesse a gyen-

g6bb n6t; solc macldtnak a himje 6pen ez&t szebb is a ndst6nyn6l.
- Lim, mi emberek mdr csak ez6rt sem lehetiink 6llatok, mondhatnri,
valaki, mert nii,lunk mindig a n6 a szebbik. S legyen igaza; ellent
n6ki, e helyt legaldbb, semmi esetre se mondandk. De maracljunk az
ri,llatoknri,l ! A beteg sasnak tollazata is kifakril, s a v6n oroszltin el-
hullatja legszebb dfsz6t, stir6ny6t. A kolibri az6ft a Iegszebb madd,r,
mert arri,nylag a leger6sebb; ri,mde az6rt a legveszekecldbb it, a b6-
k6nek legnagyobb ellens6ge.

Emberi 6rzdsiink tri,n igazsri,gtalansri,gnak taftja, hogy a gydnge

sz6p se lehessen. De vigasztal6djdk. mert lehet ravasz. Mivel folyton

brijnia kell s egyenes riton tal6n az eledel6t sem tudja megszerezni,
ha mdgis meg6l. okos leend. Nincs sz6,mita irgalom, pusztulnia kell,

ha a testi er6t nem pdtolja mdssal. A r6ka a farkasndl csak az6'rt

okosabb, mert gyiing6bb, 6s valaha egy asztalr6l 6ltek.
T6rjiink azonban vissza a kolibrira. A ki nem }i,tta elevenen,

szabadon, az fogalmat sem szerezhet r6la. A kittimritt madaraknak
szine hamar fakul; pedig m6g nem is ez a legfdbb dfsziik, hanem a

mozgd,s, hogy rigy mondjam, a l6lek. Bizony mrts 6kessdge a parai

kreoln6 fiirtjeinek az aratryszl,ba kdtdtt eleveu kolibri, mint a mi

sz6peink kalapjri,n a vattiival kittimdtt ! A kolibri ugyanis kdnnyen
megszokj a az emberi tii,rsasri,got 6s ha czukros vizzel lcinriljrik, tink6nyt
is vissza-visszarepiil a kalitkri,ba. A kolibri nem is figy rripiil, mint

a tdbbi madd,r. Mozgdsa leginkri,bb ama nagy surrog6 estlep6kdhez
hasonlit, a min6k a verb6nakelyheket nri,lunk is ld,togatjdh. Middn
egy-egy narancsvirrigba merfti hosszri, v6kony cs6r6t, mozdulatlan
Iri,tszik ri,llni el6tte a leveg6ben: sz6"rnya csapiisa oly v6gteleniil gyors'
hogy nem is }i,tni, csak a bugri,sr{,t hallani. De alig szogezzik rri, a
szemiinket, md,r vilhimgyorsan m6s 6,"ghoz csap6dik. A fecske rdpt6t
m6g lehet kisdrni, d. a kolibri6t nem; ez a leggyorsabb madri,r. E

pillanatban itt volt, a mrisikban md,r amott lopja a mdzet. Egy-.gy
fa risszes virri,gdt magrinak ktiveteli, ha iizdjiiknek eldg volna is. S

e mellett nem halad rend.szeresen virri,grdl-vird,gra, sorra 6tkutatva
mindent, mint a m6h; hanem szesz6lyesen csapong ide-oda. Hja! a
rndhnek 6lete komoly munka, a kast mlzzel tdlteni ffieg, neln kis
feladat. A kolibri el6tt csak a pillanat tirtime sz6,mit s hogy ezer
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meg ezer virdgnak ura legyen. Mihelyt az 6 f6'jahoz egy m6sik ko-
libri ve[6dik, ]itikincisen ha tz 6 fajt6,j6,ba tartozik, ttisi6nt megerecl
kett6jiik kOzOti a harcz. dtiilt hajszri,ban kergetik, csapdossd,k, csip-
clesik egymri,st mindaddig, mig az egyik legydzve meg nem futamo-
clik. A kolibri nem f6l m6g a nagy rugadoz6 madarokt6l sem.

Es min6 hiuk e kolibrik ! Ragyog6 szinti b6bitdik, gall6rjuk,

farktollaik mind ennek a hius6gnak 6s a n6 kegy66rt val6 versen-
g6snek kriszrinik ldtrejcittiikei. Ugy berzenkednek, illeszkednek, hogy

minden el6nycis tulajdons6gukat a lehet6 legjobb vili,gitri,sbahelye'zz6k.
A k6t versenyz6, ellszor az egyik, azuLin a m6sik, szS"zszor is fol-

reptil a szer6nyen megvonul6 pri,lyabird, a tcibbnyire ig6nytelen kiil-

sejti n6 e16tt, 6s a magasb6l, sz6tterjes ztve, mint a pd,va, pomp6,z6 fark-

tollait, folrrintva bdbit6jdt, biiszke cintudattal ereszketlik al6'. Ez a

verseny, szavahihet6 6szlel6k tanus:i,ga szerint, eltart 6r6,kig. IlIi ne

kisdrjiik tovribb, s csak azt emlitsiik mdg ffieg, hogy a kolibriknak,
j6llehei elterjecl6stik Amerikrira van horl6tozva, nem kevesebb, mint

400 fajri,t ismerjiik mdr is, rajtuk a ragyog6 szfneknek s a tolldi-

szeknek minden k6pzelhet6 kombinaczi6j6't.
' A ktilcinboz6 fajoknah ez a rendkiviili nagy sz6"ma mds ri,llat-

osztdlyokon beliil is, dz, a mi els6 sorban jellemzi a trdpusok Fau-

n!aj5,1,. Altul,ibun a f6 kiil5nbsdg a forrd 6g6v s a mrjrs6kelt z6n6,k

6llatviki,ga kozl abban rill, hogy amott a fajok, nemek 6s csaldclok

csek6ly szdmiinak hely'6be, a melyek a mi vildgunkban ismeretesek s

a melyeknek jd r6sze az egy6nehnek nagy sokasd,gii,val imponii,l, in-

li6bb a fajoknak s m6g inkri,ob a nemeknek 6s csalri,doknak 6ri6si

vl"ltozatossii,ga 6p, u mely fajokat azonbau tobbnyire kev6s intlivi-

duum k6pvisel. Ha n6lunk p6ld6ul egy-egy fri,n, a mi ugyan nem

ritkasri,g, sz6,z mad6r zsibong, akkor oz a sz6,z mincl ver6h vagy se-

regdly lesz; ha ellenben a forrd 6g6v alatt egy bizonyos terilleten

egyszerre tiz madarat talii,lunk, a mi ritkasrig, figy a, kozcitt a tiz

mad6r kdztitt alig lesz kett6 egyforma, ugyanabba e fajba tafioz6.

Ebbdl magyarii,zhal,6 amaz dllatviLi,gnak bii,mulatos gazdagsri,ga ;
de ebb6l egyszersmind Li,tszdlagos szeg6nysdge i*, a mi a laikust

annyira meglepi. AzL sem kell md,s tdszrll feledni, hogy valamely

r{,llatfajnak kciztins6ges volta kord,ntsem ri,ll arri,nyban azzal, hogy mily

gyaliran buhkanik re6, az, a ki nem szakavatott ketes6je. Atrinylag

ritka r{,llatokkal gyakorta tdlrtlkozhatunk, ha azok al<6t szfniik, akr{,r
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formri,juk riltal szemberitl6k 6s nincs 6rdekrikben, hogy rcjt6zzenek.
Megyiink az 6serd6ben, ii,rnyas mesgy6n, elmeriilve ez egyforma zcild-
be, a m6ly csrindbe 6s rinmagunkba; ds ime, egyszerre tenydrnyi,
ki,pri"ztat6an k6k pillang6k rajongnak kcirtil, tiz, hasz, vagy tribb;
mert megszii,mli,lni ki tuclnri, mikor a m6sik pillanatban mrir eltfin-
tek?  A pompds Morpho Ache l l ides  e  lepke:  e l len td tben gyd-
nycirii rokonaival, melyek magasan? a fatet6k fdldtt csillogtatjri,k
sz6ps6giiket, rr{,nk n6zve hiriba, alacsonyan szokott szrillni 6s Brazi-
liriban meglehetdsen gyakori. Az egdsz csoport az it kcizepdn, kor-
hadd gytimrilcs kord gyiilekezett volt; de nem ki,thattuk, mivel
szd,rnyukat pihen6skor ftigg6lyesen rissze szoktrik fogni s azok alul
sziirkdk, vagy barnd,k, olyan rajzolatokkal, mint a sz6"raz levdl6. F'dl-
rebbentek s aztSn megint letiltek, nem liitni bel6liik tdbb6 semmit.
Ily hirtelen fcilvillandsokban nyilatkozik az 6serd6 pompri,ja. Rendes
kririilm6nyek kozt minden 6,llat, a melynek vannak ellens6gei, 6s van
a legtribbnek, arra hasznri,lja fel a teste szineit, hogy a kcirnyezet6be
min6l jobban bel6olvadjon, 6szrev6ilen maradhasson. Hiri,ba hallunk a
f6,n sz6,z6"va.l leveli b6kdt vagy papagri,lyt, ugyancsak szem legyen, a
mely bel6ltik csak egyet is megpillant.

De talin mii,r eleget is id6ztiink a forr6 6griv alatt. Ne hagyjuk
azonban el addig, mig - Vallace adatait hasznd,lva fitl - nem
jellemeztem mdg egyszer az rillatviligrii, a zoologusnak ez egyik
legkeresettebb aranybd,n y 6,jeL

El6szcir is nem valami leskel6d6 tigriseket,, pS,paszemes kigy6kat
vagy m6s gyilkos fenevadat kell kiemelnem, hanem a szelid, az 6r-
tatlan pillangdkat. Ezek nyomnak ugyanis az otLam t6,jra legfriltiindbb
bdlyeget a szd,muk, nagysri,guk ds pornpri,juk folytrtn. a mihez m6g
nem ritkrin fOlttin6 alak 6s lassn, m6lt6sri,gos, magd,t mutogat6 rci-
ptil6s j6nil az olyanokniil, melyeknek hrisi{,t, uncloritd szaga miatt,
madri,r nem dlvezheti, s melyeknek el6ny, ha friltiinnek, hogy v6let-
leniil md,s, 6lvezhet6 lepk6vel ne t6veszsze cissze 6ket valamely szeles-
kecl6 fiatal madiir. Eg6sz Kciz6peur6pri,ban mindcissze csak 150 faj, nagy-
r6szt igen ritka, tdbbnyire koldris szinezetii 6s aprd nappali Iepke forthil
el6; Brazili{"ban Bates csak egy helyen, Para kcirtil 700-at, jobbdra
gyrinyrirrit jegyezett fdl. Ldtjuk tehri,t, dririsi a kiikinbs6g. Egy6b ro-
varok is vannak nagyok, gyakran v6d6 szinekkel 6s megfelel6 rajzo-
latokkal 6kesek. Hangyrl,knah ds mri,s kisebb tovaroknak iszonyu sz6,ma

Otvos-term.-tud. Eriesitd. III.
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fep meg. A maderrir,k kr;ztil a papag6,lyok, a7, eml6s dllatok ktiziil a

majmolr l6pnek el6t6rbe, li6t retrd, melyek k6z gyandnt haszndlt

}l,baik 6s utiinziisi hajlamuk clolgdban hasonlitanak egymdshoz: a

majmok tollatlan papagirjok, s a papagd,jok tollasmajmok. Ezekhez

jri,rrilnah a Csfrsz6mirsztik 6s K6tdltriek ktiziil a Gyfkok s a bdkrlh ;
a mi a kigydkat illeti, azok, bdr soh van, ritkrin keriilnek az ember

szeme el6.
Feleljiink meg mdr most a-,raa k6rddsre, mi6rt taldlhatd annyi

sajri,tos rl,llatalak, annyi hizaru fotma, gazdag szinezet dpen a forr6

6gov alatt, kiikinrjsen a frildnelc 6serd6kb6l alkotott egyenlit6i gyiirii-

j6n, a hol a novdnyviL{,g is a legpompdsabb, legbfrjri,bb?

Az ok nem pusztdn a fdnynek s a melegnek hatil,sa, hanem

inkri,bb az az 6"11and6 egyformasd,g, a hogy ott rigy azok, mint min-

clen egy6b er6je a frildnek mrikttdik 6s mindig miikcidcitt. Az 6vnek

forgri,sa nem hoz gyilkos v6"lLoz'6,st a klimdba; hiszri,mithatatlan id6k

6ta olyanok a viszonyok, mint ma. I(iilcinbdz6 jdgkorszakok puszti-

tottri,k v6gig a m6rs6lielt 6gciv orsziigait 6s szd,mos nagy' sajd,tszerii

ri,llatalaliot kiirtottak, a melyek ott kedvez6bb icl6kben kifejldclteh

volt. Az egyenlit6i civben ellenben mindig csordultig volt az 6let

kelyhe 6s szakaclatlannl miikodriit a szervezeteknek ama bonyolult

krilcsrinhatdsa, mely egyik f.6t6nyez6 az iti elt6r6sek el6icl6z6s6ben, s

a mely a term6szetben minden hdzagot iitmenetekkel igyekszik ki-

tolteni. Az rilland6 ktizdelem a klima szeszdlyei 6s mindig rijb6l be-

kcivetkez6 zordonsri,ga ellen, e v6,ltoz6"sokat sziihsdgkdpen szer6nyebb

hatri,roh koz6 szoritotta a m6rs6kelt s a hicleg z6n6,ban; eleje v6tetett

minden olyan szfn 6s alak kik 6pz6d,6s6nek, mely vagy magdban v6ve

kdros volt, vagy peclig m6s kdros vii,ltozatokkal, mint p6lcl. csekdlyetrb

ellenri,l|issal a hidegben stb. szdvetkezett. Az aequator alatt mind e

neh6zs6g nem fordult el6. A l6t6rt val6 kiizdelem, mii,r a mennyiben

az elemek ellen ird,nyrilt, ott minclig gyerekj6t6k volt; triplildk min-

dig b6ven ri,llott rendelkez6sre, a term6szet minclig frissel szolgrilt;

v6rlelmet 6s hajl6kot se leheteLt neh6z ta}i,lni. A physikai viszonyok

rttalahu|i,sai is, melyeket csak kosmihus befolydsok 6s geologiai esem6-

nyek icldzhettek el6, sziiks6gk6ppen olyan lassriak 6s fokozatosak

voltak, hogy az elt6r6sek 6s a term6szeti kivdlasztd,s k6nyelmesen

alkalmazkodhattak hozzil"jak 6s a szervezetek vinil6 b6sdge szdp

harmoniitban maraclhatott veliik. Rrividen, az aequatori ov rigyszdlvri,n

1

I

{
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teljes folytonossii,gfr, gdt n6lkiili fejl6d6s erednr6ny6t tdrja el6nk, mig

ellenben mii,s r6szein a fcilclnek id6nkinti megszakitri,sok, s6t teljes

pusztulds is vetett gdtat az 616 ldnyek ri,talakul6sai el6, mid6n a

term6szetnek tdbb irdnyban eg6szen rijbdl kellett kezdenie a munkri,t.

Ez&t ott a fejl6tl6snek szabad tere volt, itt pedig sz6mtalan aka-

clrilylyal kellett kiizdenie ; az oLtani ri,llat- 6s ndvdnyvikig rdgebbi is,

mint a mienk. Ott aeonok 6ta zavartalanul haladhatott a maga

ritjain, azokat k6nye-kedve szerint vrilogatva a fejl6tl6s ; az'6rt
fejthette ki ott az d,llatvilig alakoknak 6s szokri,soknak azt a sok-
f6les6gdt, szineknek 6s rujzolatoknak azt a pomprijri,t, ezdrt rillott
helyre a term6szet, efti kozt az a teljes egyensrily, mely benniinket
a tr6pusok alatt brimulatba ejt 6s elragad !

De el6g az erd6, el6g a szfuazf.old aranybri,nyri,ib6l ! Forditsunk

egyet kdpzeletiink kaleidosk6pjri,n 6s - meriiljtlnk ali, a s6s habokba,

a tenger m6ly6be. Ott jri,rtam magam is, azt a viLi,got ismerem, ocla

m6g bri,trabban eljtihetnek vezet6sem alatt, htilgyeim 6s uraim ! Lz

emberev6 cz6"pa nem fog bri,ntani s a sziklik kcizd nem megyiink, a

hol a nyolczkard polyp lakik. Embereink fcinn a csdnakban jdl vi-

gyriznak ; megLitj i',k a czdpa hatat md,r messzfull, a hogy a viz szin6t

srirolja, 6s fcilhriznak; vagy nem, hisz az nem is sziiks6ges, annak a

brivdrharangnak, melybe most mi iiliink, nem zrt,zza sz6t a fakit

semmi hatalom, csupd,n az rincik akarata, mert az az tincik j6indula-

t6b6l, szives figyelmdb6l dpiil. Hogy ezttLal se vethesseneh semmit

a szememre, el6re figyelmeztetek rd, mindenkit, hc,gy a tenger m6-

ly6ben ugyanazt a csal6ddst fogja eleinte 6rezni, mint az 6serd6ben.

El.tt*l.tt mag6ny, viz, v{2, s a rajta ritsziir6cld k6kes vil6g, a mely

min6l mdlyebbre ereszhediink, annii,l gy6rebb leend. Bed,llna a sztir-

kiilet, s azt6,n lejLrtnrink az tircik 6itszal<6ba, a hovii az 6riri,si Yrz-

rdtegen ri,t mri,r nem hat Ie a nap sugara. No de ilyen m6lyre se

fogunk menni; ilyen m6ly a fcildkcizi tenger, melynek ri,llatvil:i,grit

sajri,t tapasztalisbdl ismerem, nincsen is sehol.
Onrik, tudom, nem most vannak el6szcir a tengerfen6ken. Jr{,rtak

ott miir, bizonyd,ra mindnyi,jan a, Schiller fanl6,zi6,j5't6l vezetve.

Valahol Sicilia partjrin lehetett; a tenger h6botgott, a kirri,ly bel6

vetette a m6lybe az aranykelyhet, 6s a szerelmes ifju apr6tl magrit

utii,na 6s kihoz ta a kelyhet 6s leirta, a mit li,tott. Eml6keznek red,,

a mint '  
o*
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;-; ;)I'r,;" H-,;,?'lzog 
6s f5r'

(i6zolve az 6919 fi'ecscseu eg6sz fol.
IIatr, haln'a tol6rhk vf'gtolen(il
Nem f,,gyva hr m6gso. kr nrf 'gse mr'r ' f i lve
Mrntha a tettger r i . ;  tengelt sz(i l t to "

t :*  oda lenn:

;,:'*, ::;*"ffi ;il,il',l],.il:ol;,0, silrk in y *
Nem eg6szen fgy, hdlgyeim'. az a vilSg nem olyan borzaszt6:

;l::i'"in;il-il: ;:'J,:* 
sziiru v ti arak

F iir'6sz-fogu, szrklagertnczti halak
Rr{,;d,k s kalapri,cs-fe; alak;a.
fs rri,m vicsoritva fogi{t, a
Tenget hyenil,;a, az iszottyu ezilpt "

F)z a kdp, 6s ott, a hol mondja,

. *.,, #1i?r-'!,\,,,.,"n ru rer,
Mri,r b6kap - "

(Szrisz Kd,roly )

az 6,llit6lag szhzkani, val6jri,ban azonban esak nyolezkarri polypr6l:
inkdbb a nripolyi aquariumnak egy j,il megrakott bassin-j6re eml6-
keztet, mint a szabad tengerre. Szalamandrri,kat 6s sdrk6nyokat
azonban itt sem sikerfil teny6szteniink

A tenger ftilszine igen is sistereg 6s forr, mid6n a hull6m be-

hatol a sziklahasad6kba, magasra drzzad 6s dtingve. cliiriigve tajt6hhri,

z:6z6dik. De ott a m6lyben, ahol brivdrharangunkon beltil most mi

vagyunk, mozdulatlan, cscindes minden : tiz mdteren alul a legnagyobb

hull:imzris sem kavarja fel a tengert. Ndziink, ndztink, nagyobb rilla-

tokat egydtali,n nem, s kisebbeket is esak elv6tve ha Litunk: egy-egy
hosszu csdpu, kis pelagilus R6k igyekszik tal:i,n litirtisztiil hatolni az

iivegen; talin egy Siphonophora; apr6 kocsonyds ri,llatkdknak csodd,s

kolonidja, vagy a Salp6k egy ldnezolata lebeg el mellettiink. F)nnyi

az egdsz. Ez&t nem volt 6rdemes ali,szdllni, fogjri,k mondani. De igen,

6rdemes volt. Csodds 6rzeL az, Iebegni ama n6ma vikigban zaphir

vagy smaragdszinii, habsziirke f6nyben. Ilyen forma lehet a vil6git6s

Flammarion ama kdpzeleti bolygojrin, a hol zaphir ds smaragdszinti

napoh ragyognak.
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Csal6cl:i,sunknak itt is az az oka, mint az 6serd6ben; az utrin
amit aquariumohban, p6lddul a vil6g leggazd,agabbikdban, a nri,polyi-

ban l6ttunk, vagy a mit a hall"szoknak hosszu kerit6 h6l6i, illetdleg
fen6k h6l6ink, cl r e d g e l6 k6sztldkeinlc hoznak napviki,gra, alkotunk
magunknak fogalmat a tenger 6let&61. De hdt az aqaariumokban
4pen irgy, mint a nrivdnykertekber s az rillatseregletekben, kis helyre
zsfrfolva tenydsztj:uk azt, ami a termdszetben mdrfolclekre sz6tsz6rtan
lakik. E. a nripolyi halitszok kerit6 h616i p6ldriul 4-500 m6ter

hosszuak; dririsi tertlleteket kerfthetnek be vele 6s tcibb ndgysztig
kilom6ternyi kiterjed6sil fels6 vizr6tegeket rostrilhatnak veltik 6t; ami

ott 61, mind a hdldban marad., s bizony m6g igy is jdftlrmdn iires
n6ha, micl6n kihfrzzak Dredgel6 hdldinkkal pedig szint6n nem ritkiin
kilomdternyi vonalban kotorjuk v6gig a tengerfen6ket.

Laikus szem el6tt m6g leggazdagabbnak tiinik fol, csek6lyebb
m6lys6gben, a partok ri,llatvildga, az E. n. littoralis Fauna 6s a ten-
gerszin, a legfriltiletesebb vizr6tegek, a superficialis pelagicus Fauna.

Nem felejtem el soha egyik els6 kirrinduliisomat. Giovannival, a vdn
halilszszal mentiink kis csolnakon, Nisita sziget partjait ri,tkutatni. A
sziget djszaki olclal6r6l egy j6kora darab lehasadt 6s ma ktilrinrill6
szirtet alkot, keskeny tengerszoros 6ltal vdlasztva el az anyaszigett6l.
Ebbe a szorosba hatoltunk bele: nem sz6lesebb, mint hdromszor a

brirkdnk, s a m6lysdge se tdbb, mint a meclclig a szem, a tengernek
mdsdhoz nem is hasonlithatd, kristd,lyiiszta vizdn 6t jdl be}ithat,
6lesen megktikinbdztetve minden moszatlevelet. A tekny6 feneke 10

mdterre lehetett alattunk. De talaja 6s oldala, kiemelkerl6 szikl:{,i,

mind meg volt rakva tarka 6lettel, m6g pazarabbul, rnint apuariu-

munk legpompdsahb meclenczdje. Z6ld. moszatoknak imbolyg6 sz6,lai

kOzt ezer meg ezer ll"ngvcirtis r6zsa tiindtiktilt ott, mind mozg6, 616

karokkal, puha testtel. Egy-tgy nagyobb, szt,zszitma tuliprin meg-

mozdul ds vriltoztatja hely6t az ibolyaszinti mohdn, melyet Floridedk

alkotnak. A Tengeri Siinok, egy-egY 6riri,si gesztenye a maguk tovises

burkri,ban, batna, fekete gcimbciket mgasztanak a szikldk oldaldra 6s

a ldbnyi hosszri Tengeri Ugorkri,k bibircses hdrrel 6s finom ldbakkal

lomhd,n gcircignek a scarld,tvoros Tengeri Csillagok kOztitt. Nem tudom,

enged-e az ottani szinpompa a szitazfolcli kertek6nek.

Mdshor rneg, jdl emldkszem alra it, Sorrento el6tt risztam a

megolvadt szaphirban, mitl6n egyszerre sz6"z meg szd,z Medusa kozt
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tatl,ltam magamat. Olyanok voltak, mint egy-egy arasznyi d,tm6r6jti,

harang-kalapu gomba. A harang szine sri,rg:i,s barna volt, biborszinti

csipk6zett szeg6lylyel; nyeliik mriv6szi rojtokba ilgazott szdt 6s ha-

rangjukat cissze-cissze kapva, leng6 mozdulatokkal risztak. Meglepett

6s gycinyorkoaltetett e pompa; cle micl6n egyik-mri,sik a testemhez

iitddritt 6s 6getett, mint a csald,n, minden er6mb6l igyekeztem kime-

nektilni kciziilok.
A frilszini Fauna egyik iellemzl alakja a Delfinek is, melyek

nem ritkri,n pajz6,n mozdulatokkal ki-kisztikkenve a vizb6l, hosszan

kis6rik a haj6t a Salern6i 0bOlben. De tulajdonk6pen, jdllehet a bri-

vdrharangb6l nem is Li,"tuk, nem csak a partszeg6ly 6s folszin gazdag

:i,llati 6letben. Mdg ott is, ahovii, bele lehetne folytani a Csirnborassz6t,

abban a nagy m6lys6gben is 6lnek helylyel-kozzel nagy szii,mban 6lla-

tok, pedig ott rettentd a nyomd,s, orok a sot6t 6s a viz h6m6rs6ke

2-30 C.-nril nem tcibb. S 6lnek azutdn a fen6k meg a fcilszfn kcizritt,

a krizbees6 risszes z6n6,kban is. Al6fel6 mindig cscikken az 6"Ilatok

sz1,ma, s azok is eg6szen mii,s nemekbe tartoznak, mint a ftilsziniek;

cle nem sziinik meg teljesen sehol, 6s a fen6ken ism6t bri,mulantl6

solrasriga lehet a ktilcinb oz6 alakoknak. E tapasztalatunkat, melyet a

legrijabb tudomri,nyos expediti6knak koszcinhetiink, nem volt oly kcinnyii

dolog megszerezni. Elk6pzelhetni, hogy mily neh6z. mennyi f '

radtsi{,gba, eldk6sztiletbe 6s kciltsdgbe keriil p6ldriul 15-20,000 libnyi

m6lys6gben hald,szni. Kiilcin e cz6ha berendezett hajd,k kellenek Inzz6'.

De a miivelt nyugateur6pai :i,llamok nem sajn'el.1uek erre a kolts6get,
j6llehet e vdllalkoz6sok, d, priori, kev6s sikerrel biztattak, hiszen a

legdjabb itl6kig kivri,ld tucl6sok mint plcl. Forbes, Agassiz meg voltak

fel6le gy6z6dve, hogy a tengerfen6k fciltitt a mdlyebb vizrdtegek 500

m6teren alul teljesen 6lettelenek.
Az ilyen expedfczi6k kriztll, hogy szives ttirelmiiket ne vegyem

m:i,r sokri,ig ig6nybe, csakis a vikighirii Challenger6t emlitem fcil. A

?O-es 6vek elej6n inditott ritnak az angol kormii,ny egy nagy hor-

vettet, a Challengert, Nares kapitri,ny vezet6se alatL, tisztri,n abbdl a

cz6lb6l hajdzni hcjriil a frildet, hogy a tenger m6ly6t, ktiltincjsen fe-

n6lihri,ldkkal tanulmlanyozza. Szahavatott f6rfiak a legnagyobb tudo-

md,nyos luxussal szerelt6k fcil e hajdt, teljes laboratoriummal 6s min-

den kivrinhat6 miiszerrel, ]togy mincljri,rt a helyszin6n 6s d,lland6an
lelressen megfigyel6seket tenni. Mindaz, arni hasznosnak ig6rkezetl',
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r6gi 6s rijonnan kieszelt g6pek, rendelhezds6re illott egy tudomdnyos

vezet6nek. aki hirneves brivrirok egy vez6rkardnak volt az 616n. A

tudomd,nyos kiktildet6snek ez a f6vez6re Wyville Thomson volt. Mac-

Iear, Willmoes Sulms, Murray, Moseley, Bucanan 6s m6soh kis6rt6k'

Csak a munkii,k kiatti,sa, melyekben a Challenger tuclomd,nyos ered-

m6ny6t ismertetik, m6r is ttibb millidba keriilt.

Hisz els6 tekintetre is konnytl volt belitni, mily nagy fejJ6d6s-

tani fontossdguk lehet a m6lys6 gi z6n6',kban 616 iillatoknak, amennyi-

ben a foltileten 616 fajok 6salakjait mutathatjri,k. Nincs hely a fOlcl

feltilet6n, a hol az 6let physikai viszonyai oly egyformd,k volnd'nak,

mint a tengerm6lyben. Nem a tengerfen6ken, hanem p6ldri,ul k6tezer

m6ternyire a frilszintfil s ugyanannyira a fen6kt6l. Ha valahol, f,gy

itt kereshetjiih az 6letfcilt6teleknek idedlis d,llancl6s6gri,t, 6s ha a, htir-

nyezetnelr van befolydsa az 6"llati 6let fajalakjainak villhozftsirta, .1gy

itt oly alahokra kell bukkannunlr, melyek a leg6sibb jellegeket 6ttz-

t6k meg. .Lz ,Oce|,n ftilszin6n vL,ltozik a h6m6rs6k, a f6ny, vdltozatos

a klfma ; az Oce|rn fenek6n pedig a fcilcl belseje hat a talajra, a fOlcl-

kdregre. Ott tal6n Li,va folyik 6s geologiai rrizkddrisok mennek v6gbe,

egy-egy flj Krakatoa szigetet clobva el6. De kciz6pen, egyenl6 tri'vol-

sdgra e k6t helyt6l, fcilszint6l 6s fen6ht6l, zavar6 t6nyez6k csak ritkrl,n

hatolnak be 6s a viszonyoh 6vr6l-6vre ri,lland6bbahkd, vri,lnak. Nem vair-

hatjulc-e, hogy itt a Faundban is megfelel6 egyformasrigot tall,lunh?

Frinn 6s lenn a magasabban organisii,lt alakok, itt ktiz6pen ezek 6sei,

a tenger legegytintettibb Faunrija !

Mindezeft olyan k6rd6sek, melyekre minclig nagyobb h6vvel s

idbb d"ldozalLal igyekezik feleletet nyerni a miivelt nyugat' Ld'm, az

olasz kormdny hacti hajdinak nagyobb irtjait is hasznositja e cz6lb6l.

A ndpolyi zoologiai d,llomdson fiatal sorhaj6haclnagyokat kdpeztet ki

a gytijtls 6s a conservd,k{,s mdclszeteiben. Kezdette ezt Chierchia Gae-

tan6val, a ki 1881. d.ecz. 27-6n a hovetkez6 szavakkal ri,llitott be

Dohrnho 2,, a stilczi6 igazgatoi'"hoz: ,A miniszterium elrgem ide ve-

z6nyelt, hogy a leghdzelebbi n6gy hdnapban, az 0n vezet6se alatt a

zooiogiai :i,llomdson megtanuljam a tengeri ri,llatoh gyiijt6s6t 6s elte-

v6s6t. Bemutatom, ime, magamat 6s k6rem, hogy munkiimat legott

megkezclhessem.,, N6gy hdnap mulva berenclezte laboratoriumri,t a

Vettor Pisani nevii hadli corvetten, mely Palumbo kapitany vezet6se

alatt ezut6,n n6gy 6r,et toltott, ktirtiljarva tcibb irrl,nyban a folclet, a
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tengeren. Amit Chierchia ez alatt gydjtdtt 6s tdbb ktildem6nyben

el6re Nri,polyba menesztett, 6rt6k 6s mennyis6g dolgriban feltilmril min-

den edcligi gyrijtem6nyt. Egy kis r6sz,, a tengeri Pi6cz!et"k, nekem is

jutott bel6le feldolgozd,sra.
Ezzel azonban el6rkeztem ahhoz a trl,rgyhoz, mely a legkdze'

lebbi elfiadri,som 6 lesz, a zoologiai ri,llomii,sokhoz. Talln 6rdekelni fogja

rinriket, mi egy ilyen zoologiai ri,llomd,s, arnelyek egyik6n, a nripolyin

a magyar 6llam is b6rel sziimunkra asztalt. TaLi,n el fognak kis6rni

engemr jtiv6 szombaton Nd,polyba is 6s megn6zih, hogyan ha}i,szunk,

hogyan dolgozunk ebben a nagy nemzetkcizi miihelyben !

A zoologiai d,llom6sok.

2-ik el6acl6,s.

Mi lehet egy zoologiai d,llornds, egy ri,llattani megfigyeld ri,llornri,s?

Kegyeteknel<, hrilgyeim 6s uraim, a kik szives figyelmcikre m6ltattri,k
megel6z6 el6adrisomat, mdt aligha fogok nagy rijsri,got monclani, ha

kifejtem. Hiszen legal6bb azt, hogy tengervizzel 6s tengeri szornyek-
kel 6ll risszefiigg6sben, m6ll6ztatnak tudni. Egy spanyol kdpvisel6
azonban nem tudta, a ki hazafias megbotrri,nkozd,ssal nehrl,ny 6ve
frilszdlalt ellene, hogy a nd,polyi stri,czi6n helyet b6reljen az '6"llam.

Ydndormadarak nemcsak Olaszorszd,gban vannak, s azok rdpiil6s6t
otthon, Spanyolorszri,gban is meg lehet figyelni. Egy pdcluai m6r-
nrik ismer6scim meg azt k6rdezte t6lem, hogy kcirtilbeldl mennyi
lehet az 6vi satdinamennyis6g, amit a nrl,polyi aquarium el6ri,llit, mert
6 fgy hallotta, hogy ott a halteny6szt6ssel foglalkoznak. Nri,polyban
csakugyan nem is hfvtak bennilnket mri,sk6p, mint halcloktorok-
nak. Nugy rdsze az oda val6knak azonban tudja, hogy abban aszdp,
grirdg stilif dpiiletben ott a tengerparton, a Villa Nationale-ban, a
vd,ros legszebb pontjrl,n, hfres aquarium van? melyet az idegenek
bel6pti dij6rt szoktak megndzni.

Ezek mii,r mincl olyan taldigatilsok, melyek hozelitenek a valtj-
sil,ghoz. Valamivel tri,volabb ri,ll t6le a kfrnszentrnihldsi gentry fir ftil-
fogd,sa, arnit egy6bird,nt szintin nem lehet rosz ndven venni, Krin-Szent-
I\[ihlds is tii,vo]abh esv6n valamivel a tengertdl ris rnd,s egyebekt6l.
Egytitt z6n'A,ztank s 6n szdgyenkezve bilr, beva,llclttatn neki, hogy rillat-
tan a mesters6gem 6s a niipolyi rilkuttani rnegfigyel6 zlllornri,sr6l jtivcik.

I
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Azt mondii, hog) n6ki is valr a birtokri,n egy eff6le konvenczi6s

mesterembere, de az nem j6'rt Ndpolyban. Itthon is el6g a beteg

marha, nem kell az6,rt, kiilorszri,gra menni. Mikor eue azt vdlaszoltam,

hogy mi ottan viz alatt legel6, tengeri barmokkal foglalkoztunh, hdlat

forditott nekem 6s nagyon megharagudott tim.
Peilig hri,t rigy van, az6tt alapftottri,k a nri,polyi zoologiai 6llo-

mri,st 6s utdna annyi mii,sikat, hogy ot| a helyszin6n lehessen tanril-

mil,nyozni a tenger 6let6t, rillatait 6s novdnyeit, azok szerkezetlt,fei-

l6cl6s6t, 6letmiikrjd6seit 6s 6letm6djri,t. A n6polyi 6llomri,s a kiiltinbtiz6

orszdgok hormd,nya, akacldmiri,i 6s fels6bb tanint,lzetei 6ltal otlaktildOtt

szakembereket ellrttja tengeri d,llatokb6l vagy novdnyekb6l 6116 tetszds

szerinti friss vizsgri,lati anyaggal, megaclja n6kik a vizsgrilataikhoz

sziiks6ges k6nyelmes clolgoz6 helyisdget, konyvtiirt, chemiai szereket,

iivegeket 6s a m6clot arra, hogy a megfigyel6sre kiszemelt anyagot

szemiih el6tt dletben tarthassii,k, illet6leg kis6rleteknek vess6k a16".

Ha pedig kiinn a szabad tengerben is meg akarnah azokkal, illet6leg

hal:i,szatuk vagy gytijt6stik mik6ntjdvel ismerkedni, rendelkez6siikre

bocsdtja g6zoseit, cs6nakjait, haliszait 6s ha}i,sz6 eszkozeit. A std,czid

v6giil m.6rs6kelt ri,r6rt conservd,l 6s ktild tengeri ri,llatokat olyanoknak

ir, a kik nem johetnek el l{6polyba, hanem az6tt bizonyos anatomiai

6s fejl6ddstani k6rcl6sekben szeretn6nek brivri,rlatokat tenni.
Ily cz6loknak szolgiilnah: a st6"czi6 6piiletei 6s berendez6sei,

valamint kis flottdja 6s haldszd eszkcizei egyr6szr6l, bels6 6s kiils6

szem6lyzete md,s rdszr6l. A striczi6n vlgzeLt munkdt petlig a maga

sokf6lesdge mellett hrirom f6csoportra oszthatjuh: elsd a vizsgri,lati

anyagnak, tengeri illatolinak 6s nciv6nyeknek megszerzr5se, kifejt6se

a kincsnek a s6s habolr nagy bri,nyri,ib6l; mri,soclik az anyag

megtartrisa 616 vagy holt ri,llapotban: 616 ri,llapotban a lehet6 legter-

m6szetesebb viszonyok klzt min6l tovri,bb, holt 6llapotban 6leth(ien,
vri,ltozhatatlanril 6s bd,rmily kds6bbi vizsgri,latra alkalmasatr; harmadik
Az anyag tudornii,nyos fcilclolgozd,sa litilcinbciz6 szempontokb6l, akdr

v6glegesen, akii,r csak ideiglenesen, h6s6bb befejezend6 6rbekez6sek,
monographiak stb. sz5,m6,ra.

E hri,rom csoport szerint liivii,nnii,m onoh el6tt az d"llatani meg-
figyel6 itllornii,sok szervezet6t 6s rntikciddsdt vdzolni. Lz 6rthet6s6g
kedvddrt a mii,sodika,t teszem els6nek, rnert icle olyan t6,sze tartozih
az 6llomfsok munkakdr6neli, rnely a laikust is drclekli rnindjri,rt elsd
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tekintetre, 6rtem aquariumok tartri,srit, ahol a tengeri dllatvilignak

fogsri,gban el6l6 risszes f6bb k6pvisel6i ktinnyen vizsgdlhat6lag, s6t

tetszet6s m6don is el legyenek helyezve. Leirii,saimban csakis a n6-

polyi intdzetet fogom figyelembe venni, nem csup6,n az6tt, mert azt'

iegjobban, legkcizvetlenebbtil ismerem, hanem, mert az a l6tez6 ltg-

nagyobbs zerti, mellette a legels6 6s mintrija minden k6s6bbinek'

Acldsuk vagyok azonban mdg a felelettel hri,rom h6rd6sre, amelyek

mrir el6aclii,som kezdete 6ta bizonnyal fcilmeriiltek minclnyri,juk el6tt.

Az els6, hogy mifdle kiildnds sziiks6g van a tengeri ri,llatolc tanril-

m1,nyozitsii,ra m6s, mint ami a kivii,ncsisrigbdl folyik, megismerni eclclig

rsmeretlen 616 alakokat? Ha erre megfelelttinh, csaknem tinlidnyt fog

megaclddni a v6la sz a mil,sikra, hogy mi6rt sziihs6gesek a zoologiai

rillomri,sok, s mi6rt mind.enekel6tt Ndpolyban? A harmadik k6rd6s:

ki alapitotta 6s mikdnt alakflt ?
Megismerni olyan valamit, a mit m6g nem ismeriink ! flntik,

Hrilgyeim, legjobban tucljri,k, hogy ez az emberneh vele sziiletett

tdrekvdse, elegend6 oka 6s cz6lja 6nmag6nak. Hiszen, rigymoncl a

biblia, ez az egyecltili oka annak, hogy ma mfr nem lehet biintetle-

niil czirdgatni az alv6 oroszlii,nt rigy, mint annak idej6ben, micl6n m6g

nem volt divat a ftgefalev6l. A pessimistri,k kivii,ncsisdgnak fi'gal'

mazz6,k, tulajclonk6pen pedig csak tudomiinyszomj, a legmagasabb

gycinytircik forriisa. Igaziln hrili,sak lehetilnk az6rt az alm6,6rt ! Hrit

nem ez vezette ColumbusL Amerikri,ba; nem ez ttiltteite Ktp-

errel telesk6pja mellett az 6jtszak6kat? Fdltekinteni a m6lys6ges

magasba, az 6gbe,6s belen6zni a m6lys6ges mdlybe a tengerbe: nagyon

rokon k6t 6rz6s. Egyk6p brint a tudatlansdgunk minclkett6vel szemben.

Mi van tfil a lfr,that6n itt 6s ott ? Nem biiszke, f6lemel6 tintudat,

hogy ma md,r beldhatoltunk a m6lys6g titkaiba itt is, ott is ?

Amfle a tenger rillatvilri,gri,nak megismer6se ri,ltal kdzelebbr6l is

szolgri,lhatjuk, m6g pectig bizonyos iriinyban kili,irissal gyakorlati

haszonra is, az emberis6g iitlv6t. Emlitettem md,r a mriltkor a modern

zoologiri,ban kibrakapott,is*rehu.onlftd m6dszert. Att ez ktiltinbtizd

rillatok szerkezetdnek, fejl6d6si menet6nek 6s 6letmiikdddseiknek dssze-

vet6s6bdl a26fi,, hogy amit az egyikndl li,tunk vagy }i'tni v6liink,

annalr igazs&g6,t mii,sokniil 6szlelt hasonldsii,gok alapjii,n megerdsitsiik,

vagy a mit egyik ri,llatndl nem vagyunli k6pesek kifUrk6szni, azt mds,

rgy.U.kfen hasonld rillatnri,l tapasztalv6n, egyeldre legaldbb kiktivet-

.l
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keztethessiik. IJgyanazon terv szerint iptilt egyszeriibb rillatok szer-

vezete megdrteti veliink a magasabb rendii, bonyohiltabb rillatok6t:

ez  az  osszehason l i t d  ana tom ia  haszna .  Ha  rokon  sze rkeze t i l

6llatok krizffl az egyiknek fejl6d6s6t minclen stridiumon v6gig kd'vetve,

meg lehet figyelni, a m6sikd ellenben oly kOrfilm6nyek kozt megy

v6gbe, hogy mai vizsgri,lati mddszereinkkel nem fdrhetiink hozziu: az

c i s s z e h a s o r l l i t 6  f  e j l 6 d 6 s t a n  a z ,  a m i  a z  o t t e l 6 r t  e r e d m 6 n y e -

ket itt is 6rt6kesiti, kimondva, hogy hasonl6 l6v6n a fejl6tl6s ered-

m6nye, egyenl6 egy6b kciriilm6nyek ktizt hasonl6nak kellett lenni a

fejl6d6s menet6nek is. fs middn hasonl6an alakrilt szervek hasonld

czilhaszolgdlnak, nem val6szinri-e, hogy e munkd,t hasonl6 m6don is

fogjdk elv6gezni. Ennek a mddrrak kipuhatoki,sd,ra tesz kisdrleteket az

6lettan. De miiszereivel nem minden szervhez fdr hozz6,. Ha talilkoz-

nak olyanok, melyekhez hdnyelmesen hozzri,fdr, rigy az osszehason-

lit6 6le ttan lesz, ami azitt nyert kis6rleti eredm6nyekb6l kcivetkez-

tet6seket enged miis ri,llatok megfeleld 6letmiiktid6s6nek mdcljri,ra is.

No m6r pedig 6pen a tenger 6llat- 6s ntiv6nyvildga kinri,lkozik

cisszehasonlitrisi alapril legtcibb ilyen alakkal. Nehri,ny p6lda vild,got

fog a mondottakra vetni !
Az Embernek 6s 6ltali,ban az Eml6s rillatoknak fejl6d6se 6ltiik-

nek abban a szakii,ban, mid6n ,m6g nincsenek a vili,gonu, olyan helyen

6s olyan krirrilmdnyek kcizritt folyik, ahovi nagyon nehlz bepillanta-

nunk, illetdleg csak az anyal,llat halila utrin lehets6ges, 6s m6g akhor

is szdmos technikai akad:i,lya van a vizsgri,latnak. A Mailarak szerve-

zete bizonyos l6nyeges tulajtlonsigokban, az ri,ltald,nos terv dolgriban

megegye zlk az Eml6srjkdvel. Mri,r a rdgi brilcsek is ennek a n6zetnek

atltak hifejez6st, micidn az emhert tollatlan madrirk6nt jellemezt6k.

Eleve is valdszinii volt, hogy nagyjri,ban fejldd6siink menete is meg

fog egyezni. Minthogy peclig a Madarak, nevezetesen a Tyrik tojrisdnak

fejlfid6stani vizsgri,lata el6 sokkal kevesebb akacli,ly Litsz6k gtircliilni,

a brivii,rok erre forclftottdk figyelmtket 6s j6 magunk fejl6d6s6t a csir-

li6t6l igyekeztek ellesni. Kdlt6 kemencz6ben 6r6r6l-drrira lehet vizs-

gd,lni, s6t m6g kis ablakot is lehet a tojd,sra kdsziteni, amelyen ri,t'

meg-megn6zhetni, mit csiniil oda benn a kis csirke. De elvdgre a

tojd,sohat ri,llancldan melegen kell tartani s a h6m6rs6kre nagyon

iigyelni; ez hdnyelmetlen, s hozz6, m6g a tojd,sok tartalmrit mikros-

k6pi vizsgd,latolihoz neh6z is conservdlni. Azt6,n meg a csirke m6g
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minclig nagyon magas fejlettsdgti Gerincze. Allut, fejl6d6si viszonyai
nagyon is bonyohiltak. Ott vannah azonban a ndpolyi cibcilben igen
gyakori u. n. Oshalak, amelyekhez a Cz6,p6,k is tarioznalc. Ezek is
Gerinczesek, de a legalsdbb rendiieh licjztil valdk ; ezek mii,r milli6
dvekkel az Ember megjelenr5se el6tt a frildOn lahtri,lc a tengereket.
Nemcsak szewezetiikben, hanem fejl6d6stikben is a leg6serecletibb, a
Ieglcrinnyebben ri,ttelrinthetd viszonyckat 6rizt6k meg. Hozz6, m6g petdik
is soklral kdnnyebben tanrilmdnyozhat6k, amennyiben h6juk 6"ll6,tsz6;
ktinnyebben teny6szthet6k, conserv6lhatdk 6s vizsgri,lhat6k, metszet-
sorozatohra szelve, mikrosk6ppal. Balfour volt az,, a ndpolyi zoologiai
rillomri,son, ahi legeldszcir vizsgrilta a Cz6,prik fejl6d6s6t. E vizsgrl,latokat
folytatta szdmos mds brivdr 6s ezeh eredmdny6nek kciszrinhetjnk az
Ember fejl6cl6se fel6l val6 rjsmereteinlc legnagyobb r6szdt is. A nri,polyi
stdczi6 a vili,g minden rdszdbe ktildrizi szdt ma is a borszeszhen
rillanddsitott cz6,patoj6,sokat, a fejl6cl6s minclen szak6b6l, tovri,bbi
vizsgri,latokra, 6s viszont oda is jcin dvente nem egy tucl6s, pusztii,n
a friss cz6,patoj6,sok hec1v66rt.

Megnyugtatiisukra, Hdlgyeirn, megjegyzeml hogy itt nem ember-
ev6 cz6,pd,kr6l van sz6. Harapnalc ezeh is; de maguk sem ldv6n na--
gyok, csak kicsit. E. *orucljunk is mincljrtft a" czS"priknri,l egy mrl,sik
p6lda kedve6rt.

A CzL,pilh mddfelett buta ri,llatok. M6gis ezekhez fordulhatunk
a legtcibb bizalommal. ha meg akarjuk tudni, hogyan gondolkozunk.
De mert 6pen ilyen ostobiik, Iehet rem6nyiink rd,, hogy kitanuljnk az
esziik jrirri,sri,t. A gondolkodri,s az agy miikricl6se. Min6l bonyolultabb
az agy szerkezete, a gdp, ann6,l nehezebben 6rthet6 a miikod6se. A
Cz6"p6,kn6,l egy ariinylag egyszerii g6pneh egyszerii miiktiil6s6vel iillunh
szemlrrizt; ldnyegileg az ernberd se mds, csakhogy vdgtelen sohkal
tdbb benne a ker6k. Vegytik ki egyili-rnii,sik herek6t 6s n6zzak, mi
hibrija esik ri,ltala a g6pneh: ebb6l vonhatunk azt6"n kdvetkeztetdst
az illet6 her6lc rendeltetds6re. Azt mfu magasabb rendti Gerinczesek-
n6f, s6t emberekn6l is tapasztaltl,k, hogy az agynak bizonyos r6szeit
trivolftvri,n el, a mennyiben a sdrtds nern lett halilossri,, bizonyos meg-
hatil,rozott miikricl6sei az risszes szervezetneh 6s kiildnrisen a szellem-
nek csorbultak bizonyos m6don meg. Szoczii"lis viszonyaink az ilyen
kis6rletez6st emberen -- fir,jdalom, mondanir nern egy 6letbfvd,r
csal< igen sziik hatii,rohon beltil engeclih meg.Kutyi{,n, rnacskiun, hir"zi-
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nyrilon, galambon, b6lrri,n a kisdrleLezds csak Angliri,ban tilos ugyan,
cle nehiink sem 6cl el6g felvildgositdst, mert a csontos koponydt ne-
116z kell6 tigyl,zattal felnyitni s az agyvel6nek egy bizonyos r6sz6t ta-
lrilni meg a n6lkiil, hogy az 6t"llat el ne pusztuljon. A. czitprtk kopony{ria
ellenben porczogdkbdl 6ll s igy krinnyen metszhet6, az egyszerii szer-
kezetii agy meghaL|,rozott r6szei konnyen ftiltali,lhatdk 6s kiir:bhat6k
a n6lkiil, hogy az rlllat elpusztulna, mivel rendkiviil szivds 6letii.
L6,t-e,, hall-e, 6rez-e m6g, hogyan riszik, mecldig birja : ndma marad bdt,
megfelel minden k6rd6sre. Azt6"n sztjvettani vizsgrilatokra is rendkiviil
alkalmas az ilyen Cz6,paf6lek agya. Mri,r peclig a gondolat sziil6helylt az

agy d(tczsejteiben kell keresniink. Ha elj6 az iil6,, hogy mikrosk6punk-
kal nyemon kis6rhetjiih a gondolatot, megki,tjuk a mozgdst, a miben

:i,ll a l6lek, fgy e haladri,s 6rdem6ben a Czip6nak nem kis r6sze lesz.

Ebben a remdnyben bocsdss6k meg kegyetlens6geimet, a miket tajta

elkrivettem; hisz azok voltak6pen nem is oly nagyok : az ilyesmi

czitpi,nak annyira semmi esetre se fri,j, mint f6"ina az embernek.
Ott van az:ut6"n a Czdp6,nd,l als6bbrendti tengeri d,llatok kdzt

az a sz6,z meg sz6,z faj, melyeknek teste olyan 6,ll6,tsz6, mint az iiveg;

meglri,tni benne az 616 szivnek ltiktet6s6t, a keringd v6rt, mirigyek mii-

hcidds6t, tripanyagok 6thasonuldsit. Ott 6lnel< a tengerben csak-

nem minden ri,llatcsoportnah leg6sibb alakjai, melyek a fajok ere-

detdre, a teremt6s mih6ntj6re vetnek vili,got. Sziimos tengeri 6llat,

egdsz dilatkcircjh alkotdsd,nak olyan a terve, hogy ahhoz foghat6t se

erddn, se mezdtr, se 6desvfzben, se leveg6ben nem ta}i,lhatunk, s6t

el se tucln6k li6pzelni, hogy olyan szervezehtel is lehets6ges az 6'Ilali

6let. Sz6val, a tenger dllatai nemcsah md,sok, hanem az 6let legna-,

gyobb problemfira felvikigosftri-ot is sokkal kdnnyebben adnali, mint

it"z egydbtitt 616k, Fdldtttk igazdn nagy hatalom vagy'unh: bepillant-

hatunk a szfvred6ikbe 6s vizsgdlhatjuk a ves6iket - elevenen. :

Hogy a tenger ri,llatvildgdnak megismer6se nemzetgazdasiigi szem-

pontb6l is mily fontos, kcinnyen beli,thatrri, ha tekintetbe vessziik az

emberi $lelemnek azt az 6ririsi mennyis6g6t, melynek forr6sa a tenger.

Milli6 meg milli6 emberben tartja csupd,n a tenger a lellipt: e szdm-

lroz k6pest elenyd sz6en csekdly azok6, a kik 6clesvizek utii,n 6lnelr.

De 6pen rigy, mint a hogy folydinkbdl 6s tavainkb6l rcivicl id6 alat't

kifogyna a megennival6, ha kizsdkm:i,nyoldsukat hat6sri,golr nem sza-

b6"lyozn6,k, nem biztositanri,nak p6ld. a halaknak a vddelem egy ne;
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m6t: a tenger sem oly kimerithetetlen, mint a min6nek gondolndk.

A nripolyi iibiil hali,sza mdt-mri,r alig tudja megkeresni a kenyer6t.
A halaknak nincs iclejtik megn6ni, fajukat szapxitani, s 6p igy u tdbbi

ehet6 illatnak sincs. Hogyan tanuljon meg az ember okszeriien gaz'

drllkoclni a tenger adomiinyaival, ha nem ismeri azok term6szet6t?
Ismerni kell nemcsak a halaknak, hanem minden egy6bnek az 6let-
m6cljrit is, a mib6l azok t6,pl6"lkoznak. E praktikus szempontb6l se

friliisleges kitanulmiinyozni a tenger bri,rmely ri,llatri,nak szewezetit,
szokri,sait; nem tekintve, hogy a nri,polyi p6lcli,ul a tengeri :i,llatok leg-

nagyobb fiszlt megeszi, az eheh6 rillaiok ehetetlenekkel tri,plilkoznak
s ezek ism6t mri,sokkal 6s fgy kcizvetitve rii,nk n6,zve ezekis hasznosak.

Furcsii,nak tiinhetik ftil, ha mondom, pedig rigy van, hogy a partvi-

d6kek lakdssrigri,nak nagy r6sze azokbdl a szabadszemmel alig ki,thatd
parri,nyi rrikocskrikbdl 61, melyek a fels6bb vizrdtegeket ndpesitik, gyak-

ran oly sritiin 6s olyan m6don is, mint a szoba leveg6j6t az ablakon

bet6duld napsrigarak ment6n a t|,nczold porszemek. Bri,rmily apr6k is ez

6llatkri,k, milli6 rneg milli6 beldliik egy-egy kicsiny halnak m6gis el6g

tri,panyag ; s az aprdkat fogyasztva hiznak nagyokkd angadozd halak,

melyek krizdtt vannalc a piacz:nak legkeresettebb, legizletesebb fajtri,i.

Igy krizvetftve, a leggyakorlatibb 6rdekeket szolgri,ljri,k pl. Hen-

sennek nehriny 6v el6tt megkezd.ett nagyszabd,su vizsgri,latai, melyek-

nek friladata megtudni, mennyi 616 ri,llomiinvt ri,llit el6 a tenger egy-

riltaki,ban. A n6met tengereh ri,tkutatd,sii,ra alakult orszd,gos bizottsri,g
Hensennek a cz6lb6| egy haj6t bocsritott rendelkez6s6re, hogy azon a

fdld ktildnbozl tengerr6szeit bejrirja. Ha sikeriil e k6rd6sre n6mileg

biztos feleletet kapni, csak akkor lesz fogalmunk r6la, hogy mit vri,r-

hatunk mi emberek is m6g a tengeri6l. Sokrl,ig arathatjuh-e m6g a

vet6st, melynek magva elhullott a tengerben akkor, mid6n a szerves
6let el6szdr jelent meg a fcildcin, kihiilv6n ennek izz6k6rge 6s lecsa-
pddvrin re6", oczeri,nok alakjri,ban, a vizglzok.

Termdszetes tehri,t, a mond.ottak alapjrtn, hogy md,r zoologiai ri,l-
lom6sok ndlktil is nem egy kivri,ld tud6s tettebrivrirlatainaktrirgy6,vS, a
tenger ri,llatdlet6t. Elkdpzelhetd azonban az is, mily neh6zs6gekkel
kellett az ilyennek ktizdenie ! Hogyan szerezze meg a vizsgrilati anya-
got ? A cz6hbeli hald,szokkal nagyon neh6z egyezkedni; a mi a zoolo'
gusnak taki,n legfontosa.hb, az nekih nem kell, 6k azt nem gyiijtik
halomra csolnakukban; vagy ha igen, azt hiszik, hogy mivel riri em-
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ber keresi, kiikinds becse van 6s megfizethetetlen 6,rakat kiivetelnek
drte. A gycing6debb r{,llatokat meg annyira ossze is zizz6,l<. hogy

nem lehet tudomdnyos munk6ra haszndlni: hri ldikban a Medusiik,

Siph on ophorr tk,  Venu s r ivek 6s a tengerszfn r i , l la tv i ldgr inak
I eg6rdekesebb alakj ai frilismerheteilen kocsonyatdmegekk 6 vri,lnak. Hogy

a term6szetbriviir maga gyiijistin tengeri dllatokat,az sem igen lehet-

sdges; 6 legftilebb vezetheti a gytijtds munkri,jrit. Mris elmenni a lep-

kefog6val a r6tre 6s pillang6val, bogri,rral szedni tele egy-egy isk6-

tulyri,t, mint a tengerfen6kr6l emelni ki a virri,gri,llaiokat. De tegyiik
fcil, hogy m6gis megszerzi magri,nak a sziiks6geset; mik6nt fogja mri,r
most vizsgrilni, esetleg teny6szteni, tartani ? Egy szri,razftildi, gyalog

zoologusnak ebben a r6szben is kdnnyebb a dolga; a mi lepkdt vagy

bogarat egyszer fcilspdkelt, a mi p6kot, r6kot vagy f6rget spirituszos
flaskri,jri,ba bel6dobott, az - fgy hiszi legaldbb a nagy r6sziih - egy-
el6re el van l6tva ; az ilyen vizsgd,lati anya,got kcinnyii messzc-dtr6l
is hazaszri,llitani. De mit tegyiink az olyan tengeri ri,llattal, mely egy-
szerlien borszeszbe dobva formri,t]an rongygyri, zsugorodndk, a mely
hosszabb szrillftds utii,n a rri,zk6dri,s folytdn darabokra szakadna ? S
minden hri,nyadik magd,nembernqh vagy akrir laninl,d,zetnek is van kdzel
a tengerpafihoz a laboratoriuma ? !

Ilyen ri,lland6 laboratoriumot kellett l6tesiteni olyan helyen, a

partnak olyan pontjrin, a hol a tenger ri,llatviliga kiildntisen gazdag I
6s fril kellett menteni a term,5szetbrivdrt attdl, hogy a vizsgri,lati anyag

beszerz6s6vel vesz6djdk. A Frildktizi tengethez k6pest a tdbbi Eurdpa

kdriili tenger valdban koldus a mi szempontunkb6l ; 6s a nripolyi

dbdl kiikinrisen olyan rrisze ennek, a melyet pa*alakulatai 6s 6ramai

a legketlvezlbb pontok egyik6v6 tesznek, a hol a term6szet szdps6gei,

s egy miikincsekkel b6velkecl6 vd,ros 6s a barritsri,gos n6pess6g az iletet

m6g egy zoologusra ndzve is kiv6l6an kellemessd teszik.
Ezdrb ri,llapoclott meg Dohrn Antal stettini sziiletdsii tand,r, fia

egy dusg azdag gydrosnak 6s tlilettri,ns zoologusnak, sok keres6s utrin

6pen Nri,polyban azzal az elhaL6"roz6ssal, hogy sajri,t vagyonii,nak j6

rdsz|i koczkfua t6ve, nagyszabdsri zoologiai dllomri,st alapit.Ez tdrt6nt

L871-ben. A tuilomri,ny tcirt6netdben csaknem pri,ratlanril 6ll magrin-

ember r6sz6r6l ilyen 6,ldozatk6szs6g ; mert hisz akkor m6g' nagyon

bizonytalan volt, hoz-e valaha az igy befektetett t6ke, ha'4em is

anyagi, cle legali,bb erktilcsi kamatokat, lesz-e sikere 'a vri,llalkazfis,-
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nak. A hogy ma ri,ll eldttiink a zoologiai ri,llomrts, k6t hatalmas 6pii-
leitdvel a frilcl legszebb ribldnek partjri,n, kiterjesztve tisszekcittet6seit
az eg6sz miivelt vilii,gra, szinte rigy tiinik fOI, mintha magri,t6l 6rie-

t6dn6k llLezdse, mintha nui,r legalSbb otven dve fcinn kellene ri,llania.
Akkor eg6szen nui,skdp volt, 6s Dohrnnak nagy el6gtdteliil szolgri,lhat
l6tnia, mik6nt alapittanak ma mdr, berendez6s dolgri,ban a ndpolyit
v6ve mint6ul, nyilvdnos ali,irds ritjri,n, s6t rdszv6nyekre is zoologiai
dllomri,sokat; az fi ahkor 6sercl6n vezetett 6t, ma j6l gondozott

orszii,grit v6lt bel6le.
. 
,A zoologiai ri,llomds l6trejcittdnek", mondja Dohrn egy jelen-

t6s6ben, ,,hfres analogirija van. A monda szerint Rdmdt alapftani oly
emberek gyiiliek cissze, a kik az emberi tri,rsadalommal meghasonlot-
tak 6s abba a k6nyszerhelyzetbe jutottak, hogy mindentiketr:6, tegy6k
egy utols6 k:irtyri,ra. Igy jfut a zoologiai ri,llom6s is. Kezdve az ala-
pft6jri,tdl, a ki el6rvdn harminczaclilc 6v6t, mint ember 6s .mint briv:i,r
egyardnt k6tes existenczidnak tiintem fol cinmagam e16tt, le eg6szen
az aqr;rarium gon doz6j5,ig s a laboratoriumi szolg6ig, mind megannyi
tdbb6-kev6sbb6 hajdtdrdtt ember voltak, a kik Nri,polyban krirtilottem,
m e d u c e, cisszeverddtek, a k6pzelhet6 legphantastikusabb riton vagy
fj 6letet kezdeni, vagy a r6git b6k6ben befejezni." ,Mi mindnyrijan
hasonlitottunk egy kicsit a br6mai viirosi rnuzsikusokhoz, a, kik, a
mese szerint, magukban v6ve egyenkint mrir nem tudtak hova lenni,
de 'azt a bizonytalan rem6nyt trtpki,ltri,k, hogy tii,rsasii,gban, egytitt
miikcidv6n, m6gis jobban menne a dolguk. Hogy a hangverseny, a
mit a zoologiai ri,llomds els6 6veiben csaptunk, l6nyegileg harmoniku-
sabb volt-e, mint ama n6gy kicsapott besti56, aftikitt lehei tal6,n
k6tellreclni, mindazoni"ltal akadtak, szdmos 6szrevehet6 jele mellett a
nemtetszdsnek, m6g er6sebb jelei a buzditii,snak 6s az elismer6sneli'
rigy hogy, mint a p6lda mutatja, utoljr{,ra mdgis csak el6g j6l tissze-
hangz6 symphoni6t hozhattunlr l6tre.'(

El fog j6nni az id.6,' jdsolta mintegy hrisz 6ve Dohrn, hogy a
frilclet zoologiai ri,llomdsok hi,lozata fogja borftani ds a tudomii,nyos
miikricl6s srilypontja ezekbe fog 6tmenni. A n:l,polyi zoologiai ri,llomds
alapftdsa dta nem kevesebb, mint hrisz mdsik l6testilt, kOzttik titbb
Eurdp:i,n kiviil. A Iegnevezetesebb egy Ausztrrilid,ban, Sidney-ben 6s
egy Java sziget6n, Batdviriban. A hrisz 6v el6tti zoologus dllapota,
a ki maga alkudozott a haldszohkal 6s nem tudta, hol fogjon annak
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tarrfilmdnyozS,sdhoz, a mit t6liik kicsiliart, hasonlft nagyapri,ink6hoz;
a liik p6staliocsin frtazl;ak ott, a hol benniinket a gyorsvonat tdpit

tova. Ma csak ki kell jelentenem a zoologiai d,llom6son, hogy ezzel
vagy azzal a brirmin6 ritlia ri,llattal akarok foglalkozni, 6s md,snapra,
vagy harmadnapra ott lesz asztalomon vagy a szd,momra ftintartott
viztafio medencz6kberr, s 6n ott tar:thatom, tenydszthetem kedvem
szerint. Messze; vid6k haldszai bocsd,tjdk munkdjukat stirg6s esetek-
ben az iillomis szolgil,lat:i,ra, mely rendkiviili n6pszerris6gnek tirvend.
S ebben nem his r6sze van igazgatoja azon tapintatri,nak, hogy a haki-
szat,,az anyagbeszerz6si munkrijd,nak vezet6s6re csupa bennsziiltittetAllft.

Altul'ibun sokat hciszrinhet az ri,llomds alapftdja cliplomatiai

iigyess6g6rrek 6s szewezd tehets6gdnek, no meg annak is, hogy be-
jd,rva Eur6pa ttjbb nagy viirosil,t 6s ott nyilvdnos felolvasri,sokat tartva,

szd,mos bar6tot tuclott Szerczni vri,llalatdnak, De csak a md,t megldv6-

nek, annak, a mely md;r akkor is mutatott volt fel sikereket. A

l<ezdetet sajdt magd,rtvagyonrinak kellett szolgri,lnia. Igy van, hogy a

st6"czi6 ma is magdnintdzet, Dohrn tanirr tulajclona, melyet egyes

iullamok subvencionii,lnak s melyben legtcibb eur6pai ri,llam b6rel egy

vagy tdbb asztalt, illet6leg dolgozdhelyet.
Dohrn eleinte, mid6n 1.871-ben letette tnt6zete alap ktivit. azt,

rem6lte, hogy a nagy kozonsdg sz6"mdta megnyitandd aquarium,

tengeri ri,llatok kirl,llitri,sa, melyet azzal tisszekapcsolt, fedezni fogja a

tudomii,nyos intdzet fcintartdsri,nak kolts6geit is. Sajri,t befektetett

t6k6j6nek kamatairdl eleve Iemondott. E v6,rakozisd,ban csal6dott,

mett az aquarium 6vi bevdtele 20,000 lira, az tntlzet budgetje

pedig vagy lizszer annyi. De nem csal6clott a nemzetkcizi elismerds-

ben, melyre szd,mftott; mert a ndmet Reichsrath p6lddul 1889-ben

mdr 45,000 mii,rka seg6lyt szavazott rneg sz6,m6,ra s a ktiltinbdzd

b6rl6k fi,ltal a b6relt 35 asztal6rt, 2000 fr:ankjri,val 70,0t)0 {blyih be,

rigy, hogy ma m6r kiaclis 6s bev6tel nagyjd,ban megegyezik.

Ep.u az aquarium kedv66rt kellett arra torekedni, h,rgy az

ri,llomri,s lehet6ieg sz6p 6s Li,togatott helyen 6piilhessen. Szebb helyet'

mint a tengerparton elnyul6 nyilvrinos kert, a Villa Nationale, csak-

ugyan nem is lehet kdpzelni. A telket ennek a ktizep6n csakis azzal,

a fcilt6tellel engeclte 6,t a vd,ros, hogy ez 6ptrlet a helyhez m6lt6

legyen. Ehhez jrilult eleinte az a kihtit6s, hogy a st6'czi6 6piilete 30

6v letelt6vel Ndpoly birtokrlba menjen 6t; ez eretleti, nagyotr is ter-
a

t

Orvos-tetm.-tutlom. Ertcsit6. III '
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hes szerz6d6st oda m6dositottri,k, hogy a 30 dv helyett 90-ig marad
az 6piilet Dohrnnak, illet6leg rirciktjseinek tulajclona. Term6szetes,
hogy e ndmet ember d,ltal alapftott int6zetet az olaszok eleinte mint
dket tekintettdk a sajrit testiikben; ma md,r azonban irri,nyad6 kij-
nihben oly n6pszeriisdgre tett szert, - a miben a kiiliigyek fordulatri,-
nak is volt bizonyfi,ra rdsze,, - hogy rijabban nem csak a telket enged-
t6lr rit a sL'6"czi6 nem 169 befejezett mri,sik 6piilete sz6,mdta ingyen, mond-
hatni lelkesed6ssel, hanem a hozz6, sztiks6ges cisszes p6nz is olasz
forr6sb6l szdrmazott, mint a hogy az els6 tisztri,n ndmet er6b6l jtitt l6tre.

Er u st6"czi6 6piiletei m6lt6h is a helyhez, a hol vannak ! Kii-
Irinrisen a f66piile| hatfuozottan Nri,poly egyik legszebbj6nek, helyze-
tdt is szdmba v6ve, minden esetre a legszebbnek mondhatd. Az
olaszok az 6 mosolygd dbltik mell6 kiss6 nagyon is fens6gesnek
artjri,k. Hdfeh6r homlokzatdt, melynek emeletdt ivelt, oszlopos loggia
diszesiti, a k6k tenger fel6 forditja; mindjirt el6tte van a corso, a
Via Caracciolo, a hol estdnk6nt a v6ros elegans fogatai robognalc
hosszri sorokban. Mrigcitte, hdtteriil a k6tolgyek tirokzciltl lombja.
Rriviclebb, keleti 6s nyugati oldalait ugvancsak loggiri,k 6kesftik, s az
el6bbirr van a f6bejri,rat a frildszintet elfoglald aquariumba 6s csillog6
feh6r mii,rvdnyl6pcs6n az emelet dolgozri helyis6gerhez, a honndt a
nagy krizcins6g ki van z6wa.

L6pjtink be mi is eldsztjr az aquariumba. Kicsinyben az eg6sz
Foldkrizi Tenger. Nogy n6gysztigii bolthajtri,sos terem, melynek k6t
hosszabb 6s a bejri,rattal szemkozt levci rtividebb oldaki,t, valamint a
kciz6pen l6v6 6ri6si pilldrnelr, a h6,z kis udvara falainak is a kdt hosz-
szabb oldal6t nagy iivegtri,bli,k foglaljdk el, cisszesen 26, egymdst6l
keskeny kcizolr 6lial elvdlasztva. Ez iivegtriblikon ri,t sziir6dik be a
tengerfen6h k6kes, mystikus vil6gossriga; ezek mcigcitt f.sznak, mdsz'
nalr vagy iilnek, l6tsz6lag minden mozgd,sra k6pteleniil, ndvdnyek
m6cljri,ra a tenger d,llatai. trl6ttiinli v6kony iivegfal ri,ltal eh'6lasztva,
oly idegenszerii, sokalakri 6let, hogy a ki csak egyszer volt az
aquariumban 6s turista m6djd,ra futott v6gig rajta, az olyanformii,n
&ezheli magdt ut6,na, mintha pdldri,ul a Louvre k6ptri,rdnak szd,mos
term6t robotolta le. S6t m6g furcsribban; mert brirmily meglep6ek
is a Rubens k6pei, azokat fgy, - a hogy m6gis el tutlta kdpzelni el6re ;
de itt li,t olyan dllatokat, a min6lret rendes emberi phantrizia nem teremt.

Az iivegirlbLi,k hafalmas bassineli fala, melyekbe kar:vastagsrigu



. 9 9

sugaral(ban zuhog bele id6nkint a viz, megrijitani a r6git, 6s a me'

clencze tartalmd,t gycingyriz6 friss leveg6vel 6lland6an teliteni. Mert a

viz lalc6inak 6pen f,gy sziiks6giik van friss leveg6re, mint a sz6ra-

zon dldknek; m6g pedig, mivel egy-egy med,enczdbe sokkalta tttbb ril-

lat van cisszezsrifolva, mint a mennyi hasonl6 teriileten a szabadban

61, ez a mesters6ges szelllztet6s nem is volna elegend6, ha az egyiitt

616 ri,llatok 6s nriv6nyek kcilcscinrisen nem Lltnri,k el egymd,st a sztik-

s6ges l6gnemmel: a mi leveg6t az r{llatok elhasznii,ltak, sz6nsavval

telitettek, az kell 6pen a nciv6nyeknek; kiveszik bel6le a Sz6nsavat

s aclnak helyette Oxyg6nt, a mi utd,n viszont az ri,llat szomjazik'

Apr6, szabad szemmel nem is lithat6, egysejtfi ndv6nyek, a st6,czi6-

nak megfizethetetlen oxyg6n-liferii,nsai, oly gyorsan bevonnak a me-

dencz6kben mindent, hogy az i\vegt6,bl6kra rakod6 barnd,s kdrget minden

nap Ie kell tisztitani, kftltinben d,tlitszatlannd, vii,lnii,nak azoli.

Es mi most hiri,ba ri,llnrl,nk eldttiik; peclig bizony 6rdemes ak6r

6rri,kig is egy-egy medencze el6tt. Mindig marad, a hovri, a szem m6g

nem tudott elhatolni, a honn6t rij meg frj alakok sompolyognak vagy

csap6dnak nyilsebesen el6. Mennyi pompa van pdlcLi,ul mindjrlrt az

els6 ablak mel let t  balra l  Ez a Tt iskeb6r i i  6 l latok tanyr i , ja,  a

m e l y e k h e z  a  T e n g e r i  S t i n c i k ,  a  T e n g e r i  C s i l l a g o k  6 s  a  T e n -

g e r i  U g o r k r i , k  t a r t o z n a k ,  s  a  K i g y d k a r r i a k k a l  6 s  H u j -

szit" lkarriakkal egyii t t  az 616nk pirosnak, az ibolyaszfnnek, a

r6zsaszinnek, a czitromsd,rgii,nak, a barnd,nak 6s a fekei6nek alakok-

ban rendhiviil gazdag vegyiil6k6t alkoijri,k. olyan lapos 6s kar6lyos,

mint egy lehullott platrinlev6l 6s olyan mozdulatlanul fekszik is

a porondon ndmelyik. A,zt hissziik, hogy ilyen valami nem is 6l-

hel; de megpillantunk az iivegfalon egy hasonldt: szorosan oda la-

pul, 6s ha nehri,ny perczig figyelmes en n6zzuk, Li,tjuk, hogy mintegy

Iassan csfi.szva halad bizonyos iriinyban a sima lapon; fel6nk fordi-

tott feliilet6n apr6, 6,tl'6,tsz6 Li,bacskrik sorait vessziik 6szre, melyek

majtl kinyrilva, rnajd meg visszahriz6dva viszik tovribb a platri,nle-

velet. Itt-ott emberf6nyi, ibolyaszfnnel 6s feh6rrel tarka gcimbtik

gubbaszkodnak, stiriin megrakva ujjnyi tovisekkel; szinte vii,rjuk, mi-

kor dugja ki al6la hegyes orrd,t a siindisznd. AzL6"n azok az otromba

barna vagy testszinii ugorkri,k mif6le vet6sb6l magzoLlak itt frjl ? Van

egy kis hal, mely az 6 tehetetlens6giiket igen j6l fcil tudja hasznd,lni:

Fi eras f ernah hivjri,k. Belebujili a Holothuririnak kopoltyfr-zsd,kjdba
7*
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(u. n. ttid6frijri,ba) s ott v6delmet tali,l, csah fej6L dugva, hi, hogy az
arra risz6 aprd Ril i f6l6lrei tdpli ldkul elfogja. Ezeknek a Tengeri
I lgorkr i l inak a b6r 'e te le v iur  ugyanis m6sztestecsl i6hhel  6solyan
sziv6s, hogy 6h maguh sern helleneh semmi m6s ri,llatnak, mdg enr-
bernek sem, legfcilebb ri,llftirlag - Chinri,ban. A Tengeri Siinrilr,
castagne di mare, ellenben nyaldnhs6,9 szdmba mennek a nri,polyi n6p
el6tt. Kcizep6n kett6 v'1.,gj6,h az rtllatot 6s ikr6it, mint mi az osztri-
gri,t, hedvteldssel fbgyasztj6k. A Ttiskeb6riiek medencz6j6nek kcizep6n
van nehii,ny ri,gasbogas cserje, rojtos, finoman szii,rnyalt levelekkel. Es
a sd,rga, rojtos levelek mozognak, szlt-szdtnyflanak, m€g ism6t risz-
szehfzddnak. Az figynevezett Cr i n o i d e ri, k n a k telepei ezek;
6seih, rirelyekneh maradv6nyait bizonyos geologiai r6tegek meg6rizt6k
szd,munlira, a fcild Iegrdgibb lakdi koz6 tartoznak.

A ktivetkezd medencze talajei,n nagy ttimegekben zcjldel a ten-
geri sahita; ezt a moszatot, rnely szdmos halnak szolgdl tdplil6liul, a
ndpolyiak rnaguh sem vetik meg. I(cizdtttik riszli:i,lnak az 6vnek bi-
zonyos szakdban a rtipiil6 halah is; de a fogsrl,got nem dlljdk ki
sokd,ig. Mdg ezekn6l is 6rdelresebbek a krivetkez6 ablalion bel6l a
P uh at  e st i iek,  C s i  gdk 6s I iagyl6k nagy tdrsasi i ,g: i ,ban az ele-
g6ns mozdulatohkal uszr5, mellette szfniiliet rnincluntalan v6,ltoztat6
Lolig6k. Fejtikdn iil6, el6re nyujtott ld,baik, ki61l6 nagy szemiik a
Li,bak ttivdben, k6t oldali Iebenyes risz6h a czukorsiiveg, vagy rigyo-
Itiveg alahu, !all6,tsz6 testen: ez Lfinrk fel rajtuh mindjri,ri az els6 te-
kintetre, azat6"n meg a4 hogy id6nkint el-elhalvri,nyulnak, meg-meq
kipirrrlnak, mintha v6ltoz6 indulatok nagy harcza dulna kocsonyits
testiikben. Orri,hig ehiszkrilnak egy egyenes vonalban el6re hd,tra,
meg se fordulva, mert tudnak halaclni, mint a jd propeller, mindk6t
irri,nyban. Ha rriiitiink az uvegre, mid6n oda kcizel 6rnek, hirtelen e.l-
sii,ppadnak, vagy elpirulnali: az egyik megijecl tal6"n, a mri,sik meg-
haragszik. Szfniik vri,ltozdlionysdga triltesz a Chameleon6n. A milyen
6l6nkek 6k, olyan lusta ennek a medenczdneh tdbbi lak6ja. Sarliai-
ban vouulnak meg a scit6t ibolyaszini i ,  csahnem fekete Aplysirtk.
nagy, meztelen csigri,lr, ahkorii,k, mint egy kisebb h6"zi ny:ial 6s ha-
sonlitanak is hozz6" egy keveset, a mennyiben van hegyes fiiliik 6s
gtirbe. puha hri,tuk, rri,szolgri,lva n6mileg n6met S e e h a a s e neviikre.
Szerte-,szdrva hevernek ott a porondon aliliora csigii,li, mint egy-egy
iitpintes kupa. Ritlrrin mozdulnali (+s rigy litszik, 6lttilr fi6cz6ljal<6nt,
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azt tekintik, hogy aprti pet6ikb6l min6l hosszabb zsinorokert rillitsa-
nak eJ6, melyeket nagy halmokban tjssze-vissze hfrszirlnak. Ott van-
nak a tornyosan csavart Biborcsigdk (Murex), a Gydngykagyl6k, az

OsztLigdk 6s a Puhatestiieli vildgdnah szilz mds alalija.
M6g a Kagyl6knri,l is jobban meg6rdemeln6k a Puhatestiiek el-

rrovczrist azol< az rillatok, melyek a kcivetkezd medencz6ben 6lnek:
Iegrra,gyobb r6szt szintelen., '6,t16,ts26 kocsonyattimegeh, rdvicl cstiveh,
horcl6k vagy gum6h iilneh a sziklii,kon, illet6leg frsznak, n6ha hosz-

szrt. ldnczokba egyestilve, szabaclon. Ezek az Ascidirik, a Salpirli 6s
a Pyrosomri,k; mindnek rnegvan, iobb6-kev6sb6 az a tulajdonsii,ga,
hogy phosphoros fr4nynyel vil6gitana,k. Ily fakci l6nyek lidzott j6l esik
itt-ott nehri,ny biborvorciset, noha kiilonben hasonldan idomtalant
Li,tni. A kagyl6k 6s csigri,k, lassan bdr, de m6gis iucljri,k a sajd,t aka-
ratuk szerint r.ii,ltoztatni a helyiiket. Ezek a Salpd,k 6s Pyrosomii,h
szabaclon lebegnek Llgyan a vizben, de csak a merre a tenger d,ra-
rnai, hnllimai viszik 6ket. Ilyen az figyn. pelagikus d,llatok sorsa, a

melyelihez a Medrts6l<, a Vetrustivek, a Syphonophorri,k 6s sok md,s

egy6b is taltoznir,li. A testtik csaknem liiv6tel n6llitll olyan itl6t's26,

mint egy szappanbubor6li, csal< hozz6" kell 6rni 6s v6ge van. De a

mig 6p, aclclig olyan szivdrvitnyos szineket is jri,tszik, mint az. Min-

clen vihar milli6hat vet lii e ttir6heny ri,llatokb6l biztos pusztul6sba,

ir, partra. Szeg6nyek ! Avagy talii,n, mig bri,ntatlanul ds tiindtiktjlve

lebegnek az d,rban, 6k is azt hrszrk, hogy van akaratuk, hogy arra

mennek, a merre nehih tetszih? Talai,n mig claczolnak is, a maguk

rndclja szerint, a vdgzettel 6s nem 6rzik, nem tudjd,lr, meti:e hajtja

6liet a vihar; milrorra pedig a partra veti, akhorra mdr meg is hal-

talt 6s bizony van annyi okuk biiszli6nek lenni a szelbacl akaratulira,

mint ak|r az emberneh. Hiszen mi is csak eff6le pelagihus ri,llatoh

vagyunh a minclensdg nagy tengerdben, melyneh fujaavdgzet,partja

pedig, ki tuclja ? - taliin egy mri,sik bolyg6.
A pelagihus iillatohnak, ez idealis l6nyehnek, melyehen kcirtisz-

tiil lehet lri,tni, legnagyobb ellentdte a htivetk ez6 k6t meclencze laktii,

a nagy Rdk-f6l6k: a Homd,roh, a Langustii,h, a, Tengeri P6kok 6s az

otrornba Medverri,kok. Egyikkel-mri,sikhal ezek koztil cintik, Htilgyeim 6s

Urairn ! mrir bizonyosan talrtlhoztak, ha mrtslr6p nem - f6ve. Moncl-

hatom, fgy scrn 6rclektelen egyiktik sem; eleveneu azonban ttibbet

meg tudunh em6szteni. Nern terhelili meg a gyomrot, 6s viiltozatos
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sziniiket, fura, alakjukat harczias mozdulataikat szeml6lhetni, b6

kri,rp6tld,st nyrijt az iztrk6rt, rnelyet igy az iivegen keresztiil nem 6lveztink.

A meclen cz6k oldalaira er6sitett 6s a talajukon szdtsz6rt szik-

laclarabok uLS,nozm akarj6"k azt a partalakrilatot, melyet e rrikok kti-

ftinrisen kedvelnek. F6dolog, hogy sok buvdhelydk legyen' hiszen a

Tengeri Pdhokat 6s Medverdkohat ellens6geiktdl 6pen az menti ffieg,

hogy szinilk 6s szrrhos, iromba alakjuk egy-egy szikld,t6l, amely mel-

lett meglapulnak, alig engedi megktilcinbriztetni 6ket

A Homd,ruak, a leghatalmasabbnak kcizottiik, ilyen nagy fokban

v6d6 szinre nincs sziiks6ge, mert van kem6ny p6,ncz6lj6'n kiviil v6-

clelmiil egy pdr 4eszt6 nagysrigu oll6ja. De ilyen kem6ny pdncz6l nem

mindig takarja, ilyen er6s oll6k nem mindig v6delmezik a Tengeri

Rri,kot. Vannak az 6 6let6ben napok, s6t hetek, mid6n igen nyomorult,

magiival tehetetlen teremt6s szeg6ny. Nlerev p6'ncz6lja nem tdgul ab-

ban a m6rt6kben, amint teste ndvekszik. Iddnkint le kell vetnie, hogy

megkem6nyed6 friss b6r'e szolgri,ljon azt6"n fj p6ncz6lul. Ez azonban,

frgy Litszik, igen nehez6re esik; md,snak se volna kcinnyii a b6rdb6l

kibfjni. Egy vecll6 Tengeri Ri"k igaz6,n sz|"nalmas alak. P6ncz6lia a

hrita krizep6n reped ffieg, s ezt az eleinte keskeny r6st kell minden

erej6b6l tri,gitania, hogy kif6rhessen rajta. Nugy tlgygyel-bajjal, ide-oda

feszelegve, forogva el6szrir is a farkri,t sikeriil kiszabaditania, valahogy

m6g a trirzs6vel is boldogul, bri,r id6nkint a kimeriil6st6l mintegy

rijultan roskad rissze. I-,egttibb bajt az oll6i okoznak neki, mivel t6ben

sokkal v6konyabbak, mint a v6gtik fel6. Ez er6kcidl6s kozben nem

ritkri,n le is szakad az egyik. Jri,rtri,nyi ereje sincs a nyomorult Rri,knak,

rnire r6gi pri,ncz6lj6"t el tuclja hagyni. Semmi tagjdnak sincs meg a

rendes formri,ja ; oll6i is csak hasznavehetetlen teher, nem tud veltik

v6dekezni. Nem csoda tehri,t, hogy els6 gondja a vedl6s utiin biztos

mened6het keresni. Bebrijik a szikli,k kozd 6s szinte reszket fdlelm6-

ben, ha egy md,s, rn6g nii,la sokkal kisebb ri,llat is megy arra. E. uut

is oka a f6lelemre. Ktikincisen a fajtd,jri,ba tartoz6k, ha ilyenkor hozz'i

f6rnek, nem kegyelmeznek neki: irgalmatlanul tisszetdpik 6s fcilfaljrik.

E gyd,moltalan ri,llapotri,ban a kisebb cz6,p6,knak is keclYencz eledele.

Lassan, lassan azonban az ij p6,ncz6l is megkem6nyedik 6s a

rii,k visszanyeri 6letkedv6t, cinbizalmrit. Elhagyja 6dujri,t 6s ftilfrissiilt

sz6psdg6t biiszk6n s6tri,ltatja meg. Lehet is rd, btiszhe I A,z ilyen nem

rdg vecllett Tengeri Rd,k, ktiltindsen ha m6g nem is nagyon v6n, va-
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ldban szdp leg6ny. Fejtoruk sfrgd,sbarniin, feh6ren 6s k$kessziirkdn

m6rvd,nyo zott; Iilaik 6s farki fisz6ili 6gszink6keli, tapogat6ih korall"

vrirdseh; szemiik feket6n csillog, 6l6nken eliitve tiszta feh6r htirnye-

zet6t6l. Tartiisuk el6kel6, mozdulataik ktjnnyedek 6s biztosak' Tapo-

gat6ik 6s rri,g6ik szakaclatlan rezg6se, csri'pjaiknak lengedez6se tanus-

lioclik r6la, hogy j6l &zik magukat. Ha ellenben vecll6s kcizben egyik

olltijuhat ulu.*ri.itdk, mindv6gig b:i,tortalanok maradnak 6s tcibbnyire

a mii,sikat sem tudjd,k meg6rizni. Kajri,n tri,rsaik ftilhasznriljrik gydn-

gesdgtiket, rrijuk timadnak, csattognakaz oll6k, az iivegfalon is ri'tre-

csegnek a pinczdlok 6s szeg6ny invalidus bizony ri'ldozatul esik' ha

,.ui. iclejekorrin meg nem mentjiik s d,t nem tessztik b6k6sebb haz6'ba,

p6ldriul u TUrt.ndriiek koz6,, a melyek ugyan nem harcziasak.

De m6g ha baj n6lkiil ment is keresztiil a vedl6sen, az a foly-

tonos vesz6ly, u *inlk olya'koi ki van t6ve, maracland6 nyomot hri'gy

tr, jellem6n. bizalmatlannd, lesz, kertili az emberek - akarom mon-

clani a Rdkok tri,rsas6gri, t - 6s egy-egy zugolyba hriz6dva tcilt el

csoncles szeml6l6d6sben napokat. tekny6alaku goclrdt kotorvri'n magii-

nak a fovdnyben. csak a tapogat6it mozgatja, mintha valaki a baju'

szri,t podrirn6, 6s oll6it ringatja vizszintesen. Ha t6bb varl egy mecl'en-

czdben,egymristfll a lehetfi legtd,volabbi sarkokba vonulnak 6s sziintelen

egymdst iesiL v6delemre, tiimaclii,sra k6szen. Sz6val zordon, mogorva

u"g;t.gOrryek 6k mind. A.zaz m6gse mincl, hiszen koztiik is va'nah

k6pvisel6i a sz6p nemnek, 6k is tudnak szerelmesek, gydngdttek lenni'

N.hanyrzor sikeriilt meglesniink, hogyan udvarolnak' Szerelmtik tri't-

gyd,t 6k is gavall6ro, figy.l.mmel, czit6gat6 mozdulatokkal veszik

tOriil, - no de nem akarok indiscr6t lenni 6s kegyeteket is k6rem'

forduljanak meg: a nagy Rrikok medencz6jdvel szemben, a terem

ktizep6n elhelyelettek egyike dz, melyben a Remete rrikok 6s a kis

Tengeri P6kok, a krabbok 6lnek s fizik boh6 jri,t6kaikat"

Igen, mert az avili,g, melyre most becses figyelmiiket ftilhivom,

mer6ben kiikinbciz ik az im6nt elhagyottdl. Ebben a rneden cz6ben az

;rachinra) szdmos kisebb fait:5"j5'nak

boz6 alak, de mind hasonlit egY-

ratni, magas 6rtelmi fejletts6g dol-

griban. Az aquarium rjsszes lak6i kozt ezeka legokosabbak, a legra-

vaszabbak; cselekv6siik czillszetus6ge gyakran bd'mulatba ejti a szem-

l6l6t. Van is n6z6jiik mindig el6g, kiiltintisen rnicl6n az aquariumi



104

szolga egy-egy mardk apr6 halat tlob he koz6jtik. A rneclc+ncze falait
hisebb szikladarabok burlioljrtk: rninther minclenih rnegelevenccl'eli,
anrryi lris tengeri pdk ugrih el6 kdzlilcik ; a vtzLart6 fenek6t vastag 16-
tegben tlurva fciv6ny boritja: rnintha, fcilforclulna az eg6sz, annyi bujih
el6 onn6t is : a meclencze krJzepdn nehiiny korall ag terjeszkedih:
azokr6l is csak frgy potyognali le a rii,kocskiih, hogy harnarabb odar
juthassanak 6k is, ahol valami prdda kinri,lkozik. Es megkezcl6clik a
czivakodds, nern 6let-hali,l harcz, mint a nagy r6holi6, hanem csah
aff6le hajbahap6s,, mint a suszterinasok kozt, mid6n n6ptlnnep6lyek
alkalmii,val p6nzt clobnak a tdmeg koze. A pogurusok, melyeh
hri,tsd testtiket egy csigahdjba reitik 6s ezen a csigahdjon n6ha eg6sz
tii,rsasdgait a virrigdllatoknak czipelik maguhkal, sokkal er6sebbek ;
de a Carcinusrtk i igyesebbek, elkapj6k el6lctk a clarabka halat 6s
futnak vele gyorsan eg6sz ftil a medenbzeoldal szikli,ira, ahova 6het
a Pagtrrusok a rnaguh nagy hd"ztaftd,sii,val nem kcivethetik.

tr kis rri,kok koztil tcibben igen sajri,tsrigos 6letmddot folytatnak.
Ismeretes p6ldri,ul az ernlitett P u g u r u s, mely iires csigah6jba brijih
f,gy, hogy csak feje 6s oll6i rillanak hi, cle azok is visszahfizhattik,
Ira vesz6ly kdzelg. EzL a vesz6lyt segftenek elhd,ritan r azok a virri,g-
ir,llatok, n6ha n6gy-cit nagy Aclamsia, rnelyeh a csigah6jra teleptlllek.
Mert nem kell gondolni, hogy a vir6grillatoknak a term6szete is a
virri,gok6ra, eml6k eztetne. Szdp szirrnaik megannyi kar, k6szen a zsii,k-
mri,nyt rnegragadni, 6,get6, m6rges csald,nszervekkel elkri,bitani, hogy
azutdn a szirmok kcizdppontjdban nyil6 sz6,jba juttassri,k. A vir6gel-
Iatok renclkiviil fald,nkok 6s figy Li,tszik magasabbrenclti dllaiok el6tt
igen rosz hirnek drvencleneh, mert nem tii,maclja rneg 6ket se hal, se
rdk. ,Elnnek a tekint6lynek haszndt veszi, rnert vdclelmet nyer d,ltala
a rii,k 6s viszont a rd,kra sztlksdge van a virri,grillatnah, mert az gyor-
sabban tudja vit"ltoztatni a hely6t 6s ez az 6 rneg6lhetds6re, minclig
ftj meg i.j, tdpli,l6kban gazdag vizicimegekhel jrinni $rintkez6sbe, n6l-
litilozhetetlen. Md,s rdkok meg egydb 616 vagy 6lettelen clolgokat
raknak a hd,tukra, karjaikra rriszben pajzsul, r6szben ,i,larczul, hogy
jobban eh'ejt6zhessenek. Igy a Dromia Spongia clarabokati l leszt a
hdtri,ra. A Doripp6k kapjri,k, arnit el6l-ut6l taldlnak, 616 vagy 6lette-
len clolgok 6s a fejtik fdldtt magasra tartj6k, ,igy l6tnali-futnak:
n6ha egy iivegclarabbal, n6ha egy mri,s r6kkal, melynek tiirnie kell,
hogy igy pajzsul szolg6ljon. Ha a Dorippdt valarni hatalmasabb ellen-
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s6-q megtirma,clja, ott hagyja annal< libai liozt a ltajzsit 6s maga kibfrjik

ir,ltila r mire ellensdge tisztirba jrin a clologgal, 6 maga heE ven-volgyon tftl

.jir,r. A P i s a-f6l6k rninden k6pzelhet6 lim-lombtil eg6sz ercldt gyiijteneh

magukra; engeclih. hogy ktilonf6le kis polypok teny6szszeneh a hd,tuhon.
A maguk lak6it legfdllebb r'6gsziihsdgb6l bri,ntjri,k; de ha egy fajrokonuh
rnellett mennek el, a,nnak hdtfr'61 szivesen lelopnak valami ehet6t.

M6g sok drdekes bohr5s6got j6tszhatndnak el nehiink a rd,kok:
cle rnd,r is hosszu ideje va,gyunk az acluariurnban 6s m6g alig tizetl-
r:6sz6t klttuk; pedig m6g fOi kell menniink az emeletre a clolgoz6he-
lyisdgekbe 6s azl6n a hald,.ozat ktilcinbciz6 nemeiben is r6szt ven-
ltink. A tdbbi medencz6t mfr csak fut6lag vegyilh szemiigyre. Ott
pompiizrrak a ktikinbci z6 Tengeri R6zsd,k 6s Kciliorcsineh; ott ltevernek
a nappal alvd kisebb Czdpa-fajok, a Scyll iumoli; egy his nyi l t  me-
dencz6ben nehiiny To rpedo, elektromos hal till a hrizons6g rendelke-
z6s6re: n6gy ujjunkat a hasa a7'6", hilvelykujjunkat a hd,td,ra kell
tenniink 6s megszoritanunk. Ha m6g nincs nagyon trinkrepr6bri,lgatva
szegdny T o r p e cl o, ,"igy 6c1 esetleg akhora elektromos lctk6st kett6t,
lrri,rmat is egymii,sutir,n, hogy bizony elzsibbad L6le a leger6sebb kar
is. Amott liigydznak barna 6s feh6r md,rvirnyos b6rlikkel a Muraend,k,
ir Lucnllus6k keclvencz hala, rnelyeket, hogy jobban hizzanak, r'alb-
szolgahfrssal tartottak ott a Lacus Lucrinus-ban Bajae mellett. I(cizel a
I lur6ni i , l ihoz vannak a nyolczkar( t .  Polyp ok,  az Octopusok.  Mid6n
risznak vagy zsinegen leeresztett rd,knah irarnoclnak utilna, olyanok,
rnint egy kiforditott eserny6, melyet elkapott a szdl. Nyolcz liarjuk
tnindenike tcibb sor fehdr tapad6 koronggal, megannyi kopoly6vel
van telerakva a zsdkmrinyt rnegragadni. Testiik olyan, mint egy r6t-
l-rarna tiblcis zsii,h; szri,jukat, rnely a papagrily cs6rdhez hasonlit, a
Iryolcz kar veszi kdrtil. Mid6n pihennelr, kfipalakri halom az eg6sz,
urelyneh tetej6lien k6t kiiil6 szem 6s a rdvid cs6 alakfi, sztintelen
rnozg6 fecskencl6jiik ld,tszih. Karjuk olyan vastag egy-egy, mint az
eurlter6, de hosszablr rninclen mozchhlatti kigyriz6s, 6s ha egyszerrc
rrrirrd a nyolcz megrnozchhl, idomtalan gomolygds ejti zavarba a
szeml616t.

A Sepir ik olyanok, mtnt az el6bb leir t  Lol ig6k, csakhogy st i-
tritebb szfnfiek 6s ztimciliebbek: ha ellens6get 6reznek, fekete felhdt
li;velnek hi rnagukbdl, mely rnessze kcirnyezetben trtl6,tszatlann6, teszi
rr vizet 6s m6dot 5d nekilr rd,, hogy elil lanhassanak. I-rd,m, hiriba,kdr=
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kedik az ember, hogy 6 frj dolgokat tal6"l ki; mindennek van md,r
md,sa az ri,llaiviki,gban : a ki vesz6lybe jot,, az befeketit mri,st i*,
mindent a licirnyezeLiben 6s a sok feketes6g kcizepett 6 magaoddbb 6ll.

R66rilnk-e m6g megtekinteni az aquarium virii,gos kertj6t, a,
Korri l lok 6s a Serpulrik medenczlj l t? A,zutdbbiban sz6,z megszitz
6l6nk piros vagy tarl<a virri,gkehely, az illetd F6rgek hiterjesztett
kopoltyrii, 6keskedih. Ha a feliigyeld a kulisszri,k mcigiil, a viztart6-
nak a n6z6 hely6r6l ldthatatlan tetejdben ri,llva, egy bottal v6gig
suhint feletttik, mintegy vardzstit6sre elhervad az eg6sz kert virri,g:
minclen rt l lat visszahriz6dik a cs6be, a hol lakik. Mohadllatok
finom, barna pih6t raknak a szihlira, 6s ndmely Hydroidok telepe
gycing6debb, mint a Paradicsommadd,r tolla.

Ktilcincisen szdp az aquarium d6ltri,jban, mid6n a napsugarak
valamelyik medencz6nek 6pen a tiikr6re vet6dneh rd,, krirdsztnl jdrj6,k
ariunyos nyilaikkal, gy6mrinttri, vL,ltoztatnak minden l6gbubor6kot 6s
ezilstt6 a talajnak minden homohszem6t. Ilyenkor tri,rjri,k ki kelyhiiket a
k6nyesebb virrigri,llatok, melyek mri,skor bimbd mddjrira dsszehrizddva
6lnek, ilyenkor mutatjdk el6 bokrdtris kopoltyriikat legszivesebben az
irn6nt emlitett Csdves Fdrgek, ilyenkor ilnnepel minden a minek
6l6nk, tarka szfnei vannak. Ilyenkor rephednelt a kagyldk, a his
Pectenek feh6r pillangdh mddjri,ra: ott fekiisznek, minthamozdulni
se tudniinak, a szikli,n, Ilgzlcstiveiket kinyfjtva; cle takin csiklan-
dozza 6lret a napsrig6r, mert meg-megmozdfilnalr, egyet ltihnek ma-
gukon, fdl-ftjlvetddnek, de meg lehullanak, mig egyszer csah sikeriil
az induld,s, rissze-tjsszehapva h6jukat, emelkednek sietve, igyekezve
mig erejiik tart, hogy eJdrjdk a vizszint; ott kibukkannak 6s azt6,n
tehetetleniil hullanak al6" a fen6kre. Ez a viz olyan 6,tl5,tsz6, hogy
nem is vessziik jdformri,n riszre 6s szinte irigyeljiik a kagyl6kat, hogy
reptilni tudnak; a tdbbi csak kriszni tud, lassan, csigamddra.
Amannak is li,that6lag nagy fri,radsrl,g6,ba keriil, de bizonyri,ra'm6gis
gyrinydrt olroz n6ki, mert liiilcinben nem tenn6, hisz egy6b haszna
nincs bel6le. Esziinkbe jutnak a mi ttirekvdseink; a rtipiil6shez
lragyld az ember is, de kedvezd pillanatokban, er6s akarattal m6gis
rcipiilhet. Annri,l szomonibb, mid6n ism6t fcildre bukva 6rzi tehetetlen
volt6t 6s a madarat csak irigyelni, cle utiinozni nem tudja.

M6g enndl a napsugaras 6letntil is drdekesebb az aquariurnban
a sztirktilet meg az 6jjel. Mid6n a ld,togat6li eloszolnak, megsztinik
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a zajl piros Baedekerek villogd,sa, angol 6s n6met sz6, micl6n a ka-

pot ot bezafiak 6s csah a meden cz6k viz6n sziir6clik ri,t n6mi ztildes

ieny, akkor azokban eg6szen fij, a nappalit6l elt6r6 6let kezcl6clik'

A mi nappal vidult, az most d,lomra t6rt, 6s el6jtinnek azok az 6l-

latok, melyek a nappalt mozdulatlanfil, buta kdztimbiiss6gben a vilig

itd,nt, vagy elrejtve toltott6k. Megkezcldtlik a lengetrliz vili,gitri,sa, a

mi ktikinrisen a M e clusri,"k s a Ko rall ok medencz6jfben 6ri el tet6-

pontjri,t: mint siirii ,ripotkri,k tiinnek fel 6s mulnak el apr6 pontok,

iur,l,oyi, szabad szemmel nem is Li,that6 6llatkri,k. A lengd V 6 n u s 6vek

a s6t6t hrirnyezetbdl r6zs aszini, el-elhald f6nynyel valnak ki; de k6-'

ties, phosphoros f6nyt d,rasztanak a hengeres P y ro s o m rik 6s n6mely

mos t  6 l 6nken  f szk6 , l 6  Mec lus  d , k  6s  H ippopod iusok '  A  Ko ra l l ok

medencz6j6ben aT o l lk o ral l  (P en n at ul a) sz6rja a szikrri t ,  ha egy-

egy 6jjeli u,indo, srirolni tali,lja. A ki m6g nem tllt csolnakban, csdndes

"y,irill*rakii,n, 
micl6n ktirUltitte fcilragyogott a tenger)az e tiinem6nyt

eise tuil ja kfipzelni. F6nv d,rad szerte a sebbdl, melyet a cs6nak hasit,

6s az evezlk mer6 gytimri,ntot lapd'tolnak'

A , r6s  ha lak ,  ak t i l i n f d l eC  z r i , pd , k ,RA  j  6k  6sTo rp  ed6k  nap -

pal alusznak. Szrl,mukra sziirkiiletkor virrad meg. R ri, j a 6s T o r p e d 6

frgy eli,ssri,k magukat a mecle nczehomokjdban. hogy nappal 6szre se venni

6ket; legfcilebb kopolyiyfinyild,saik kciriil mozog meg n6ha a homok'

Beri,llvd,n azonban a stit6t, vfdri,m csobogii,s kOzt jrirjri'k be tany6jukat,

6s jaj aunak a kis halnak, jaj antrak a frissen vecllett rd'knah, melyet

fril tudnak hutatni. De ha 6k nem kegyelmeznek a kisebb halahnak,

irii,nttrlr meg azok a nagy arasznyi P i 6 c z ii,lc nincsenek irgalommal'

melyek koztil n6ha 5-6 is csipeszkedik r6juk. N6kik m'gazelektro-

mos tit{sek se 6,rtanak, a mi petlig a Torpeddknak egy6b d'llatok-

Irrr,l szemben borz aszt6fegyvere. A melyiket, plcl. halat, egyolyan 6rt, az

kri,bLrltan, hanyattfordrilva emelkedik fdl avizszin're 6s itt gtircsdsen

kapkocl levegd utrin I csak nehezen t6r magdhoz 6s dvakoclik mdskor,

hogy T o r pt a O ho z ne hdzelitsen. Ezeknek falinksri'ga annyira megY,

hosy a lenyelt trilsri,gosan nagy halakt6l n6ha valdsri,ggal megpukkatl-

nak. Az O cto p u s o k is 6l6nkebbek 6jjel, mint nappal; olyankor ki-

md,sznak, kcizel- a viz tiikrdhez, a sziklik tetej6re 6s ott leselkednek

a ri{,kokra, melyek kedvencz eledeltik. A ki jri,rt Nri,polyban 6jjel a

tengerpatton, az emldkezni fog ama csolnakokra, melyeknek orrrin vdrti-

sen lobog a fr iklya 6s a vizre veti f6ny6t,hogy a Polypokat csa-
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logassa. Evez6 alig csobban, szti nem hallik 6.s a Polyp mit sem gya-
nftva terjeszti karjrit a vilri,gossri,g feld, hogy a rnir,sik pillanatban mf,r
a,cstinahban, tehetetlenill gomolyogjon.

De tald,n el6g icl6t ttjltcittiinli m6"r az auquariumban ; jertlnk fdl
az emeletre, hogy megn6zhesstik azt, a mi az iillornri,son a legl6nye-
gesebb, a. laboratoriurnot. Azutd,n pedig vegyilnk r6szt a Johannes
Mtillernek, a stii,czi6 kis g6zds6neh egy liirir,ncluli,sii,ban, hogy meg-
I6ssuk, mili6nt rniikcidik a hotrdhdld, a clredge, mely a simri,bb ten-
gerfen6k kincseit gyiijti szii,munkra cissze, 6s mik6nt sz6,ll egyik vagy
mdsik vd,llalkoz6 zoologus brivri,ttilttizetbem le a tengerfen6k szikli,i
koz6 vagy viz alatti barlangjaiba.

A,z 6ptilet f6bejd,ratrttdl jobbra van a mii,rvii,nyl6pcs6, mely az
emeletre s mindenekel6tt a lieleti homlohzat sz6les loggiir,jri,ba vezet.
Ez el6tornii,czb6l nyilih egy hosszu folydsd, mely csaknem az egdsz
6pilrletet v6gig hasitja 6s friltilr6l, az avegtehln 6,t nyeri vil6goss6gri,t.
Jobbra t6le van, vele ptlrhuzamosan a nagy dolgozd, balra a hrinyvtd,r,
melynek ajtaja 6s ablakai a f6homlokzat loggirijri,ra nyflnak.

A nagy laboratorium igen bonyolult berendez6sil terem. A be-
jriratta,l szernhtizti oldaL{t hd,rorn 2D llb maLgas ablah csaknem eg6szen
elfoglalja; a tcibbi hdrrnat,a hol az .rJt6li s a folyos6mn6z6lr6t ablah
nregengedik, a menyezetig 616 6ri6si szekr6nyeli veszik ig6nybe. A
terem kcizep6n egymri,sfdldtt k6t hatalmas, hosszuhrts n6gyszdgii ilveg-
rnedencze tiz-tiz alosztri,lylyal az 6pen munhitban lev6 vizsgri,lati anyar,g
sz'imdra,, Szakadatlanul csobog bel6jtih a friss tengervfz. Nlinclenili
reliesz fdldtt ott van az illet6 brivd,r n6vjegye, a ki hasznri,lja. A h6-
rom nagy ablak mindenike el6tt k6t-k6t dolgoz6asztal 6ll, reagentiri,s
ilvegekneh tarlidld harczi rendeivel. tr hat asztal fdldtt vasoszlopoli
egy fa,emelv6nyt tartanalr, mell're k6t vasl6pcs6 vezet fcil : itt varr, szint6n
lrettes6vel a terern rnrlsik hat dolgoz6-asztala, az ablakok fels6 fel6-
nelr vild,gossri,gd,t haszndlva ki. NI6g magasabban, a menyezet alatt
firerk6ly vezet kcirttl 6s a szekr6nyekhez, ahol a gyiijtem6nyeh ii,llanalr.

Az emlitett folydsdbdl balra nyil6 ajt6 vezeL a miiv6szi fres-
kdhkal clfszitett krinyvtdrba, mely a zoologiai irodalmat tali,n tr, vili,-
gon legieljesebben foglalja magdban. K6nyelmes sz6kek 6s ir6asztaloh
lrinri.llioznak a rnunlifiho u. isli Ie 6s dolgozzl"l mondja mindenik; de tr,
loggidra fd lmosolyg rr ,  tenger,  odahdkl ik  Capr i ,  Sorrento,  a fd ld-
rrek legszebh vid6lre ris bizony sohii,ig tart, rnfg betelik v6,le az fijoncz,
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hogy a mdrvd,ny-krinycikl6 fijl6 hajolva n6zzen, n6,zzen 6s ne trir6dj6h
se Czd,pdval, se Pi6cziival, se sernmif6le tudomd,nynyal.

Keletre 6s nyrigatra a Iefrt k6t nagy ter:enrt6l, az 6piilet kes-
lienyebb oldalain 6s az fij dpiiletben, az rigynevezett 6lettani sz6rny-
ban van a tribbi clolgozd szoba. Az rijonnan vagy rciviclebb id6re jti-
v6lr a nagy teremben foglalnak asztalt; a habitii6k, a kikhez a harmadik
6vben, tavaly mii,r 6n is Lartoztam, kiikin szobdt kapnak; persze azok
i*, a kik p6lc}i,ul a feles6gflkkel mennek le e st6czi6ra. Nem ritka
dolog ugyanis ktilfrildrin, hogy a n6 segftsen f6rj6nek a tudom6nyos
munkdban. Mikrosk6p utii,n rajzolni, praeparaturnokat d,llitani el6 rend-
szerint iigyesebben tudnak, rnint a f6r:jtik, a kikneh igy a tud6sok
nernzetkdzi verseny6ben nem csek6ly el6nyiik van.

Aznj 6piilet ftildszfntj6ben vatrtrak a helyis6gek, a hovri, a hali,szok
mindennapi kirrtncluld,saik zsiil<md,nyri,t beszolgri,liatjrik. Lo Rianco Sal -

vatore, a stii,czid conservatora, egy fekete szicziliai, valdsii,gos drid,s az
6 patancsoldjuk. Az ember el se tudja k6pze.lni, ezeh a hatalmas ke-
zeli mik6nt tudnak a legtrir6henyebb, Iehelletszerii pelagikus ri,llatokkal
oly iigyesen, oly gyring6clen b6nni; a mi m6g eddig a vil:i,gon senki-
nek se sikeriilt, 6 azt, a trik6ly legrnagasabb fohri,ra vitte: azoknak a
szappanbubor6koknah megtartani alakjri,t, {,tl6,tszdsri,gdt s minden sa-
jri,tsri,gdt alkoholban 6lland6sitva. Tobbnyire d. e. 10 6ra'kor 6rkeznek
a hald,szok, az dllomirs alkalmazottjai 6s idegenek vegyesen, phrygiai
sipliii,val, tds-gyrikeres nri,polyi alakok, a min6h ma md,r csah az tjre-
gebb, cz6hbeli hali,szoli hcizt tali,lhatdk. Nem utols6 Li,tv6ny, a mint
Lo Bianco, kdt fejjel liimagasoclva mind koziil, ott alkudozili veliik.
(t osztja sz6t a stdczr6n dolgoz6 tucl6sok kcizt, a hinek mire sziik-
s6ge van. Senkinek se szabad lrcizvetetleniil a hal6,sz kez6b6l venni
6t semmit. Peclig a bcicsiiletes Giovanni vagy Domenico szivesen
zsebre dugna egy-egy kis borraval6t az ,, angol urahtdl. " 3z6"z meg
szitz kisebb-nagyobb iiveg'henger, td,l, d6zser van l6tsz6lag a Iegnagyobb
zirztvarhan asztalon, ftildcin, polczokon; de a zsivajon keresztfil lrall-
szik a szicziliai rendelliez6 szava, a laboratoriumi szolgrtlatra alkalma-
zott siheclerek l6tnah-futnak az ecl6nyekkel, s egy f6l 6ra mrilva el-
csrjndesiil minclen, kihi megkapta a magrt6t 6s folyhatik a munlia
cscirrdben, zav artalanul.

De taLi,n jeriinli mir,r: most
Bdtmilior renclelliez6srire 6ll fgy

ki
EZ,

a Johannes Mtillcren a tcngerre.
mint a kisebbili giiziis, a Franli
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Balfour nevii gdzbil,tka minclenkinek a st6"czi6n dolgozdk koziil, a ki

valahova messzebb akar menni hald,szni. Hogy vlgezzink is valamit,

kor6n kell kelniink, korii,n indulnunk, mert kiiltinosen a pelagikus

ri,llatok abban a m6rt6kben szd,llnah al6" a m6lybe, a mint a nap sz:l'll

fo1 az 6gre. Kilencz 6ra fel6 m6r eltiinik a legnagyobb r6sziik. Aprdbb

frilszini {,llatok 6s 6,lcz6,k gyiijt6se v6gett vagy kis merit6 hri,l6kat

tartunk ki, mi alatt megy a hajd, vagy pedig kisebb-nagyobb m6ly-

s6gbe. olyan hd,l6kat ereszttink Ie 6s vonunk magunk utd,n, melyek-

nek fenek6re egy iiveged6nyt ktittittiink: a mi a hril6 irri,nyriba esik,

az ebben az ed6nyben gyril rissze. Nagyobb pelagikus rillatokaL azon-

ban jobb csolnakr6l haliiszni. Ilyenkor a viznek azokat a szeszdlyesen

kanyargd 6ramait szoktuk kcivetni, melyeket a ndpolyi correnti

ndvvel jel6l, s melyeket a friltilet aprd szennye, uszacl6ka tesz a

part kozel6ben l6that6vd,. Azon ahil csupa foly6liony krisiri,ly a viz,

uUl*tt tdbb m6ternyi m6lys6gig meglitni mintlen parri,nyt. Eleinte ez

a vilii,g, a c o rr e nt i k viliga is 6lettelennek Li,tszik, petlig azt mond-

jri,li, ezekben nyilvdnul leginkri,bb a ndpolyi tibcil 6llatvild,gri,nak hires

gazdagsfiga. Csak n6ha szrikell ott alant, mint valami fdnyes szikra.

M,i, srinte b6kdtlenkeclni kezcliink; cle belitjuk, hogy a hiba ezrittal

szerniink gyakorlatlan voltdban rejlik. Mi p6lddul nem Li,tn6k meg,

ha nem figyelmeztetne rela a hal6,sz, hogy ott alant, eg6szen kcizel

lebeg ez vagy az a Medrisa, egy-egy Beroe, Salp6,kl6,nczolata 6s a

csoddlatos V 6 n u s ti v. F6lm6ter hosszu, hri,romujjnyi sz6les, lassu

hull6mokban lengedez6 szallag --- iivegb6l, apr6 gy6mri,ntpikkelyekneli

nyolcz hosszanti soriival: Habsziilotte V6nusz szebb tivet rgaz6,n nem

kivdnhatna magd,nak. Vegyiik ki, csak utii,na kell nyfrlni, oly ktizel

van. De vigy6"zzttnk; keztink 6rintds6t nem rillanri, ki, darabokra sza-

kaclna. Csakhogy m6g el se 6rjfik. Csaldtltunk, m6lyen van m6g, eve-

z6nk se 6r le od6ig: a viz mindent kcizelebb mutat a valdsri,gnri,l.

Ydrjunk, tahtn emelkedni fog. Kcivessiik lassan, 6vatosan, tartsuk k6-

szen, tisztri,ra kimosva a hengeres iiveged6nyt, hogy majd a kell6

pillanatb ̂n az ri,tlati mellett cirv6nyt kavarjunk vele, azut6,n hirtelen

alii,merftsiik 6s a viz sodra ejtse foglyul kiszemelt zsi"kmilnyunkat.

A dreclgel6s ennyi dvatossd,got nem ig6nyel, csak j6 er6s ktitelet

ds a g6zg6pnek megfeszitett munk:i,jri,t. A kotr6hd,l6nak f6alkatr6sze

egy neh6z, hdromsztigletii vasrd,ma, melyre erds nagy hdld, illetdleg

zsii,li van lititve. Hivatd,sa, hogy a fen6kre jutva, azon v6gig szd,ntson,
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6s belekotorjon minclent, ami fiqet 6llja, a zs6kba. A dreclgel6sre leg-
alkalmasabb a szikki,s talaj, f6leg ha mellette nem is nagyon egye-
netlen. A Li,gyabb, iszapos fen6kbe a dredge esetleg annyira belevri,gd-
dik, hogy teljes g6zer6vel se lehet vontatni. Micl6n mdr azt hissziik, tele van
a zsik, fcilhrizzuk, a mennyiben a, kritelet g6z 6ltal egy hengerre
fciltekertetjiik. Egy 6ra alatt igy 1000-1200 m6ternyi kcitelet lehet
fcilcsavarni. A minap emlitett Challenger expediczi6 dredgelt 6-7000
m6ternyi m6lys6gben is, ahonn6t csak a Himalaya csricsai :i,llanri,nak
ki. Ehhez, minthogy a hri,l6t igen r6zsrit lehet csak vontatni, kell
legalri,bb 10.000 mdternyi kdt6l, teh6,t 10 kilom6ternyi, amineh fcil-
vontatdsa 8-9 6ri{,t vesz igdnybe. Nem kis munka, de ha alkalmas
volf a talaj, a hdl6 tartalma b6 kri,rpdtli,si nyujt 6rte. Trim6rtlek ko-
ral l  darab kcizrit t  ezrek nyiizscignek a Ttiskeb6ri iek, a F 6rgek 6s
Puhatesttiek ktilcinbriz6 fajtri,ib6l. Ontsiik a zs|,kmfinyt k6szen tartott
ddzsdkba, hogy azutdn oszti,lyozhassuk. Egyeldre azonban jeriinh vissza
a part krizel6be, hogy brivri,rriltrinyben is szerencs6t prtibri,lhassunk.

A fen6kre kell leszri,llni, 6s mdlyebben, mint legfrilebb 30 m6-
ternyire nem ri,llja ki az ember. Cz6lunk, hogy v6sdvel 6s kalaprtcscsal
fegyverk ezye megszerezhessiik 6s egy hozz6,nk leeresztett kosri,rba
helerakjuk az olyan dllatokat, melyeket a sziklatrimbcikkel teleszdrt
fendkr6l vagy szirtes paltoldalokrdl a dredge nem hozhat fril szft-
munkra.

Nripolyban e cz61ra, bizonyos m6clositr isokkal a Scaphander
f6le h6szal6ket haszn6ltuk. Sikeres alkalmazii,sdra persze egydb is hell,
mint maga a brivdrriltciny. Mindenekelltt az, hogy az illet6 a vizen
hiviil is elbirja e nem 6pen krinnyed riltcizet 75 kild,jdt. Ennyi a ruha
srilya, melybe belebrijtatnak, ha a tengerfendk csodri,iban gyrinycirkridni
akarunk. Egyik f6 fisze a nagy grimbrilyu sisak, melynek hri,rom vagy
n6gy ablaka van kiss6 domborri, tehrit nagyitd iivegb6l. A sisakba uyilih a
cs6, melyen 6,t a brivri,rt egy szivattyu segits6g6vel levegdvel l6tj6k
el. Homlokii,ra egy clarab spongya van ktitve, hogy a sisaknak lehel-
let6tdl elhom6lyosodd ablakait leletcircilhesse. Ruhri,ja term6szetesen
vizhatlan szcivetbdl van, hermetikusan zfu6dik 6s olyan b6, hogl
abba is f6r m6g leveg6. Derekii,ra van kcitve a kcit6l, amivel leeresztik,
van antt6,n keze iigy6ben egy mii,sik zsineg is; azt r6,ntja meg, el6re
megrillapitott m6don, ha valamit ahar. Czipdi nem lievesebb, mint
harmincz kil6. A szi,razon eg6sz teheietlenn6 vdlik, a kite ezf, a ru-
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h6t reri, adtdk ; de min6l m6lyebben rneriil a viz a15, annil kcinnyebbd

lesz 6s 7-,9 mdternyire a vizszrn|6l mrl,r bA,licziplknek 6rezzik a

30 kil6s sarukat. K6r, hogy amily rn6rt6kben kcinnyebbtll m6lyebbre

6s m6lyebbre szdllva a briv6,r mhilja, abban a rn6rt6kben nehezedik

l6lekzete. Bizony eleirrte hapkoclni kell a leveg6 ut,!an, s az eg6sz vrz'

tcimeg mintha mincl a tt1cl6re iilne. Aki azonhan ez els6 perczek kinj6,t

szerencstisen kiri,llja, az konnyen, szabaclon mozoghat a tengerfen6hen,

vizsgri,lhat 6s gyiijthet keclve szerint. Lri,tni a Tyrheni tenger tiszta

viz6ben igen j6l lehet, s tiz mlternyi m6lys6gben olyan vili,gos van,

a kornyezet is olyan szintl, mint a caprii az(nbarlangban. Fdlnl egy

nagy s egy kis csdnak kis6ri a bfrvitrt, hinek ft;aL fol-fcilszdll6 169-

bultr6kok jelzik. A nagyobbik csdnakban k6i ember szakadatlanul a

l6gszivattyui hajtja; egy harmadih a ielz6 szindrt tartja,

Hogy kordntsem mindeniitt 6rdemes leszii,llani a tengerbe, azt'

az il;1nzio-ront6 kijelentdsL mdr a minap koczkdztattam Ontik el6tt:

nagyorl egyhangu vilig van ott. Azaz, hogy egyhangri, azL koriilbe-

lUl el6re gonclolhattiik, mivel a halali tuclvalevdleg nem leledzeneh a

bdbesz6diis6g hibri,jd,ban; unalmas inliri,bb, mert vili,gos van ugyan'

cle laikusnah lincs mii n6zni. Sok keres6s utin persze tal6l ^z em-

ber egy-egy od,zist a tengerfen6h sivatagjri,n. Bajae el6tt, 12 m6ternyi

m6lys6gben egy elsiilyedt rdmai vd,rosrr5sz van. Augustus 6s Nlaece-

nas lrort6rsai lakhattak arna villd,kban, a fdnytiz6s hirheclt vd,rosibart, a

gy6gyit6 vizffBaiae-ban. A.z egykori pompa hely6t aviz lakd'i a maguk

*Oc ] l u  sze r i n t  p6 to l t 6k .  Ce reac t i sok ,  Anem6n i r i , k  6s  As t t o i -

cl es eli r6zs6kat aggatnalia falra; s6rga liljomokat a c rino i cl eri, k. Az

ritakat biborszinii pdzsiL Iepte be, sa P os id 6ni a-moszat zolcl vado-

nii ,banleltdvedneh a halak, a szivd,rvdnyszini i  kis Labrusok. Egy

k6pamlagon, melyre a r6gi helyett Mohari,llatok teritettek puha sz(i-

nyeget, hosszfi Muraena nyfrj t6zhodih. Valamelyik 6sdt tdn 6p e

pamlagon e t te  meg az  enrber .  Amot tpec l igegykc lv6r  Scorpaena,

b6s6ges eb6cl utdn. tii,n 6p rigy megveti az 6hes cs6csel6ket, mint

Luclllusnali bdrmelyik asztaltii,rsa. .. . De kolleg6im mii,r tiirelmetle-

neli ocl1, fcinn, hacld rahom tele a hri,l6t tarha spongiri,kkal 6s konil-

loklral. A.zt6,n megrd,zom a ielz6-zsin6rt s nehii,ny pillanat alatt fcinn

vagyoh; leemelik fejemrdl a sisakot, leoldjri,k a saruhat 6s - m6gis

csali jobb az 6ltet6 leveg6n, az Isten szabad ege alatt !

Tiibb rn6s mtidja is van m6g a tisztri,n tudomfr,nyos cz6lokat
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szolgril6 haldszitsnak. Ezek et, azonban md,r most nem kivilnom b6veb-
ben leirni; csak megemlfteni akarol< m6g egyet, azt a m6dot, a mely
szerint egy bizonyos meghatrtr ozott mdlysdgben a tengerfen$k frildtt s
a tengerszin alatL 616 dllatok gyfijthet6k, a Fauna elterjed6s6neh meg-
ir,llapitdsa v6gett, kiilrinbriz6 mdlysdgi z6n6"khan Frilhoztarn mult el6-
adrisomban, hogy e z6ndkat bizonyos m6lysigen alfrl nem rtigen m6g
azoicusohnah, azaz tel jesen 6llettelennek tartottr ik, holott mag6nak
a, tengerfen6knek a legm6lyebb helyeken is vdltozatos dllatdlete volt
mrtr kimutatva. Hogy az rlyen ri,llittilag a,zoicus zdniiknak is vannak
lak6i, azt csak fgy lehetett kimutatni, ha hri,l6nk csak 6pen a k6r-
d6ses m6lys6gben haldszik 6s kizrirjuk annak lehet6sdg6t, hogy akri,r
a leeresztds, akri,r a folhazas hrizben bdrrni is juthasson bel6jiik. Ilyen
szerkezetfiek p6ldri,ul a Sigsbey- s a Petersen-f6le hdl6k. Csak abba'
a m6lys6gben nyilnak rneg, a rnelyre el6zetesen beri,llitjuk 6ket : ott
vizszintes irdnyban huzatva haldsznak s azutd,n ism6t beziirulnah 6s
bezdrva jutnak ftil kezeink kOz6. A mit benne taliilunk, arrdl biztosan
ri,llfthatjuk, hogy az el6re meghatrirozot,t, 1000, 2000 stb. mdternyi
m6lys6g lakdja volt. E hri,l6knak kciszcjnheid annak ma rnd,r csah-
nem vdgleges eldcint6se, hogy az 6cze6nnak semmi vizr6,tege osem

mondhatd teljesen 6lettelennek, kiikinbs6g csak a lakdk szii,miba,n 6s
f6k6p a min6s6g6ben, az ott tali,lhat6 fajok clolgri,ban var.

El6adrisom befeje z6s6i']t sz6lnom kell mdg a nri,polyi zoologiai
ri,llomds szellemi 6let6r6l. Tulajclonkdpen er.re is kellett volna tal6,n,
mint legfontosabbra, fektetnem a f6sflyt, mert a zoologiai ri,llomtts
kiiltincisen e tekintetben mondhat6 rnintaszerilnek. Nemcsak ?z anyag-
gyiijtdsre s annak tetszdsszerinti frilclolgoziisii,ra nyfjt rndclot idegep
tud6soknak, hanem sajri,t alkalmaz,ottjai 6s munkakcirdbe vont, Iirjte-
l6k6n kiviil ri,ll6 brivri,rok 6ltal tudomd,nyunk tervszertl, iroclalmi el6-
mozditri,sdban is tev6keny r6sze, ird,nyadd szerepe van.

A nri,polyi zoologiai ri,llomris a tenndszettudoinri,nyok szabad aka-
ddmiri,ja. Se Dohrn) az igazgat6, se assistensei nem kciteleztdk rnagukat
egy rillammal szemben sem arra, hogy kikiilddttjeit ianitdsban, vagy akrir
csak ritmutatii,sban is rdszesfts6k, mik6nt tnt,6zze munkd,jrit. Megacljri,h
a vizsgiilati anyagot s a mddot annah fcilhaszndLi,srira; egyebekbep
ki-ki Jdssa maga, hogyan boldogrhl. Es mdg sincs a term6szetbrivdrnak
sehol sem oly jd alkalma a tanuldsra, a saj6t magasabb kik6pez6sdre,
mint 6pen ott. Kezdd persze hirtba megy oda, Tisztd,ban liell lennie a

Orv.-tenrr.-tud. I irtesit6. I lI.
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maga tuclomii,nyos cz6ljaival s a vizsgri,lati m6dszerekkel I sz6val mun-

katerv6nek kdszen kell lenni. A ki e n6lktil keresi fcjl a st6"czi6t, el-

t6vesztette a helyet, a hovri, val6, mert ott rigyszolviln el van veszve.

Arra, hogy hezcl6kkel bajl6dj6k, senkinek sincs ott ideje. A kitdl

azonban magrl,tdl is van mit tanulni, azzal a tobbi is szivesen k<izli

vizsgii,latai eredm6ny6t 6s fj m6dszereii. Megfordul ott 6vente 50-60

kisebb-nagyobb tuclds a vil6gnak minden mviielt nemzet6bdl, ktizttik

tu.domri,nyunknak 6s a botanikdnak s physiologidnak, sz6val AZ 6let-

tudomri,nyoknak els6rendii csillagai, a kik egymiissal, czivilizillt em-

berek l6v6n, ha ri,tal:i,ban 6rintkeznek a tobbivel - mert kit6l-kii6l

magd,tdl fiigg, akar-e ismerkedni 6s kivel ? a lehet6 legkelleme-

sebben 6s hasznosabban tdltik az id6t. Barri,ts:igot kcit a japrinia n6-

mettel, az amerikai az oroszszal, az angol a magyarral s igy tovri'bb

6s a barri,tsri,g, mint szakszerti levelezds, tudom6nyos tisszektittet6s

megmarad esetleg, ktilcinris szolgii,latra, ftilvild,gosftii,sra h6szen, az

eg6sz 6leten ri,t.
A stdczi6,, mint rind,ll6 miiveldje a tudomri,nynah, ktilOnbdz6 nagy-

hirii kiaclvrl,nyokkal szerepel. tr t6ren is oly d,lclozatokat hoz, a me-

lyelibel nem igen akacl versenytii,rsa. A ,,Fauua und Flora des Golfes,

von Neapel'( czimu vri,llalata, mely icl6rrkint megjelend nagy mono-

graphid,knak soro zat6,L szolgriltatja, els6 e nemben a vili,gon . Az itt

ecltlig is mii,r megjelent miivek rigy kiri,llitris, mint beltartalom dolgri,-

ban pri,ratlanok. Hogy mennyire nem kim 61i az int6zet az ilyenekt6l

a ktilts6g et, azt bizonyitja pdldri,ul a Lang ,,Monographie der Polyclo-

clen,, czimu mtive, melynek el66llitd,sa mindent dsszev6ve, koriilbel6l

50,000 frankba keriilt. Anyagi haszna persze, jdl lehet e mfinek 720

mitrka a bolti 6,ra, nincs bel6le. Ep oly kev6sb6 van, s6t tetemes

anyagi kdra, mely6rt csak a tudomd,nynak tett szolgdlat tuclata atl

neki hrl,rp6tl6st, a ttibbi kiadvd,nyb6l: ezek a ,,Zoologischer Jahres-

bericht,( s a ,,Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel"

czimu folydiratok.
A n6polyi zoologiai ri,llomri,s minden tekintetben a leg6l6nkebb

szellemi mlnka szintere, a szellemi mdrk6z6snek e t6ren legkereset-

tebb poronclja. Sehol sem irii,nyftjrik oly magas szempolltok a miiko-

c16st, sehol sem hat oly buzclitdlag a td,rsak p6ldri,ja, mint itt' Bizo-

lyos forradalmi szell6 leng a nagy laboratoriumbatr, mely lefiija a leg-

liolszervativabb ftir6l is a par6kd,t vagy li6nyszeriti a'z illetdt Atra,
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hogy elmenektiljtin inn6t mdshova, a hol nem fenyegeti szellemi ko-
paszsri,gri,t. elirulissal semmi.

Nevekeclhetik talii,n e krirnyezetben n6ha egy-egy fiatal er6 ir
kellet6n6l ratlikri,lisabbri,. Meglehet, hogy nem fog tcibb6 otthona mA-
radisrtgd,val megbafii,tkozni. De ut6v6gre is vagy megtririk 6, vagy en-
gednek az elmaradottak. Az ut6hbr azt6,n az 6,llom6"s legszebb diadala !

*

Altul,iban azonban annak, ki nem dolgozik pdldriul ri,llanddbban
a stdczii sz6,m6,ra, Nripolyban az icl6t kri,r egy6bbel, mint az eleven
ri,llatnak, a friss szciveteknek vizsgdlatri,val trilteni. A mi u. n. conser-
vri,lt, alkoholban vagy egy6b folyaddkokban rillanddsitott anyagon v6g-
zend6, munkri,jri,nak azt a ft,sz6t kiki otthonra halaszthatja. Mert
korii,ntsem el6g ma md,r aztl6,tni, a mit a j6 szem maga is k6pes fcil-
fedezni. Az 6le| ismeret6re legfontosabb k6rd6sek oly pard,nyi alkatr6-
szeken forclulnak freg, melyeket 6szre is csak akkor vehetiink, ha
tudjuk szS"zszor, s6t n6ha ezerszer akkorii,nak ld,tni, mint a min6k va-
l6sri,ggal. Els6 sorban ennek a k6nyszeriis6gnek szolgri,l a mai napig a
zoologus otthoni miihelye.

Ha valakt azt vetn6 szemiinkre, hogy mi mindent nagyitunk
- igaza volna az 6,llit6,sban, de nem a szernrehd,nyisban. A mint nem
n6lkiilcizheti a rrividli,td ember a szemtlveget, rigy nem tudna el-lenni
ma mdr az emberis6g - a mikrosk6p n6lkiil. Meg vagyok gy6z6clve
r6la, hogy rtivid id6 mrilva a szakii,cskonyv mellett egy ily czimi
krinyvecske is sz6,z meg sz6,z ktadList fog 6rni: ,,A jd gazd'asszony,
vagy gyakorlati ritmutatii,s a mikroskdp haszn{"lattiban. " Ha kdtelked-
nek, Uraim, ktilcincisen peclig Holgyeim, e jdvend6l6s alapos volt6-
ban, rem6lem, meg fogja Kegyeteket gy6zni jriv6 szombaton: a zoo-
logus mfihelye itthon.

A zoologus miihelye itthon.

III-ik el6aclzi,s.

Ha elkis6rtek engem, Hcilgyeim 6s Uraim t t(tl az 6perenczi6n,
jd,rtak velem 6sercl6k d,rnyiiban, tengerek vili,griban, ne .'i,taljanali most
hel6pni abba a biivtis ktirbe s€, melybe benniinkef zoologusokat,

8+
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itthon laboratoriumunh n6gy fala zdr. Tdbb mindenf6le iiveggel, lom-
bilikal 6s furcsiibb, Iailius el6tt idegenszeriibb miiszer.ekkel, a h6z6p-
Iior alchimistri,ja. egy Theophrastus Paracelsus Bombastus se vehette
volna kOrtil magri,t. Mi is f6zilnli, pri,rolunk, szfiriink, keressiik a bril-
csek ktiv6t vagy a mesters,Sges aranyat, csahhogy mi kulcsnak nevez-
z][k az 6let titkri,hoz. Tudunk mi is sok oryat, amit a be nem avatott
bd,tran boszorkd,nysdgnak tarthat, h6tsz6"z clarabra szelni p6ldri,ul, hogy
mdst ne emlitsek, a millim6ter hosszri f6rget, sorba ralini, rrigziteni
ds ri,llanddan eltenni minclen szeletet, hogy azutin, I6t6k6pess6giinket
megszi"zszorozva) bdrmilior vdgig lapozzunk mincl a kfitszitz szeleten
6s mintegy kcinyvb6l kiolvassuk egy szervezet alkot6sri,nak legaprdbb
r6szleteit. Csupdn e boszorkdnykonyhdnak berencleztise, mris zereik6pe-
sftenek benniinliet arra, hogy figyelemmel kis6rhessiik az elemi 16-
nyeknek, a sejteknek dletmfiktjd6seit, hogy kedviink szerint tenydszt-
hessiik, tegyiik ki m6dosiiott viszonyoknak 6ket vagy pedig 6letfo-
Iyamulrnah bii,rmely pillanatdban megahas zszak a tovdbb i elvdltozi-
solrat, melyeket akdr az 6let, akdt a hali,l fogna benniik l6tesiteni.
Megakaszthatjuk az ,6let herekdt v6gli6p, s az 6pen megl6v6 ri,llapotot
meg is 6rizhetjiik, mint mikroslidpi k6szitm6nyt, hosszri id6kig, elm6-
letileg rirdkre; vagy pedig megakasztvii,n az dletmozg 6"st, azt mester-
s6gesen Lljbdl el is indithatjuk. csak ott nem tudunk m6g 6let moz-
grist inditani meg, ahol ilyen m6g rlem llLezeiL; s6t az elemi 616
l6nyt, az dletnek legegyszerilbb gdpezet6t se tucljuk m6g mesters6-
gesen eldrillitani. Eletet csak 6let indithat n€g, s 616 ldnyf csak hozzir"
lrasonld l6ny rillithat el6. Igy van ez ma m6g legal6bb.

Emldkeznek rigy-e bd"r az Ember Trag6diri,jdnak arra a jelene-
L6re, ahol a phalansteri tud6s a lombikot lesi. melynek dlettelel
anyagb6l 616 l6nyt kellene szfilnie ? Tali,n igaza ou.t Ad,im grinyol6
szavd,rrak, hogy nagyon v6n lehet md,r az ember, ha lombikra szorul,
micl6n organisdl. Az dlet szellem6nek Lal6n drcikre sztik leencl az a
lombik. Ma igy hissztlk 6s elvetjiih az f,gynevezett generatio aequi.
voca tandL, mely szerint 6lettelen anyagban rink6nt is keletk ezhet-
ndnek 616 l6nyelr, ri,llhatna e\d i.,let a hali,lb6l. Hittink 6s meggy6-
z6d6siinlr,, hogy az 6lettelen anya,g 6ltiv6 csak akhor vitlhatik, ha el6bb
az elemi 616 l6ny, a sejt test6nek, a protoplasmri,nak alkot6rds ze lesz.

De ha eszkcizeinl< nem is engedik fl€g, hogy rnestersdgesen or-
ganisrtljutrli, azt legal6bb nyomr6l-nyomra kisdrhetjiik a segits6giikkel
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a mid6n a protoplnsma, rnd,s sz6val az 6lef olganisri,l. I{osszri 6s bo-
nyolult sorozatd,ban a tiinemdnyeknek 6,ll cz, mind messze a szabad
szemmel kithattinah hatr{,rain tlil, abban a vilti,gban, a}rol az elemi
616 l6ny, a sejt uralkoclik. Es mi ez a sejt ? I(ordnt sem olyan va-
Iami, mint atnire a neve, melyet a fel6le val6 eredeti fogalmunkhoz
li6pest, a viasz sejtjeit6l kolcscinciztilnh, eml6keztet. A sejt minden
szervezetnek az a legliisebb alhotdrdsze, mely m6g 61, azaz rninclazon
rnozgd,si tilnemdnyeket viseli, melyeket az 6let fogalma alatt elvir,laszt-
hatatlanfrl egyesitiinli. Es mib6l 6ll a legegyszeriibb sejt ? A szerhezet
ndlliiili protoplasma-anyagnak egy horlrttolt terjeclelmii csrippj6b6l.
Kdpzeljtinli egy a gornbostfi fej6n6l szL,zszorta liisebb mennyis6gtl siirii
iojdsfeh6rj6t; ez a parii,nyi f'eh6rje sztintelen v|,ltoztatja alakjri,t, helydt
meg6rzi, ki,thatd jelek ri,ltal rnutatva ezt, a h6 6s a f6ny hatri,sdt, krjzben
nagyobboclik, azaz tdpldlkozili s azt1st el6rv6n egy bizonyos nagysii,-
got, kett6 vri,lilr, osztdclik, azaz szaporodik: ez a sejt s ezek az 6
6letmiikdcl6sei. Ilyen sejtek s azoknah termdkei alkotjri,k a mi tes-
tilnket is; ezeknek az 6letmiikcicldseknek risszege nyilvii,nul minden
cselekv6siinkben, miriden gondolatunkban. E* minden 616 l6ny, bri,r-
mily bonyolult is a szerve zete, bdrmily magasra ior6 a szelleme vagy
messze fcilclre terjed6 a hatalma, erecletileg egy ilyen sejt volt, ebb6l
irrdult ki a fejl6ddse. r\ fejl6d6s pedig ii,llt ennekaz oszt6drisd,ban,az
fgy keletliezett lerinysejteknek ncjvekv6sdben, ism6telt oszidd6sdban s
a mindig ncivekvd sz6mu sejteli meghatrirozott tdrvdny szerint va16
elrendez6d6s6ben 6s ri,talakuldsaiban. Ahfu azt akarjuk tudni, milyen
ds lrogyan rnriktjdik a kifejlett szervezet, ak|r azt, rnin6 volt a fej-
l6cl6s a maga ktikinbrizd stri,diumaiban : minclig csah a sejthez kell
visszat6rniink, aunak 6letsorsiira forclitani rninden figyelmtinket.

Igy van, hogy a modern zoologus, bd,rmely 616 l6nyt igyel<ezzdk
is megismerni, munk6,ja legnagyobb r6sz6t a v6gtelen parii,nyoh biro-
dalmdban v6gzi 6pen frgy, mint ahogy a csillagrtsz a v6gtel en na,gy-
sii,goh6ban. De valamint a csillagd,sznak sem td,rnd,nak fel pusztii,n a
sajrit &zdkei rigyszdlvri,n semmit ennek titkaibil, fgy a zoologus is
tehetetleniil etllana, ha szemtinel< csupdn term6szetadta Li,t6k6pess6-
gdre volna ritalva. A mi a csillagdsznak a teleskop, az a zoologusnak
s :italri,ban a biologia,, az 6lettudornii,ny rnriveldj6nek a mikroshdp. Ki-
lenez tizedrdsze azoknak a ktildnbozl chemiai szerekkel teli ilvegek-
nek, Iombikoknak, k6sehnel< ds egy6b bonyolultnri,l bonyolultabb mii-
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szereknek, melyekei Ondk, rniihelyiinkbe l6pve, megpillantanak, Arra

szolgiil, hogy esetrdl esetre a mikroskdp alkalmazri,sri,t tegye lehet6v6.
Emlitettem mii,r els6 el6adii,somban, hogy a zoologus mindeniltt

feltitheti a rnithely6t. A szerint, hogy mind helyet v6"7aszt 6s ott min6

k6rcl6sehre igyekszik megfelelni, kiilonbdz6k lesznek a mitszerek i*,

melyekre sziiks6ge van, kiilonboz6 lesz a miihely berendez6se. Mik-

roskdpra p6ld6ul sem az 6serd6ben, sern a tenger alatt nincs sztik-

s6ge. Nincs ri sziiks6ge akkor sem, ha a mi r6teinken, honi erdeinhben

vagy vizeinkben kutatja a szabad szemmel is l6that6 rillatok kiilsd

6letliciriilm6nyeit, a viszonyt, melyben egymd,ssal, a ntiv6nyekkel vagy

a Lalajjal ri,llanak. Danvin nagyon ritk6n nyrilt a mikrosk6phoz, tali,n
nem is igen 6rtett a vele val6 bri,nri,sm6tlhoz; de sem kis6rleteiben,

sem vjzsgdlataiban nem is volt red, sziiks6ge. Az6rt a rovarok nagy
szerepe a vird,gok megterm6kenyitds6ben nem maraclt titok el6tte: a
m6h Ll,bri,n a himport, a clong6m6hek hosszu nyelv6t, mely a l6her-
virri,g hosszri, sziik kelyh6nek m6ly6ben is meg tuclja lelni a m6zot,

szabad szetnmel is lehet ld,tni. Hogy a fdldi gilisztr{,k mri,r millid

6vekkel az elsd ehevas el6tt is szd,ntottd,k ds term6kenyitett6lc a ta-

lajt, ki lehetett, volna rnutatni, ha mdg ma sem volna is fdlfedezve

a nagyito tiveg. De mri,r annak a bens6 okait 6s a szervezeten beliil
sz6kel6 t6nyez6it, hogy rnidrt circikli 6,"t az ut6cl sziil6i tulajdons{,gait,

csak rigy lehetett volna haszniilhat6 hypothesissel magyar{,znia ffieg,

ha Darwin jri,rtas lett volna a mikroskdpi l6nyeknek 6s sejteknek

birodalmri,ban is. Mivel azonban ezt a vili,got a kelletdndl kev6sbb6

ismerte, hi6ba volt a legnagyobb szellem, pangenesis nevii  i i , t-

orrikl6si elm6let6t nem tudta elfogadhat6r'd, tenni.
Hiba volna azonban a legrijabb irdnyban haladd zoologusnak,

a kit cz6ljai iclej6nek legnagyobb ft,szdn 6t a rnikrosk6phoz Li,n-

czolnak, Ien6znie azt, a ki be6ri a k6zr nagyitdval 6s azzal, amit az

ri,llatok szervezeldb6l k6ssel, oll6val, tiivel 6s csipdvel Li,that6vri, tud

tenni. lgaz., hogy az ilyen az\lan, mivel maga nem 6rt hozz6,, hajlandd

sz6delg6snek b6ly egezni az el6bbi foglalkozdsdt. Persze n6ki gyakran

hiri,ba is mutatndk meg, amit mi ott a mikrosk6pon keresztiil vil6-

gosan Li,tunk. 6 nem tudja Li,tni, mert azt is meg kell tanulni 6s

csak hosszfi gyakorlat utii,n lehet a mikroskdpi ldtri,sban biztossdgra

tenni szert.
Md,s az 6 vilSga 6s md,s a mi6nk. Mri,s-mri,s vill,g, egyforma t6g,
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csak }i,tni tuiljunk benne ! Igy van ez ktilt6szetben, tudomainyban

egyarri,nt.
Magasztaltdli el6ttem egy holt6 magas rript6t, gazclag 6s kiter-

jedt vilaget. Mi6ri ? Mert szavajd,rii,sa a v6gtelen, a belii'thatatlan

,rr..*r.*69, a k6hl6 boltozatnah ismeretlen t6rei tril a ftjldi l6gkoriin'

soha nem hallott hangok, elragad6 illatolr, himonclhatatlan h6jek,

n6vtelen hinok s a soha sern testesiil6 ic1e6l, szdval rninclenb6l a

legt6gabb, a vili,g6rt sem rl,szletezett fogalmak'

Nos [d,t, ennek a krilt6ne]r mindezeh c\aczdta, lehet nagyon

sz{ik, nagyon szeg$ny viki,ga. M6g sziiliebb, rnint azokd az fltala

annyira meg'etett h6tLornapi irdk6, a lrih kozons6ges emberek'*61 irnak

6piiietes, polgri,ri tort6neteket. Hisz a mennyire hatalmd,ban van a

v6gtelen, a test n6lkiili, a'nyira kiviil esih az 6 hor6n a [t1zzel

foghat6.
Minclenhire nt5zve megvannak a hatd'roli, melyeken behil li6p-

zelele csaponghat. Lehet ez a t6r tri,gabb vagy sziikebb, de egy bizo-

nyos nagysfgot tfrl nern halaclhat 6p oly lievt5ss6, mint a hogy nem

terje,Ihet testi szemeink allialmazhotlisa tfrl a litris btzonyos korliitain:

tri,vol vagy ftrizel, jfiforrnrin rnindig csak arasz'yi lioz. A tirll:l'itj sz'h-

matra tisztri,n d,ll a messzess6g, de a kcizel6ben lev6 clolgok finomabb

rdszletei rejtve maradnah el6tte, mig ar, rovidld,td el6tt hoclbe borfrl a

t6vol, de mindent megmutat a liozels6g. voltahdpen tobbet, hasonl6

emberi ld,t6er6 mellett, egyili se Li't'

Igy, a kineh teliintete minclig a v6gtelenbeu, a megfoghatatlan-

ban rdveclezih, az hi,that a csillagohon tfl csodis vili,gokat, tle nem

veszi 6,szre azt,, melynek el6g trig egy teny6ntyi tolgyfali6reg is' Pe-

cLig ez a vild,g sem kevtisb6 csodri,s; ebben is 6lnek, kiizdenek rnillidli'

Minek irigyeln6k tapasztalatai6rt azl, az 6ri6st, a hineh egy pillan-

L6fJa az eg6sz fcildet ritfognri, ? a.z porszemrlek lritnri, a hdftjclte b6t-

czet,6s nem is sejthetn6, hogy a j6g aljd,ban alpesi r6zsa nyilih is

azirszinfi gencziitna. Ha az az 6ri6s tald,lna fol mikroshtipot 6s len-

cs6je alii, tenn6 a nii,polyi obdlnek egy cstipp gyandnt himerit'ett viz-

trimeg6t, 6 sem tuclna hovii lenni csucl:i,latd'ban, mid6n nagyittija oly

pardnyokat tri,rna fel el6tte, mint a min6 p6ldri,ril egy cz6"pa'vagy akd'r

a feszttlt vitorld,kkal repiil6 gd,lya. Amott az 6rid,sok orsz6giiban 6

lenne az a Leuwenhoek, aki el6sztir irna a csopp viz csutLi'ir6l' A

cz6,pa szerkezetdbdl 6 ta}i,n md,r nem tuclna tdbb r6szletet fijlfedezni,
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rnint a mennyit mi egy Infusorium test6ben. El6tte is meriilne fdl
soh h6rclds, rnelyekre a feleletet optikai eszhcizeinek nagyobb i6k6le-
teseddseig, 6p rigy mint nekiink ma mtig, er kellene halasztania.

Bizony, bizony az a parai,nyi l6ny, mely a tdlgyfa kdrg6n lakilr,
Ira'rtividl6t6 teliintete az 6gboltozatot frtl sem is dri, az6rt nem sze-
g6nyebb, mint j6 magunk, a kih hatalmas biikkdk lombsri,tord,ban gyd-
nytirktidhetiink. N6lii m6ly vtilgvek a barri,zdii,li 6s hegyg erlncz min-
clen kiemelked6s; a rejtve n6sz6 mohok rengeteget alkotnak, a har-
matcsdppdt ezer meg ezer 616 l6ny n6pesfti; sz6,m6"ra is van csrincles
otthon 6s hietlen idegen; ott tcirtet pusztitva a pondr6, ott vrirja
vissza a szdrnyatlan lepken6 nagy ritra kelt p6,rj6,t 6s boldog lesz
visszatdrtdn; ott is uralom6rt ktzcl az .'igy gomba, elnyomva a job-
bat, 6s gy6z az er6s, dldozat a gycinge. Mikrosktipunk segit tengernek
lritni a vfzcsdppet 6s belekdpzelni magunkat egy ilzalekd,llat (Infuso-
rium) 6rz6keinek 6s eszmtiinek kc;r6be. Az driii,snak Infusorium volt
a czdpa, nekiink czi'palesz az Infusorium, mely dtihcls 6tv6gygyal temeti
magii,ba a hozz1, kdpest tdrpe monii,dokat, bakteriumokat 6s egy-
sejtti moszatokat. Mint egy Attila. isten ostora szrl,guld v6gig a }i,t6-
t6ren ds ritja orszri,goknak l6szen pusztuliisa.

sz6val, bri,rhol fekticlj6k vik{,gunk, csak tudjunh k{,tni, egy m6-
sikndl nem szeg6nyebb; bri,rmily eszrnekdrben 6ljiink, csak szellemiinh
Iegyen er6s, talSlunk a legaprdbbakban is v6gtelen vd,ltozatossrtgot.
De vajmi ritka ldlek &2, ki tdvol 6s hcjzel, otthon van egyardnt,
k6pzelmdvel ri,tctleli a vdgtelent, s az6rt a parri,nyit is r6szletekre
bontja.

A hivatdsri,h oz m6lt6 6letbrivri,rnak, biologusnak azonban ilyennek
kell lennie. Es ibt isrn6t el6mbe 6ll az a hasonlat, rnelyet az irn6nt
Iroztarn volt ftil a csillagri,sz ds a mikrosl<dpi vizsgri,latohat v6gzd
mikrographus kcizcitt. Mid6n a mikroskdp legels6 vfvmdnyai ismere-
tesekk6 kezdtelr vdlni, vdrmes rem6nyii term6szetbrivri,rok azt hitt6k,
hogy a szerves 6let legnagyobb titkaiba, az 6let valddi miihely6be is
sikertil behatolniolr. T6nyleg peclig csak annyit tucltunk mog, hogy e
miihely a sejtnek, a protoplasmaegy6nnek heret6n behil van; de hogy
ennelr r'6szei rnik6nt miikridnek, milyen az 6let g1pezete, annak kipu-
hatolii,sa el6 rnindig tdbb 6s tdbb ahadri,ly gdrdfilt. A mikroskdpi
vizsgri,lat Jegsz6ls6 eldcirsein tfl van az a biroclaloni, ahol az 6let-
miiktid6sek szilletnek. A mit a sejt szerlr ezetdbll ma tudunk, azok csak
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a sz6ls6 tejritaknak, a kodfoltoknak felelnek meg; azolron tfrl itt is,
r;tt is az analogiri,k ldggcirnbjeire bfzva magii,t csupd,n k6pze-
lettlnk jri,rhat. A protoplasma szerkezet6ben oly v6gtelen kis rn6reteh-
liel van dolgunk, hogy hozz|,juk k6pest mag6nak a sejtnek hatri,rai
rndrhetetlenitl nagyok. Mik6nt a csillagt6r trivolsri,gai csupd,n a nagy-
sri,g kri,pr6,zatos kdp6t tdrjrik el6nk, an6lktil, hogy ked6lyiinkben ha-
t6,rozott, benyomdst hagynrinak lt6,tra, rigy ama nagysri,gok, melyeli-
kel n6ktink kell foglallioznunk, viszont parilnyisri,gukkal krtbfinali el
ltenntinket. Csak egy van, a rniben ma md,r biztosan megdllapodtunk,
amihez a k{,thatdn tril el-elt6velyedv6n, rneg mindig visszat6rilnh l ez
a valarni a sejt, a protoplasma.

Alakjukban az 616 l6nyek a vl"ltozatoknak milli6f6les6g6i tffn-
tetik fcil, s az 6let rigynevezett ttinerndnyei sem kisebb sz6mriak.
Nl6gis az, ami bennem gondolkozik, ami ajhaimat e szavak kcizben
nozgatja,, a mi az 6rpa lev6t scirr6 erjeszti, a czakoroldatot sz6nsav
6s viz fejllddse mellett szes zsz6 alakitja 6"t, a mi a mezdket virri,ggal

6kesiti 6,s az eldobott keny6rdarabra pen6szb6l ztildes r6teget von:

mindaz nem egydb, mint protoplasma, ez a minclen 6letben, ntiv6-

rryiben 6s ri,llatiban egyarri,nt f6szerepet i6,l,sz6 anyag. Az 6let tiine-
nr6nyei voltakdpen csak rujha 6s csak illtala nyilatkoznak. Nevezhet-

.t i lk az 616 anyagnak, mert t6nyleg ez az anya,g az, a mi 61. Az

6let oly mriktid6sek 6s tiinem6nyek tisszes6ge, oly mozgii,sok ereddje,
rnelyek a protoplasmi{,nak tulajdonsrigaibdl folynak 6p figy, mint a hogy

p6ldrtul a borszeszen elditldzhet6k magd,nah a borszesznek tulajtlon-
srtgibdl. A vfznek h6pess6ge, hogy bizonyos kortilmdnyek kozt mun-
k6,t v6gez, p6ld. malmot hajt; a protoplasmii,nak ugyancsak, hogy

lrelld mennyis6gti viz 6s h6 jelenldt6ben az 6letmunkri,t hajtja v6gre.
Ha lrezziik a l6t rirdm6t., annah moleculdi buzchilnak vidri,mabb rez-
g6srel ha szenvedjtih terh6t, fri,radalmait, az lankad el benniinh. Faust

a maga lornbikjai 6s foliri,nsai kcizott aligha kereste gyotrelmeinek

ilyen forrdsdt; aligha 6llt el6be ez a megoldii,s, mely a modern n'austok

hboratoriumriban his6rt.
trs vajjolr nem-e csakugyan puszta kis6rtet, agyr6m ez az egdsz?

Nem. Lz eg6sz 616 viki,got hri,rom egys6g hatja rit: I. az anyagi tissze-

tdtel. 2. az alak, illettileg szerkezet, s 3. a k6pess6g s az ebb6l folyd
rnfikcid6s egysdge; nevezhetjtik ez utdbbit a l6leh6nek is. A miikocl6s
ir maga sokf6les6geivel e kategoririba oszthat6: irdnyul eJdszor a test
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- anyagi cisszet6tel, alak 6s szerkezet - meg6rz6s6te 6s fejleszt6-
s6re, vonatkozih mdsodszor a faj ftintartiisri,ra 6s ohoz harmadszot az
alkotdr6szeknek egymdshoz s az eg6sz egy6nnek a kcimyezeLhez val6
viszonylagos helyzeteben, mfrl6 viszonylagos vri,ltozdsoliat. E harmaclih
hathegoririba esik minclaz, a mit mi magasabb k6pess6geinknek neve-
zilnk, az 6rtelem, az lrzelem s az akalat, mert hisz egy mii,s szem6ly
el6tt csah annyiban vil,lnah 6szteveltet6hli6, a mennyiben a tesir6szek-
nelr egymdshoz, s az eg6sz testnek a liouryezethez val6 viszonylagos
helyzetdben vdltoz6sokat okoznak. Az drtelem, az lrzelem s az akarat
6pen olyan jelens6ge az 6letnek, mint a tdpli,lkoz6,s. Testi 6s szellemi.
physikai 6s psychikai k6pess6gekr6l kaltin nem is szdlhatunk.

Az dthasonitri,s, kciznapi nev6n tdpldlkozri,s, az alkotd parri,-
nyoknak bizonyos rnozgd,sa, r6gi rnolehula csoportoknak kicser6l6se,
illei6leg szaporitii,sa rijakkal; a protoplasma r6szeknek ilyen, csakhogy
szii,mtalanszor bonyolultabb mozg.{,sa a szellemi miikttclds. Enn6lfogva
szellemi k6pess6ge minden dnrill6, teljes m6rt6kben 616, azaz aitala-
kulisai ri,ltal ki nem mertllt sejtneh van; ilyenek peclig minclnyri,junh
test6ben milliri,rd szdmra 6lnek. tehir,t gondolkoznah is a rnaguk mddja
szerint. Epen figy, mint a hogy a nagy rninclensdgben a mi nap-
rendszertlnkon liiviil szii,rntalan sok mfs naprendszer. vouz6,si ktiz6p-
pont van, rnelyehr6l egyd,taki,n uitrcs htjzetlen tuclomdsunh, van eb-
ben a kis mindens6gben, testiinkben is szd,rnos 6rtelmi kciz6ppont,
rnelyr6l jelenlegi 6niinknek, ontudatunhnak sernmi tudornisa nincs.
Ontudatunk maga is agyunh valamely sejtjdnek, illet6leg sejtcsoport-
jri,nah mfihcicl6se, melyben talin egyik a md,siktdl icl6nkint rl,tveszi a
vezlrszerepet a n6lkiil, hogy ezt a megszakffiist 6ntinh folytonoss6-
gd,ban, a mit az 6Iom rigy is meg-megszakaszt, 6szrevenn6h.

Hogy min6 a szellemi kdpess6ge egy oly l6nynek, melyneh
semmifdle szervei nincsenek, az egyszerii sejtnek, persze el se li6p-
zelhetjtik. Mi magunk is 6rz6keink ritjir,n szereztiik uragasabb szelle-
mi k6pessdgeinket. A mind m6rt6kben tudja valamely l6ny a htlls6
clolgokat megktikinbciztetni, rnindl finomabb elt6r6seket, ii,rnyalatokat
bir 6szrevenni, 6s min6l jobban tartja meg ezeknek az ernl6k6t,
vagyis mindl tartdsabb a hatii,s, melyet azok szervezet6nek a hatri,s-

frilv6telre sz6,nt r6sz6ben, pld. agy6"ban el6id6ztek: az illetl ri,llat an-
nri,l magasabb szellemi fejletts6gr.a emelkedhetik. Mri,s szdval, min6l
bonvolultabb, tcik6letesebb a szervezet, ann6l magasabb a n6ki meg-
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feleld szellemi szinvonal, vdgelemz6sben azonban rninclig csak az

egyes sejtehnek tisszesitett mrikdd6se'-ar -- 
np*" rigy, mint minclen egydb 6letmiikcid6st, szervezetilnli ftil-

6pitds6nek munkri,jrl,t is veliik, attutot v6gezzak Olyan 3nrt0 
kiivek

e-zek, melyek nerncsak magukt6l szaporodnak, hanem 6nlc6nyt mell-

nek is, hogy egymrisra l.ukoduu fdl6pits6k testiink falait. Ezt tev6k

Orpheus lanfienak vafii"zs6,l6l a sziklat<imbijk. Mi az a dallam, mely-

nek rythmusri,ra 6piil a mi szervezetiink v6'ra? Hallgah6zhatunk,

dobogi sziv fril6 hujtvu fejtinket, liiktetd 6rre t6ve ujjainkat, mert

hiszen az 6pit6s .gyr. folyik, mincl hali,lig: 6s hallunk sokat - s

a halottakat ma m6g nem 6rtjiik !

De tudunk egyet, azl,, hogy bd,rmily hriszri,linak I ri'tsz6 ritvesz-

t6be ragad is a *ugu szerkezet6vel 6s 6lettiinem6nyeivel egy-egy

-ugu.ubb renclti 616 l6ny, nagyit6 iivegiink nyfrjtott ma md'r nektnh

*rgnirhuto Ariadne-fonalat, megbizhatdbbat rninclannd,l, a mit valaha

ember sajri,t szellem6ben a frilctrin 6s term6szetfdldtti segits6gben a

frildcin tril heresett vagy ialalni v6lt. E fonal nincs valami hatalmas'

69 fel6 tor6 oszlophoz er6sitve; ellenke z6leg nagyon is parii'nyi, na-

gyon is gyong6tt valamihez: minclig csak sejtb6l, protoplasma-egy6n-

b6l inclul ki 6s bri,rmennyi keriil6, bri,rmily hosszri rit utri'n mindig

csak oda t6r meg. A brilcseh magasztos eszm6inek forr6's6"L az egy-

szerii sejtnek 6ietmiikrjcl6seiben kutatjuk, 6s ez ig6nytelen, tdrpe

l6nyt vizsgri,lva, csak annri,l inkd,bb lelkesiiliink a nagy6rt, minclen

fons6ges6*. A mire nem 169 tudatlan bri,mulattal tekintettiink, azt

most keziljfik 6rteni 6s nagyszer.tis6g6t csak most tudjuk igaz6"n m6l-

tatni: a kicsinyr6l tanuljuk meg csodri'lni a nagyot'

K6ts6gtellniil a protoplasma-egy6nek tanrilmri,nyozasdnak kd-

szolhetjiik legnagyobb rdsz6t annak az Sririsi halaclii'snak, a mely az

6let titkd,ru UoroiO frityolt m6r-mii,r frillebbenti el6ttiink, a mely re-

m6lhet6nek mondja izt, hogy megtudjunk annyit az 6letr6l is, a

mennyit alkotri,suni< 6s frildi helyrettittk bri,rmir6l is tudni enged' Ma

md,r nem hiri h6pr 6,zat az, ha biztatd er6vel szri,ll meg a hit, hogy

a biologia el6bb-Lt6bb el fogja &ni cz1liift, hogy ki fogja mutatni

az 6let risszes bonyolult viszonyainak kapcsolatd,t a protoplasma-

egy6n keret6n beliil v6gbemend 6s egyszerii torv6nyekre visszaveze-

teit mozgrisi tiinem6nyekkel. Ki fogja mutatni ezt oly viliigosan,

mindenkire n6zve oly 6rthet6 mdtlon, hog)' a mtivelt ember lelki
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szemei el6tt -dg gondolkoclii,srinak miihelye is oly ismert le-gyen,
mint 6vek tSta megszol<ott clolgozd szobd,.ja. Illjdvend az id.6, mid6n
mindenl<inek be kell l6tnia, hogy, ha tuclii,sunk csak viszonylagos
6rt6kii 6s rjrcikre gyarl6 marad is, Iegaklbb nincs semmi, d,m nevez-
z6k 6letneh vagy egydbneh, a rni el6ttiink kev6sb6 volna &thet6,
mint brirmi rnd,s. Enndl peclig tribboi senlii sem kivd,nhat !

S ezzel azt hiszem, el6gg6 liifu'jtettem, mi6rt jri,tszik a motlern
zoologus mrihely6ben f6szerepet a miliroslitip. Rcividen. m6g egyszer
'az6rt, mert rninden ri,llatban leginkri,bb alhot6 sejtjeinek szerepe 6r-
clekli, ezek pedig olyan l6nyek, melyek messze tril esnek a szabad
lri,tris hatri,rrtn. A frilhozott probl6m6k megolcfti,s 6"hoz pedig, ha cse-
Ir6lylyel rs, hozz6,jLi,rulhatni, b6ven megdri a szellemi munkii,t, az id,6L
s a kciltsdget a mibe brivrirlataink keriilnek. Mert hi6ba nlzle ezvagy
a4 a kit bri,nt, hogy a hrist mi olcs6bbri, rigy se tudjuk tenni, se az
aratri,st gazdagabbf'", b6rmelyiktlnket az6rt,hogy pdldri,ul 6veken 6t fog-
lalkozik a Pi6cz6"kkal. A, Pi6cz6,ban is a sejtek 6leidt kutatjuk, azok-
nak prilyafutri,sri,t 6s viszontagsri,gait liisdrjtik, m6r peclig az a sejt,
melylyel a Pi6cza gondolkozik, l6nyegdben eg6szen olyan, mint leg-
biiszk6bb felebarii,tunlid. csakhogy r6nk n6zve sokkal 6rt6kesebb,
mert annak miil<cid6stit szernrnel ki,thatjuh 6s liileshetiiik, mig ez6,
kopony6jdnak scit6t boltozata alatt. a tudorndnynak haszoltalanril,
circikkd rejtve marad. S 6pen, hogy az rlyen pidczasejtet kell6 vi1i,-
gitri,sba helyezhesse, szabja meg egy biologus miihelydnek els6 Ii6-
vetelm6ny6t.

Ldpjenek be tehrit, Hcilgyeim 6s Uraim ! ism6tlem a meghivrist,
egy ilyen mintaszertien berendezett 6s minden kivri,nhatdval elli,tott,
miihelybe. AzL azonban el6re ki hell jelentenem, hogy ilyennel
szer6ny viszonyaink ktizt - rna m6g legalii,bb nem clicsekeclhetiink;
ilem vagyok abban a szerencsds helyzetben, hogy egy iclealis zoolo-
giai mfihelyt brirmelyikcilinek t6nyleg is mutathatn6k. 'Itt helyben,
ha nenr is vagyunk oly trlvol t6le, mint az 6serd6t6l, vagy a ten-
gerfen6kt6l, de nagyon kcizel se jutottunk m6g hozz6,. Hogy m6gis
ndmi fogalmat szerezhessenek fel6le, annak a berend ez6s6b6l is mu-
tatok egyes j6, rossz ri,llapotban l6v6 rlszeket, mint a minap a ten-
gerfen6k rillatvili,gri,b6l p6ldri,nyokat.

Az egykori tudomri,ny barlangszerii, boltozatos czelliikban Ia-
kott, a hol a keskeny ablako n i"t az 6gre nem kivri,ntak kilitni 6s
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bedrt6h nappal is f6lhomri,lylyal. A terem, a hovd, most mi l6ptinli,
tdg s j6l szell1ztethet6; legaldbb hdrom na,gy, magas ablaka van.
rnelyek el6 nern ri,ll se fa, se fal, s rnelyek a puszta 6gre, dszali
fel6 vagy 6szalrkeletre tekintenek. A f6nyt ugyanis, hogy mikroskri-
punk ttkr6r6l a szervezetek titkaiba bevildgitson, nem szeretjiih
ktizetleniil a napt6l kapni ; ez a f6ny reszket 6s vakit. Hasznii,l-
hatdv6 csah rigy lesz, ha el6bb az 6gen szdtfolyik s legjobb, ha an-
nak feh6r felh6ir6l ver6dili be hozz6"nk. Ez a vildgossri,g nyugodt s a
mikrosk6pba tekintd szemiinket nem bdntja. Borus, t6li napokon,
mid6n sdt6tsziirke a holtozaL, persze nem elegend6, s ilyenkor vagy
szilnetel a n6z6s munkdja, vagy mestersdges fdnyforrd,sokhoz for-
dril, p6lcLi,ril egy kis elektromos fvlimprtt ri,llit a mihroskdp ttihr6-
neh hely6re.

Minclhri,rom ablak el6tt, melyek persze ftiggrinyciket nem tiir-
nek, van, m6ternyi tdvolsdgban t6liik, egy-egy nagy festetlen ke-
m6rryfa-asztal, kisebb nagyobb sz6,ma fidkkal. Az els6 a praeparrtl6,
a mdsoclik a be6"gyaz6 s metsz6, a harmadik a rnikrdshop asztal.
Egy negyeclik, tii,volabb az ablakt6l, s harii,ntul ri,llitva a teremben,
az ;;r.6, egy ritridik ugyanigy, szabadon elhelyezve az olvasdasztal.
Mindenik el6tt az asztal cz6lj6,nak megfeleld, miis-mds alakri sz6k,
A teremnek csah egy ajtaja van, az ir6asztalt6l t6volabb es6 keshe-
nyebb oldal6n. Ez ajt6 s az els6 ablak krizt van egy nagy szekrdny,
melyben a conservii,lt vizsgdlati anyag 6ll iiveged6nyeh soraiban ;
hasonld szehr6ny z6"rja mag6ba, az ajt6 mdsik oldaki,n, a chemiai
szerehet, az u.. n. reagenseket 6s egyebehet. A helyis6g hosszu fa-
l6ba m6lyed, kcizelebb az ajh6hoz, a szelllzd k6sziil6kkel elli,tott
fiilke, mely a reagensek elk6szit6s6hez, f.6z6s6hez, pdczolilsiihoz szilh-
s6ges 6s term6szetesen gd,zcsapokkal van frilszerelve. Jobbra t6le
van az rnjici6"I6 g6p, vdrereknek, s a test egy6b r6s-rendszereineh tele
fecshend6sdre megolvadr5 anyagokkal; balra van a kciltdkemerlcze.
A hosszu falnah m6g fdnmaradd y6,sz6t s a rndsiir keskenyebbiket,
az iriaszLal rncigtitt, h6zi kcjnyvt6r foglalja el. A terern kcizep6n, me-
lyet az ird- s az olvas6asztal mdg szabaclon h,igy, van egy aquariurn
s egy terr6r:ium kisebb rl,llatoknalc elevenen tartdsiira ds teny6sztdsdre.

Bel6pv6n az igy berendezeti miihelybe, tartsunk mindjrtrt, mint
legfontosabbhoz, ahhoz az asztalhoz. melyen a mikrosk6pok ri,llanak.
Ilyen varl rajta legald,bb hiirom: egy nagy, teljes frilszerel6sii 6s k6t
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kisebb, mindenik munkd,ra k6szen, iivegharang alatt. Ugyanitt a mi-
kroskopokon 6s a hozz|"}uk val6 melldkkdsziildheken kiviil njzol6
eszkrizciket is fogunk taldlni I mert a mit li{,tunk, azt a mikrosk6piai
k6phez hiven meg is kell tirdkiteniink akri,r raizban, ak6r photogra-
phiri,ban, a mi bizonyos dolgokat illetdleg, a melyeket a mihroskop
alatt photografrilni lehet, a mjznitl el6nytisebb, j6llehet e tekintetben
ma m6g nagyon is ktizdlink a kezdet neh6zs6geivel. Itt van m6g ez
asztal mellett egy szekr6ny, tele lapos fidkokkal a mikroskopi k6-

szitm6nyek szd,mii,ra. Csakis ilyen mikrosk6pi k6szitmdnyekben lapozva,
azokat v6gig betiizve, ismerheti meg a brivdr legttibb rillatnak szer-
vezetdt. Ugy, a mint 6lnek, kordntsem mindig, mondhatni csak rit-
kdbb esetekben alkalmasak arra, hogy nagyitdnkkal szerkezehtik r6sz-
leteibe belepillanthassunk, s6t bri,rhogy kezeljiik 6ket, sem azok a
maguk eg6sz6ben. Egyenld vastags6gri, vdkony szeletekre kell 6ket
vrignunk, ak6"r egyszerue az eg6,sz ri,llatob, akri,r r6szenkint s aztdn
ezeket a szeleteket tanulmii,nyozni rit ds a mindenikb6l vonhatd ta-
nulsiigot cisszegezve, ri,llitani kdpzeleiileg ism6t el6 az illet6 :i,llat
eredeti alakulatait. E , Holgyeim 6s Uraim, rendiviil bonyoldclott mii-
velet 6s sok mintlenf6le megeT6zd kezel6st lesz sziiksdgessd. Mid6n
azonban ezt egy lehet6leg egyszertl, konkr6t p6lda kapcsii,n rcividen
v6,zolni megkis6rten6m, engedj6k meg? hogy bemutassam cintiknek a
tudomiiny leghatalmasabb fegyver6t, a mikroskdpot 6s annak alkal-
maz6"s6,t olyan esetekben, melyek a vizsgriland6 tdrgynak eldzetes ke-
zel6s6t nem kcivetelik meg.

Az emberi szellem fejl6d6strirt6net6nek nagy alakjai az ut6kor
eml6kezetdben szerfcilcitt ktilcinbriz6 s nem mindig 6rdemiikhciz m6rt
szerepet jfrtszanak. A miivelt nagykcizdns6g el6tt korii,ntsem azok a
legismertebbek, a kiknek az emberis6g legtcibbet kciszrin. Legtribbet
hangzik az utddoh ajkdn a vallisalapitdli neve, mindenki tutlja, ki
volt Mdzes, Muhamed vagy Budclha,- z legnagyobbat emliteni szent-
s6gtcir6s is volna. Pedig vajjon jdtev6i voltak-e mindezek az embe-
ris6gnek. Sok v6r elfolyt, sok nyornorusd,g Sratlt sz,6t a fcilclgoly6n
a kereszt s a f6lhold kiizdelme iiltal, vagy a Bucldha szent jogri,drt

s a Brahma szdz alakja miatt. Szerte hangzik aztd,n a vili,gh6dit6k
clics6sdge is. Ki ne ismern6 Nugy Sri,ndort, Attildt vagy Napoleont,
peclig pusztuld,st hoztak millidkra, haliilt vagy rabszolgasri,got. Egy Ho-
merosnak, Dant6nak vagy Shakespeare-nak hire nem versenyezhet az
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civ6kkel, peclig ezeknek a miive ugyancsak millidknak adott gytinytirt'

s a kriznapi 16t terheinek feled6s6t. M6r sokkal kev6sb6 ismerik a

tucl6sokat s kriztiik sem azol<at leginkri,bb, a kiknek legtdbbet kit-

szonhetiink. Nlinclen gyermek hallott egy Columbusr6l, mffvelt ember

el6tt a Galilei, Kepler 6s Newton neve sem ismeretlen. De hallottak-e

annyian, mint ezekr6l, a rnikroskdp feltall,l6jri,r6l ? se Amerika felfe-

d.r6.*, se hogy tudjuk a fold forgri,sri,t vagy az es6s tdrv6ny6t, nem

tett annyi j6i veliink, mint a mikrosk6p; mindennapi 6let ember6-

nek is ttibb dolga vau, ha nem is rid magd,nak szfimo| r6la, a mi-

krosk6pi technika vivmd,nyaival, mint a neh6zketl6si erd elm6let6vel.

Es *6gis,  minden hr i ,nyadik tudja,  k i  vol t  Janssen Jd,nos 6s

z a ch a r i ri, s ? Peclig ugyancsak 6rclemes megje gyezni, hogy ez a k6t

mi{ldelburgi pripaszemk6szit6 tald,lta fel az cisszetett mikrosk6pot.

Kill6nbriz6 dornboru iiveglencs6ket illesztgetteli bele egy cs6be s 16-

jrittek bizonyos ]encserendszereh rendkiviili nagyit6 erej6re.

Domborura csiszolt iiveglencse keretbe foglalva: ez az egyszerii

nagyftd iiveg, Tdbb ilyen nagyit6iiveg beleillesztve egy f6mcs6be rigy,

frogy u, egyik Iencse ri,ltal nagyitott k6pet ldssuk meg a mii'sodikon

keresztiil, s ezl a k6tszer nagyitottat a harmadik m6g inkribb na-

gyitva juttassa szemiinkbe: ez az osszetatt mikroskdp. Ha p6ld6u.l az

els6 lencse nagyit otszrir, s a m6sodik ism6t citszcit 6s e most mdr

25-sziiro. ,rugy.6gu kdpet egy n6gyszeresen nagyit6 lencs6n 6'I n6zzuk',

a k6p, a mi szemiinkbe jut, a t6rgynak szizszorosa leend. Igy van-

nak szerkesztve a legegyszerttbb, figynevezett k'62i, clemonstrri'ld mi-

krosk6pok, melyehet csah a vildgossri,g fel6 kell tartani 6s a legalsd

lencs6t a vizsgil,lantl6 tfugyhoz bizonyos tri,volsri,gban rtigziteni, hogy

lassunk veliik. Lehet az ilyenekkel a tri,rgyon 6tes6 f6nyben 6'tl6'I'sz6

dolgokat 6s a tii,rgyra a n6z6s irrinyrl,bdl rri,es6 f6nyben 5,t16'tszallanokat

vizsgrl,lni . Az ri,ltaluk el6rhet6 nagyitri,s azonban alig 6ri el ak6lsz6"z'

szorosat. Ha er6sebbekre torehsziink, csakis rl,tes6 f6nyben vizsgdlha-

tunk 6,t16,tszo tfugyakaL. A megkivrtntatd mikrosk6poknak is t6bb

lencsdb6l liell rillaniok; az egyes lencs6k domborulat6'1, egymdst6l val6

tri,volsd,guhat bonyolult szri,mit6s ritjrin 6llapitjri'k rneg az optikusok'

Maguknak a lencs6kneli is k6tf6le iivegb6l kell osszecsiszolva, tissze-

ragasztva lennicik, mert kiilonben a kdrvonalakat elmos6dva, sziv6r-

vd,nyszfniiehnek mutatnii,k. A lencs6k k6t renclszerbe vannak iissze-

foglralva, melyeh mintlenike fgy mtiktjclik, mintha egy rendkiviil na-



r28 -

gyft6 lencse volna. Az egyik a tri,rgylencserendszer, az a melyet a
mikrosk6p csriv6nek a trirgy fel6 forditoti r6,sz6re csavamnk ; * miusik
a szemlencserendszer, melyet a tribusnak abba a v6g6be illesztiinlr, a
hol belen 6,zink. A tri,rgylencserenclszer kisehb, de erdsebb domboru-
latu, a szemlenc.oereclszer nagyobb 6s laposabb lencs6hb6l 6ll. Min6l
nagyobb domborulatu 6s min6l tdbb lencs6n hell a f6nysugaraknak
keresztiilhatolniok, hogy szemiinlibe jussanak, annd,l tcibbeb nyel el
bel6liik a lencs6k iivege, annii,l kevesebb jut t6nyleg a szemiinkbe s
igy annril nagyobb rw.gntLi,gitri,sra van szilks6ge a t6,rgynak, hogy r6sz-
letei a lencserendszereken keresztiil kivehet6k legyenek. Ez6rt kell az
er6sebb nagyftdsi mikrosk6pokon a tdrgy alii,, mely a mikrosk6p 611-
vrinyri,nak, a stativumnak egy kozdpen il,tfurt aszi.alk:i,jri,n nyugszik, vili,-
git6 tiikrrit, s6t egy6b k6sziil6keket is alkalmazni, melyek a fdnysuga-
rakat tisszegyrijtve nagyobb mennyis6gben vetik a t6"rgyon keresztiil,
s annak rnegvil6git6,s6ra szolgii,lnak. A mikrosk6p tubusd,t, mely a len-
cserendszereket foglalja tissze s mely az 6,llv6,nyra van illesztve, csavarok
segits6g6vel majd kdzelebb a tri,rgyhoz,majd trivolabb t6le ri,llfthatjdk
be. A.zL mfu az egyszerti nagyit6tivegekn6l is tapasztalhatjd,k, hogy
csak ahhor ld,tni velcik tiszt6,n, ha a tri,rgyt6l egy bizonyos tdvolsrig-
ban tartjd,k, s ezt a tri,volsrigot, rnely a legtisztd,bb k6pet nyrijtja, ne-
vezzik a lencse k6ptri,voki,nak. Ilyen k6piri,vola van mindazon lencsdnek
is, melyek egy cisszetett mikroskdp rendszer6ben foglaltatnak. Min6l
er6sebb a nagyitd k6pess6giik, ez a tri,volsri,g annii,l kisebb. Se kcize-
lebbr6l, se messzebbr6l, mint 6pen a megfeleld k6ptri,vol, tiszta k6p
nem nyerhet6 ezdrL vannak a mikroskdpokon a pontos beri,llitri,st le-
het6v6 tev6 rigynevezett mikrom6tercsavarok.

Az cisszetett mikrosk6pnak f6r6szei tehrit: 1. egy trl,vcs6 mdd-
jrira kihrizhat6 6s risszetolhatd f6mcs6 egyik v6g6n a tdrgy, a mi{,sikon
a szemlencserendszerrel l 2. az 6,lIv6,ny a tdrgyasztallal 6s a megvi-
l6gii6 tiikcirrel. A nagy mikrosk6pohon mindezen r6szek alkalmaz,A,-
siit bonyolult szerkezet 6s ktilcinfdle mell6kk6sziil6kek teszik ponto,
sabbri, 6s k6nyelmssebb6, melyeknek leir6sri,val azonban nem akarom
tisztelt hallgatdimat untatni. Fciltiintet6s6re annak, mily risszetett 96-
pezet egy nagyobb mikroskdp, csak azL kldnom m6g frilemliteni, hogy
az ilyenneh iira teljes fcilszereldssel a jelenleg e nemben els6 cz6gn6l
Zeissn6l, Jend,ban ktirtilbel6l 4000 mii,rka. A vele el6rhet6 6s rn6g el6g
tiszta l<6peliet nyfjtd nagyftrts 3000-szeres.
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De hat, fogj{,k talln k6rdeni, mi6rt tdltdk 6n itt most ennyi

icl6t a mrhrosk6p leirri,sd,val, mely lehet ugyan hatalmas fegyver zt

l;uclomii,ny kez6ben, lehet mulattatdja clillettdnsoknah is, Ontihneh
azonban d,ltali,ban semmi sziiksdgtik red,. Valdban nincs; de csak az6,rt,,
mert haszn6lata mdg nincs el6gg6 elterjedve, mert legttibben nem

tudjri,k, hogy min6 hasznii,t vehetndk. Nem volt tr6fa, a mit multkori
el6adrisorn befejez6sdben monclottam a gyakorlati ritmutatdsr6l mi-

krosk6p hasznd,latd,ban. A mikloskdpi l6tri,s el6nyei ma m6g nem koz-
kincs, de azz6" lesznek nemsokd,ra; hisz a mikroskdpot m6ltdn moll-
dotta egy nagy tudds az ember hatoclih 6rzdkdneli. Sokt6l megfosztva
marad, a ki e hatoclik lrzdket nern szerzi meg magrinak.

Madri,r hi6ba zeng) falornb hi6ba srrttog, vagy mormol a hab
annak, a hineh hall66rzdke nincs. I.,,ri,ngoljon bdr a hajnali 69, legyen
6lres tarka szinekhel a mez6, szivd,rvd,nynval a lepke szi,"rnya, mi
haszna annak, a ki val<'i Hi6ba 6ll v|,TLozatos alakri ldnyek v6"zaib6l
a lrr6tapor, hogy egykor 616 ri,llatok 6pitettek nem egy m6szhegyet,
azt nem tudtuk volna meg soha, ha a mikrosk6p nem dllitotta volna
el6nk egy kis porban a ma is 616 Forarniniferrik 6seit. Md,s, mint a
milrroskdp, mi mondhatta volna meg nekiink, hogy a bakt6riumok
id6zik el6 vagy legalibb 6lland6an kisdrik afeft1zd betegsdgekl6"zatt,?
Mindenkit szolgdl ma md,r a 96z s az elektromossd,g, megsz{,zszorozva
bizonyos hdpess6geinket. Ugyanezt teszi a mikroskdp, cle ma m6g a
nagyhcizcins6g nem veszi hasznd,f. A rcipiil6 gyorsvonat mtigott posta-
kocsin koczogva senki sem akar hrttramaradni; ha siirgds mondani
valdja van, ki fogja a postd,ra, vasritra vagy haj6ra hizni, mikor a
telegrri,fdr6t egy pillanat alatt ri,tviszi az 6ced,non ? A technihai vir'-
mri,nyok kiakn6,z6,sdn 6ltalri,ban rnindnyrijan versenyezunk; mi6rt marad a
sz6,zad, legnagyobb technikai vfvmii,nya a trik6letesitett mikroskdp csak
egyes kivri,lasztottak kezdben ?

Pedig meghitt tand,csacl6 lehetne a mindennapi 6letben is. Igaz,
hogy sok dolgot csak hosszaclalmas kezel6s, szak6rt6 el6k6szit6s utdn
lehet mikroskdppal vizsgri,lni. Szri,mtalanszor azonban el6g a megvizs-
gri,lancl6 anyagnak kis mennyisdg6t tiveglemezre az rigynevezett tri,rgv-
lemezre tenni ds befedni v6konyabb iiveggel, a fecl6lemezzel, hogy
mihroshdp alatt rnegtekinthessiili. Hogy j6-e a tej, melyet az anya

beteg gyermek6nek ri,d, megmondja a rnikroskdp egy pillantfs alatt.
Hc,gy nincs-e harnisitva kem6nyitdvel a ttirtjtt czuhor, festve a bors,

Orvos-telrn.-tud. Ertesit6. IlI.
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a paprika, nincs-e Trichina a diszn6hrisban, tiszta selyem-e, gyapju-
szillak n6lktil, amit ilyennel< vd,s6,rolt, s az 6llit6lagos vdszont nem
teszilr-e a pamut fonalak cseli6lyebb 6rt6kiiv6 ? h6zi mikrosk6pjrival
minden hr{,ziasszony maga elckjnthetnd.

Ep*t rigy, min L a koznapi gyakorlat kciveiheti a mikrosk6ppal a
maga czlljait, a ttrclomdnyos vizsgrilat is a tri,rgynak minden kezel6se
n6lkiil, hir, csekdly tcirnegii 6s 6tl6,tszti vagy vdliony r6tegbe szdttefit,hetf
clolgokrdl van sz6. De liezelds n6lliiil mindig ekkor sem. Ha a tanulmri,nyo-
zand,(t alakelemek igen kicsinyek 6s fdnytor6siik kev6ss6 ktlktnbdzik
a litirrryezetiekdt6l, akkor meg hell azol<at festeniink, a mi nem min-
clig oly egyszertl. Bonyolfiltabb- eljri,rdsokat kivri,n esetleg az is, ha a
frissen hiiltjnben szint6n vizsgri,lhat6 ri,llatokat, folyacldhohat vagy
sztiveteket ri,llancldsitani, milrroslidpi l<6szitmdnyiil el is akarjuli tenni,
lrogy k6s6bb m6g behat6bb tanulmdny t,fugydvri, tegytik.

Nlinclen kezelds n6lkiil ftil fogja azonban trtrni el6ttiink titkait
vagy legald,bb azoknak egy rdsz6t, p6lc1. a csripp dllott viz, a vdr, va-
lamely 5L16,t,s26 lris n'6reg, R6,l< stb.

A vizcsrjppben talflunh 6"zal6t<6llatokat, nyugtalan Colpocli,kat
6s lusta Parameciumokat, val6tli dririsoliat a liOriik;tttik hernzseg6
Bakteriumolihoz li6pest. Moszatoli, ztild gombrth szintelen fonalaklra,l
h6,l6zz6"l< be a hltdteret 6s htizdttiih nyujtrizliorlnah az Amoebr{,Is, ezek
& Proteusok, melyeli szilnetlentil vd,ltoztatjr{li az alakjukat. l(tildn,
szabadon 616 d,llatoli; egy-egy typihus sejt, nem nagyobb a millim6ter
szdzadrdszdnil1 d,e az6rt nekik 6pen rigy van szilks6giik Oxygenre 6s
organicus anyagohra tri,pl:i,l6kril, mint ahii,r rnagunknak. Alakjuk majcl
gomb, majcl tdbb-kevesebb, hosszabb-rtividebb nyrhjtvri,nyt bocsr{,t 6s
szabdlytalannd, vagy csillagszerilvd vdltozilr. N6mi nyri,lkaszeril anyag
az eg,6sz,, nehii,ny aprri szemcse 6s egy f6nyesebb gtimhrilyded mag
lrlthat6 legftilebb benne. Ilyen az egyszerii sejt bri,r nem a l6tez6leg-
egyszerii.bb.

Ep*r. ilyen Amoebri,knak milli6i barangoljtih be testiink minden
zag6,t, porczikdjd,t, majd a v6r6,ramtdl vitetve gyors iramoddsban, majd
iinkdnyt furakodva be a tobbi, mozgi,sra mdr nem hdpes, egy helyhez
lrcitritt sejt kriz6. Ezeh a mi testiinknek Amoeb6,i, az rigynevezett feh6r
vdrsejtek. I{yugtalan term6szetii J6nyek ; fi.szt ktivetelnek minclenbdl,
a mi szervezetiinliet 6ri. Ott vannak minden bajnak, vr5sznek szinhe-
lydn, hisdriji minclen gyullacliisnah, gydgyulrtsnali ; 6k a szervezet ke-
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selyfii, mr:lyek fcilfalnah minden elhalt, sz6tes6 sejtet, de halrthi,t egy-
nek sem okozz6,l<, s6t szernbe szf,llnali minrlen ellens6ggel, mely y6,-
rtinkbe, szrjveteinhbe tola,kotlva, 6ps69iinlire trir. Igy 6li litizrlenek
nreg a l6"zas beteg 6rcleli6ben a ferL6z6 baliteriumokkal, amennyiben
t6liik telhet6leg fdlfaljal,k, megern6sztik azok'at; 6k hegesztik sebein-
ket, ellensftlyozzi"k minclen bajunlcat. Mid6n az orvos a, term6szetre
bizza a gy6gyitri,st, voltal<6pen a feh6r v6r:sejtekt6l v'fuja a segits6get.

Minclen tribbsejtti rtllat sejfjeineli j6r6sze ilyen fehdr v6rsejt,
nrd,sndven nyiloli- yagy v{nclorsejt alalijriban vtm meg. Als6bbrendtiek
v6r6ben csup6,n ilyeneli vilrnak; lnagasabb rendtiekndl ezeken liiviil,
s6t tfrlnyom6lag figynevezett vrjrris v6rsejteli taLl,lhat6k. Ha p6lcti,ul
a magunlc v6r6b6l vizsgd,lunh egy cstippej, a feh6reliet eleinte meg
se l6tjtrk, oly szerinyen vonulnar,k lneg a vrirrjs v6rsejteh kozott, sz6-
rntrk ezek6 mellett olyiun eleny6sz6. Mir,r ttibbet tald,lunlr a b6ka v6-
r6ben. El6g egy csdppet az tiveglernezen sz6tteriteniinlc 6s letakar-
-nunk, hogy lir,thassuli irgy a vriros, mint a feh6r vdrsejtehet. Az el6b-
biek b6kiunrtl ovalis, nagy maggal elhi,toti k6pletek, nem pirosalr, ha-
neln inkri,bb zcilcleseh l vtirriss6 a, v6rt csali optikai tisszehatii,snk
teszi. illozclulatlanok 6s 6lettelenehnek lii,tszanak; ar, feh6rek ellen-
ben 6pen irgy vd,ltoztatjri,k helyiiket 6s alakjukat, mint az Amoebd,k,
6letben mauratlva napolion ir,t, ha a vtirnek beszrtradd,sri,t Ineg iucljuk
akacti,lyozni.

Krinnyen rnegtalalljuk 6liet az 616 6llai testdn beltil is, ha ki-
sebb ir,llatokat vagy aki:r,t nagyobbaknak i,tli,tsz6 vlszeit, p6ldfiul ha-
lak r'6kony fiszriit helyezzirli a rnihrosktip alri. A mi alakelem egy ri,t-
littsz6 kis Rdli vagy F6reg testtireg6ben, v6rereibetr hering, az hevds
kiv6tellel, ilyen Amoeba, az tirrikk6 nyughatatla,n feh6r v6rsejt.

De egy ilyen his n'6regnek, Rir,knak vagy Rovard,lcziunair nem-
csak a feh6r v6rsejtjei liuthat6k, s nemcsah azoli nydjtanak 6rclekes
Litnival6t. Ott 6ll el6ttiink, a nagyitd alatt friltii,rva,, apr'6 r6szletekig
eglsz belsd szervezetiik. Szeml6lhetjtik benne az izmok rii,ngd,sait, vtlr-
ereknek vagy l6gcsriveknek eligazir,sait, mirigyek mttktid6s6t, iclegek
lefutri,sir,t, rnindent - csah gonclolataik sztllet6s6t nem, mert azoh btil-
cs6je, mint mondii,m, a liuthat6n ttil, az iclegclfrczsejtek rnoleculd,i hti-
zritt van.

Igy tri,r el6nk a mikroskdp egy-egy ktlkinben ki,thatatlan vili,-
got, 6l 6 vili,gokat a n6lktil, hogy egy6ble volna sziiks6g, mint L6'rgy-

g*
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asztalira helyezni az rlletl dolgot 6s bel6tekinteni. Bel6tehinteni 6s
papirra vetni, megtirokiteni a h{,totta,kat, ztz eleven 6letet. Ilyen vizs-
gri,kidri,s volnn, az ideri,lja minclen biologusnak. Sok szellernes mell6li-
k6szill6ket eszeltei< md,r ki a mikroskdplroz, hogy ennek a lehet6-
s6gnek hatri,rait min6l jobban kiterjesszdk. Hogy az 6lethez sziiks6-
ges nedvek elprl,rolgrisrit akadri,lyo zzt"k, ott vannak az rigynevezett
nedves karnrii,k (camera humida), rnelyek az apr6bb szervezetek vizs-
g5,lat6,L ftiggd cseppben, v6rben vagy vizben, Iehet6v6 teszik, rnegki-
rndlve az illetl l6nyt a feddlemez nyomd,sd,tdl. Ilyen m6don lehet ma
md,r napokon, s6t heteken ri,t kiserni azt a csodri,latos folyamatot, mely-
ben az egyszerff pet6b6l, annak sokszori oszLdcfti,sa, sejtszaporodis ft-
j,in, ezek a sejtek kiikinf6lek6p alakulvii,n at 6s helyezkedv6n el,
ldtrejcin egy-egy cisszetett szewezetff ri,llat. Olyan 6rdekfeszitd vizs-
gri,latok ezek, hogy elfeledtetnek a brivrirral minden mri,s vili,got azon
az egyen kiviil, mely mikrosk6pja alatt szervezkeclik. Szeme el6tt
organisdl a protoplasma ; perczr6l-perczle vri,ltozik a kdp, 6s a ','d,ra-

kozds, hogy mit hoz a ktivetkez6, mintlenn6l er6sebben odabilincsel
a milrrosk6p el6 6s csak azt sajndljuk, hogy ezt most rajtunk kiviil
nem Li,tja md,s, vagy lega}i,bb nem az cisszes koll6gasereg. Szeretn6k
pillanatrdl-pillanatra lefotografri,lni a viiltozii,sokat, mert hisz ez volna
legjobb bizonyit6ka annak, hogy csakugyan igy volt. Ma mdg nem
lehet; a mikroskdpi fotografrili,s ma m6g nincs el6gg6 trik6letesitve
az ilyesmihez. De vannak rajzol6 k6sztil6keink, melyek a kdpet egy
el6ttiink fekv6 papirlapra vetik, a hol czerazt,val legaldbb a ktirvo-
nalait kdvethetjilli 6s ezeket adhatjuk vissza nagyobb pontossii,ggal.

Sajnos, hogy nem minden ri,llja ki fgy elevenen hosszabb ideig
a vizsgii,latot. Sejtjei elhalnak I s6t ha nem is halnak el, {inornabb
r6szleteik, a mig 6lnek, rejtve maradnak. A rnit r6szeiknek termdsze-
tes f6nyttir6si ktilcinbsdgei nern tiintetnek f.ol. azt ndha bizonyos op-
tilrai mell6kkdsziil6hei a mikrosk6pnak, plcl. a polaris6,l6,, a szink6p-
elernz6 k6sziil6h, megmutatj/ak ugyern? Iegtribbszcir azonban meg kell
a sejteket dlni, hogy megli,thassuk rajtuk a sziiks6geseket. Mivel
maguk jobbrira szintelenek, csak az6,Ital vii,lnak Li,ihat6kkri,, hogy mris
a f6nyl6siik, rnii,skdJren tririk a f6nyt, rnint a krirnyezetiik; 6s a sejten
beltil, nnnair alhot6r6szeit is csak annyiban tudjuk rnegkiildnbriztetni
egyrnrl,st6l, amennyiben nem egyforma a fdnytcir6stik. Ha ilvegpi,lcz'it
vizbe dtrgok, :d.gy az ebben lftszani fog ; ha ellenb en tiszta viz he-
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lyett viznek 6s glycerinneh bizonyos arii,nyfr kever6k6be dugom, abban

mintegy el fog eny6szni, rnerb az iivegnek a glycerin kever6k6vel egy-

formar a f6nytdr6se, nrig 'a vizdnll nagyobb volt. Ism6b ldtszani fog a, pall-

cza) ha glycerinnek 6s viznek keverdke helyett tiszta glycerinbe me-

ritem, mert akkor meg a glycerin fdnytor6se lesz er6sebb, mint az

tiveg6. Ilyen f6nytcir6si ktikinbs6gek hiri,nya 6s annak meggii,tlir,sa,

lrogy az elhald sejtek term6szetes alkotdrdszeikre sz6t bomoljanak s

el pusztuljon krizciittik a szerves tisszeftigg6s, teszi sziiks6gess6

rnitrclama szd,mos eljdrri,st, annak a sokf6le alkoholnalr, savnak, sdnak,

glycerinnek. fest6keknek alkahnazri,sri,t, a melyekben 6ll a moclern

rnikrosk6pi technika. Csak egyet emelek ki most ebb6l : a fest6st'

A szrivettani fest6s, tinctio arra szolgri,l, hogy bizonyos fest6kolcla-

tokkal, carmiunal, haematoxylinnal, fuchsinnal vagy mii,s egydbbel

fititatvri,n a conservrilt, esetleg a friss szetvezeheket, azok egyes al-

kotfr6szeinek ktilonbrizd szint vagy legalibb szindrnyalatoi kolcsti-

nozzank s igy frilismerdstiket megkcinnyftstik, illetdleg lehet6v6 tegytik.

Ha a vizsgri,landd trirgy ak6"r frissen is, ak6l a conservii,ld,s

iblytin A,ll6,tszatlan, 6,Ll6t"tsz6vri lehet gyaliran tenni. ri,tvild,gitani az-

ri,ltal, hogy erds fdnyttir6sii folyad6kokkal, glycerinnel, il16 olajok-

kal, szegfii-, origanum-, bergarnozt-, czdclrus-, vagy mii,s hasonl6

olajjal, illeidleg terpentinnel itatjuk at. Atl6tsz6bb:i, tesz, amennyi-

ben rnegcluzzaszt sok szovetet az eczetsavoldat is'

Nagyobb tri,rgyakat hiri,ba vil6gftunk &t, mert mdr vastagsriguk

is megakad 6"lyozza a hozz|,juk f6r6st er6sebb nagyitii,sokkal. Ilyenkor

irll be annak a sztiks6ge, hogy finom rnetszetekre tagoljuk sz6L az

6llatot, a szeleteket sorban egymds mell6 rakva rtigzitstlk, s az 6t-

ti.unulmdrryozott metszetekb6l reconstruri,ljuk az egdsz 6llatot. Igy lesz

iga"z6,n krjnyv az organisrnusbtil, melyet lapr6l-lapra kell ii,toh'as-

nunk, hogy megismerhesstilr. Ha csak egyei is kihagyunk, esetleg
elveszftjiik az egdsznek az cisszeftlgg6s6t. Ezekneh a lapoknak em-

beri besz6ch'e vaki leforclitrlsii,ban 6ll a moclern zoologus szellemi
rnunkiijdnak, ha neln is legf6bb, de minden esetre tekintdlyes r6sze.

iVlagri,nak a krinyvnek, a metszetsorolatohnak elk6szitdse nerl
tuclomiinyos rnunka ugyan, cle fri,radsri,gba el6gbe keriil. Hiszen, hogy
csa,k a metszrisig juthattunk l6gyen, el6zetesen mri,r rogziteniink, 6l-
lanclrisftanunlr, festentlnh 6s be kellett d,gyaznunh 'd,z anyagot. Ezl
az el6k6szit6 munkri,t vdgezzlk az tmdnt leirt ideri,lis miihelyben az
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els6 asztalnd,l a praepardld aszialnii,l. En,rek fdfelszerel6se a li6se-
ken, borotvd,kon, oll6kon, bont6tffkdn, csipeszeken, ecsetehen, hiilcinfdle
tivegdobozokon kivtil a reagensek hosszu sorai 6s a beilgyaz6 anya-
gok. A legsztiks6gesebb reagensek l<izritt szerepel a clestilki,lt viz
melleti vagy 5-fdle alkohol, illetdleg glyczerin 6s aether, az el6bbiek
ktiltjnbtizd higitri,sban, stiknalc, savalinali 6s alkalidknak legaldbb har-
minczf6le olclata, l0--15 f6le festdk, chloroform, terpentin, xylol stb.
A ber{,gyaz6 anyagok kciztil keti6 el6g : a paraflin s a celloiclin. Az
el6bbib6l ktikinbr;26 kerndnysdgii 6s ktildnbozl h6fohndl olvad6 fajtri,k,
az uttibbibdl higabb 6s siirlibb oldatok, melyeket az risszettirt s2,6"-
taz celloiclinbdl aether 6s alkohol kever6k6vel k6szitiink. A be-
'6'gyaz6"s ugyanis abban ri,ll, hogy az illehd szervezetet olyan folyaddk-
kal itatjuk !dt, rnelyek kihtil6s, illetdleg elprl,rolgri,s 6s higabb alko-
Irol behatdsa utiin uregmeredv6n, a tri,rgyat egy hcinnyen mets zheL6, a,
ktiltinben szdthull6 szrjvetehet a szlthulld,stdl megirvd anyaggal has-
sd,k rit 6s vegydli krirtil.

A rnetszds cz6lj6b6l mri,r most a miihely mii,sodik asztaldhozme-
gytink 6t ds esetleg ide hozzuk magunkkal a paraffinba d,gyazishoz
szfiksdges kis kemencz6t. Ez asztalon dll i l l6 olajok, vagy terpentin,
illet6leg bensin 6s xylol tri,rsasri,grlban, tiveglernezek, u. 11. td,rgy- 6s fed6-
lernezek, itat6 6s mrisolti papir-szeletek, ecseteli 6s bontdtiik mellett, egy
kis borszesz}i,mprin s egyebeken kiviil a mikrot6m, a metsz6g6p.
Mdlt6 tiirsa a tudomri,nyban a mikroskdpnak ; ha ez a brivii,rnah l6tdk6-
pessdg6t, trgy az akdz iigyess6gdt sz|,zszotozza meg. Lehet h6szfteni bo-
rotvir,val, s:abad klzzel is v6kony metszeteket. De ki vri,llalkozndk
arrr.t, lrogy egy millimdter vastag r6teget kdt-, s6t h:i,rom szit"z szelefue
vrigjon, melyek mind egyenld vastagok, egyenl6 kiterjeddsiiek, illet6-
lug teljeselr, szakadii,sn6lktiliek legyeneli ? Ki tuclna mikrotorn n6l-
ktll li6tsz6"z metszetet dllitani el6, melyeh rnind egymiisra tdve ne
volnii,nak risszesen vastagabbak egy rnillimeterndl ? A metszeteket
sorjaiban rrigzitjiik a tdrgylemezen, ha paraffinba volt 6"gyazva a,
tri,rgy, kioldjuk azt hel6liik, egy csripp kanaclabalzsamot tesztinh reei,,
6s az egdszet a fecldlemezzel letakarjuk. Ezzel megvan a k6szitm6ny,
lehet akrir ezetszeres nagyftri,ssal vizsgd,lni. t/roo-ad millim6ter vas-
ta,g rnetszetekre azonban nem mindig van sztlks6g; mindl siiriibb az
illet6 szcivet, min6l nagyobb sziimriak 6s kisebb terjedelmiiek a,
benne foglalt alakelemek, tanulm6,nyoz6,sa annd,l v6konyabb metsze-
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teket kivri,n ugyan ffieg, cle r'endesen be6rjiik olyanokkal, melyeknek vas-
tagsri,ga a millirn6t.er szizadr6sze. Hogy megmutassam, mennyire nem bo-
szorkri,nysdg a dolog, ilyenek el6ri,llitdsdra legott 6n is vri,llalk ozom)
itt rincik el6tt.

A mivel metszeni fogjuk, az rt,gynevezett Thoma-f6le mikrot6m.
Az eg6,sz dnttittvasbdl, illetve nickelezett acz6lb6l van; egyiittv6ve
meglehetdsen srilyos instrumentum. F6r6szei: az dllvri,ny 6s a kdt
szd,nlra, melyek az el6bbin egymri,s ellen6ben mozognak. Az egyih
szdnha a k6st hordja, mely mint ldtjdk el6g hatalmas fegyver, f6leg
ha meggondoljuk, hogy szabadon tartott hajszl,lat csak v6gig kell
az 6l6n hrizni ds tler6kon elmetszi. E szdnka vizszintes prilydn mo-
zog, 6s oly kdnnyen kell mozognia, hogy ujjunk csek6ly 6rint6se is
elegerrcld legyen meginditdsii,ra. A mrtsik sz6,nk6,t, melyre a met-
szerrcl6 trirgyat er6sitjiik, a vizszintessel bizonyos foknyi szriget alkotd.
lejt6n emeli egy mikromdter csavar, melynek dobjdn a beosztii,s mi1-
clen egyes foha a szdnkrtnah egy ezredmillim6terrel vald emelked6s6t
ielzi. Amennyivel esetr6l-esetre a tirgy emelhedik a k6s irii,nydban,
oly vastag szeletet fog ez bel6le, ha v6gig httzzak rajta, Iemetszeni.
Igy ha a mikrom6tercsavaron tit osztdlyt fordftunk, a metszet vastag-
sri,ga a millim6terneh Tlzoo, ha t0-et, .1gy 1/roo r6sze leend.

Szentelni fogom e rnikrot6mmal a l(erti Csigdnak egy darabka
mdj!at,, melyet piros szfnre festve 6s egy celloidink oczk6,ba zfuva itt
van szerencsdm bemutatni. Mieldtt azonban a metsz6shez fogn6k,
elmorrdom rtividen a viszonfagsdgoksordt, melyeken e csiga,keziink-
be kerfilvdn, keresztfilment.

Kora tavaszszal volt, a h6 alig olvadt el, s a csigdk olyankor
m6g t6li dlmukat alusszd,k. A szoba melege azonban ftil6bresztette
kibfijt a hiz6'h6l; dle mi rijra elaltatiuk. Chloralhydrri,toldaiba tettiik
A chloralhyclratnak tudvalev6leg altatd hatri,sa van. A mi csigri,nk is
elterpeszkedett t6le, telhet6leg kinyrijtdz oLthiazi,hdl6s elszenderiilt, hogy
tdbb6 fdl se 6brecljen. A chloralhydrdtb6l ugyanis mdg egy rigynevezett
rogzit6, fixri,ld folyad6liba tettiik, mely tiist6nt megrilte tis szdveteit 6t-
j6rvri,n, azok halri,lutir,ni villlozitsainak elej6i vette. Atlott e folyacl6k
vfzrrek, alkoholnak, glycerinnek, sublimdtunnak 6s jdgeczetnek bizo-
nyos ar6nyri heverdk6b6l. Ha trilsrigosan sokriigS tenndk ki az dllatot
e keverdk hatdsii,nak, szrjvetei hdrt szenvedn6nek, igen megvi,lt,oznfr
nak a helyett, hogy termdszetes :illapotukat 6fizzdk meg. Ki kellett
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tehrit a csigd,t mosnunk. E kirnosii,s jddtincturii,val kevert, gytinge

alkoholban ttirt6nt mindaclclig, mig a j6c[ barna szine titbb6 el nem

halvri,nyodott, a mi azt jelentette, hogy az 6"llat sz6veteib6l m6r min-

clen sublimritum eltdvoloclott. A gytinge alkoholt md,r most er6s, az

erdset absolut alkohol vd,ltotta fcil abb6l a cz6lb6l, hogy a ki,gy szd-

vetek megkem6nyedjenek. X'est6siikre, ting6li,sukra az rigynevezettt

boraxkarmint, egy piros szinanyagot hasznd,ltunk, melynek oldat6ban

a csigri,t kdt napig hagytuk. A beiv6clott ftiltis szinanyagot sdsavval

megsavanyitott 750/o-os alkoholban mostuk ki.
Ezat6;t, hogy celloiclinb a 6,gyazhassuk, r'iztelenitettiik a csigii,t,

m6g peclig absolut alkoholban, melynek az a sajri,tsdga, hogy a bele-

tett dolgokbdl magri,ba veszi a vrzet. A viztelenitett csiga md,r: most

hfg celloidinoldatba, alkoholnak 6s aethernek egyenl6 ard,nyu keve-

r6k6ben oldott celloiclinbe keriilt; egy nap mulva siiriibb s vdgiil

igen siirii, 6pen hogy m6g foly6kony oldatba juttattuk. Ezzel egyiitt

iivegdobozba rintottiik ki I miutdn itt a celloidin feltilet6n az aether

6s alkohol elpri,rolgr{sa folytri,n egy szifti,rdabb kdreg heletkezett, tele-

iiiltttttiik az iivegdobozt ?5 oio-os alkohollal. 24 rira alatt a celloidin

a benne lev6 csigdval egyiitt rlilattsz6 rugalmas, szili,rd ttimegg6 me-

reclt, melyet az iivegtlobozbdl ktinnyii volt kiemelni. A celloiclin, a

benne ler'6 csigri,val egyiitt minclentitt egyenld tisszeri,lki,sri anyagot,

alkotvri,n, mely igen jdl szeletelhet6, hozzdfoghatunk a metszds el6-

k6szft6sdhez.
ESy darabot, a mrij egy rdsz't, kivri,gtunk a csig:i,bdl 6s parafa

clugdra ragasztottulr. Ezt a dug6t, s vele egyiitt a metszencld t6"t-

gyat hordja a miktotdmnak a lejt6n mozg6 sz6,nk6,ja. Most ime, be-

dllftom ezt olyan m6don, hogy a fciltitte v6gig hrt,zott k6s 6pen

6rje, illet6leg egy kis darabot leszelv6n bel6le, metsz6feliiletet 6llft-

son el6, A k6st 95010-os alhohollal nedvesftem. A mennyivel emelem

a rnihrom6tercsavar forditdsa ri,ltal a td,r'gy szfnvonalii,t, olyan vastag

r6teget szel le beldlc a fcilcitte vdgig hrizott k6s. Jelenleg olyan met-

szeteket k6szftek, melyekb6l sz6,zaL hellene egymdsra tenni, hogy be-

l6liik egy millim6ternyi vastagsdg kitelj6k.
A metszetet ecsettel leemelem a k6sr6l s egy lapos iivegcloboz"

bnn levfj bergamostolaj frilszin6re eresztem. Ttt az el6bb iisszegyiirt,

iclomtalan, rongyalakfr rnetszet simiin sz6ttetfil 6s t(ivel egy szeletlie

mdsol6 papimak m:i,sili liezemmel az olajba beletartott v6g6re fdl-
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'htizhat6. Ezen a szelet mdsold papiron rakom fgy sorra a metszete-
ket. Most p6ldri,ul, hogy ne fntassam tisltelt hallgat6imat sokriig,

,csak n6gyet helyezek el. Ezt a kis sorozatot olykap juttatom a tfugy_
lemezre, hogy a papirszeletet - termdszetesen fgy fordftva, hogy a
metszetek ahil legyenek - rri,fektetem, itatds papirral oclasimitom 6s
egyszeriien leemelem. Az cisszes metszeteli az iivegen maradnak, mint

'valami matricz k6pei ; sdt akkor sem mozdulnak el inn6t, ha a fri-
Itisleges olajat leitatom rdiuk, kanaclabalzsamot cscippentek rri,juk s az
eg6szet a fed6lern ezzel betakarom.

Igy, ime, elk6sziilt a sorozat, mely, ha a kanadabalzsam meg_
szd,rad 6s iivegszeriivd vri,lik, mintegv iivegbe 6"gyazva, 6llanddan el_
tarthatd. Az igy el6ri,llitoit sorczatok persze tartalm azhatnak, a t6,rgy
nagysiiga szerint nemcsak n6gy, hanem sz6,z metszetet is egy-egy
td,rgylemezen.

M1ltlztassanak ezeket a most k6sziilt metszeteket e demonstrii,l6
mikrosk6pban mindjri,rt meg is tekinteni. Piros szfnii briisszeli csipke,
melyb6l a hozz66rt6 a csiga mrl,jri,nak szerkezet6t betiizi ki, mig ha
a m6'jat' a maga egdszdben tekinten6, annak 1ftlilLszatlansii,ga 6s nagy
tdmege miatt mit sem Li,thatna bel6le.

Ilyen ds sok mii,s egy6b eljiirdsra van sziiks6giink, hogy a mi_
kroslrdpnak egy-egy adott esetben hasznd,t vehessiik. azzal. a mit
el6adtam 6s bemutattam, csupdn n6mi fogalmat kiyii,ntam nyujtani
tintiknek arr6l, hogy mi minclennel kell ennek a mi mesters6eiinknek
vesz6dnie itthon !

a,z a rengeteg, a hol a zoologust otthoni mffhelydben a mi-
krosk6p kalauzolja, a szervezetek alakelemeinek, az elemi ldnyeknek
rengetege, trigabb 6s a maga pard,nyisri,gri,ban ta\6,n m6g magasztosabb,
mint az 6serd6, vi,ltozatosabb, mint a tengerek virdgos keretjei. A
ldtdrt val6 krtzdelemnek, az d,talakuLdsoknak 6s az alkalmazkoddsnak
tcirv6nyei egy-egy szervezet mikrokosmosdban is uralkodnak. Mincl-
nydjunkban kiizrlenek a hatalom6rt egymri,ssal a sejtek s a szervel.
melyeket alkotnah: 6lethaki,lharcz nem csak rajtunk kiviil, lanem
testiinkrin beliil is !

Mennyi vii,ndorlii,son ds visiontagsdgon megy kcircjsztfil csak
egy v6rsejt is, mely 6pen most sietett tova iit6ertinkben ! Honnan
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i6, mi lesz bel6le ? Testiink egy-egy sejtj6nek hosszri tdrtdnete lehet,
s az ilyenek sorsd,n fordril meg esetleg a midnk is: eg6ss6g, a l6t
iirdme, boldogsrig, vagy pedig kdr, szenvedds, az dlet unalma; firiilet
ds hakil.

Talin lesz mdg alkalmam iddvel ebbdl a tcirt6netbdl is mon-
dani el egyes fejezeteket tinrik el6tt. Jelenleg csak annak a m6cljrit
kivrinom v6,zolni, mikdnt hatolhatunk be e minket oly kdzel 6rdekl6
vilrigba, mely azdrt mdgis idegenebb a Iegtcibb miivelt ember el6tt
is, mint akrflr az Amazon foly6 partviddkei.

Aclclig is dszinte kdszdnetet mond rindknek Hrilgyeim ds Uraim,
a zoologus azdrt a figyelem6rt, melyben mfihelydt rdszesftett6k ! *)

*) Ezeket az el6ad,6,sokat szerzd az
szakosztr{,lya ri,ltal 1890. ri,prilis 19., 26. 6s
t6lyen tartotta.

Erd6lyi Muzeum-egylet orvos-termt.-
mrijus .3. rendezett term6szettud. es-


