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formákat: ellenben Angolországban a réz
eszközökre' nézve nem találunk bizonyos
ságot, bár bronzeszközöket bőven talál- 1 
nak ez országban.

Midőn a fönicziaiak a Perzsa-öböl 
irányából a Földközi-tenger partjaira ér
keztek, ezer évig, Kr. e. 1400-tól Kr. e. 
400-ig fönálló fontos nemzet voltak ; nagy 
mesterek voltak, de sok eredetiséggel 
nem dicsekedvén, Egyiptom és Assziria 
mustráit és jelzéseit fogadták el. Kiváló
kép kereskedők is voltak, városokat és 
kereskedelmi központokat alapítottak, úgy 
hogy fémtárgyaik a Földközi-tenger mel
lett levő összes országokban elterjedtek, 
így találták ezt Cyprusban keverve a gö
rög mykenei korszak mesterségével. Or- 
riamentális ékszereik Etruriában, Görög
országban és Calabriában nagyon kere
settek* voltak. Ezek szépségére nézve föl
építhetem  . a Souíh Kerísington Museum- 
bah’l&vő etru szk aranyserleget és a British 
Museum égyik'.görög termében levő, 
aranyból .megmunkált gyönyörű művet, i

A kereskedelem a cserélés nagy esz
köze. A pénz kérdése nagyon messzire 

vezető kérdés, hogy sem foglalkozhatnánk 
v e le ; elég az hozzá, hogy Herodotus 
a lydiaiaknak tulajdonítja, hogy vert 
pénzt bocsátottak forgalomba. A leg
régibb pénzek ovális golyók alakjában 

elektrumból készültek, melyeket az egyik 
oldalon hivatalosan lebélyegeztek. Ezek 

talán Kr. e. 700 évre vezethetők vissza; 
de mások szerint Aeginában ezen időnél 
egy századdal előbb vertek ezüstpénzt.

A szóban forgó nagy időszak minden 
országban nagy rendetlenséggel és rom
lással végződött. A római birodalom ke
letkezésével új éra jött létre ; ez bizonyos 

értelemben vaskorszak volt, a vas egyér- 
. telmű lévén a karddal. Mi jelenleg más 

vaskorszakban élünk, de jobb és szebb 

időben, mint Hesiodus korában és remél
jük, hogy nagy gépgyártelepeink, vas- 
útaink és vasgőzhajóink korszaka nem a 
nemzetek elnyomására, hanem testvéresü- 
lésére fog vezetni.

Közli L o c z k a  Jó z se f .

A gyíkoknak egy  ma élő ősalakja.

Az Új-Zélandot környező apró szikla
szigeteken .még ma is meglehetős szám
ban él a nagyabb gyíkoknak egy saját
szerű, a főszigeteken, mint látszik, már 

teljesen kiirtott, és épen ezért jó idő óta 
kiveszettnek tartott alakja. E gyíkot a 
benszülöttek tuatara, a zoológusok Sphe- 
nodon punctatus vagy Hatteria punctata 
néven ismerik. A ma élő állatalakoknak 
egyik kiválóan érdekes és sajátos kép
viselője ez, mert a szó szoros értelmé
ben »élő őslénynek«, hogy úgy mond
juk, valóságos »élő kövületnek« tekint
hetjük. Fölszintes megtekintésre ezt az j 
állatot, minden hosszas okoskodás mellő
zésével, a trópusok nagy fésiisgyíkjai, a

leguánok közé sorozták, mivel a gerincz- 
oszlopuk hosszában ezeknek is van a 
Hatteriáéhoz hasonló csontos fésűjök. 
Csakhogy 1867-ben G ü n t h e r  ez állat
nak alaposabb tanulmányozása után úgy 

találta, hogy nemcsak a leguánoktól tér el 
lényegesen, hanem a összes többi élő gyí
koktól is föltűnően különbözik, úgy hogy 

ezek alapján lassanként arról győződtek 
meg, hogy benne egy, ma már teljesen 
elszigetelten álló ős-csúszómászó rendnek, 
a Rliynehocephalinák-nak egyik képviselő
jével van dolgunk, melyhez az ős-csúszó- 

j mászók legrégibb, a Hatteria kivételével 
teljesen kihalt alakjai tartoznak. A Hat
teria legközelebbi rokonául a Dresda
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melletti Rothliegendes Palaeoliatteriá-}a I úgy hogy rajta élő példányokon tanul- 

tekinthető. Ez az őstipusú állat ilyformán j  mányozhatjuk, minő szervezetűek lehet
ni triász-, ju ra-és  krétakorszaknak és a tek e rég letűnt ősidők csúszómászói. 
harmadkor összes lakosainak geológiai { Ennek megfelelően úgjr találjuk, hogy 
változásait, eredeti tulajdonságainak jó- ; a Hatteria testének alkotására nézve ma 
formán teljes épségben tartásával élte át, I élő gyíkjainknál jóval kisebb fejlettségi

Hatteria punctata Vb term. nagyságban.

fokon áll. Hogy egyelőre csak egyetlen oldalon vájtak, azaz kettőshomorúak —

eltérést emeljünk ki, vizsgáljuk meg a j  amphicoelicusak — s hogy közülök csak

gerinczoszlop szerkezetében jelenkező j kettő vesz részt a keresztcsont alkotásá-
különbségeket; erre nézve t. i. azt talál- j bán. De a Rhynchosauriusok és külö-
juk, hogy gerinczoszlopának csigolyái, j nősen a Hatteria belvázának más is-

épen úgy mint a legalsóbbrendű ge- j  mertetőjelei is oly ős eredetiek, oly
rinczeseké, jelesen a  halaké, mindkét I primitívek és »hamisítatlanok«, — így
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pl. az ujjak egyikének az elveszése még 

nem következett be —, hogy a csúszó
mászók fiatalabb rendjei valameny- 
nyien egész természetszerűleg levezethe
tők a Rhynchocephalinák alakjaiból. 
Különösen szorosan csatlakoznak hoz- 
zájok az összes pikkelyes gyíkoknak
— Lepidosauria — vagyis a Pythono- 
morphoknak (Metasauria) nevezett fiata
labb gyíkoknak és a kígyóknak palaeo- 
zói, triász- és jurakorbeli alakjai, úgy 
hogy a törzsalakok története szempont
jából is találónak mondható az az el
nevezés, mellyel különben más okokból 
ruházták fel az ősalakok ez utolsó képvise
lőjét. Ugyanis »áthidaló gyíknak« szokták 

nevezni, a mennyiben tőle kiindulva a csú
szómászó összes csoportjai felé természe
tes átmenetekre, áthidalásokra akadunk. 
Épen azért a mai vizsgálatok szempont
jából rendkivüli jelentősége van, minthogy 
rajta a test lágyrészeit és a petéből való 
kifejlődést is tanulmányozhatjuk, holott 
összes nagyszámú közelebbi rokonainak 
csakis a legtöbb esetben nagyon hiá
nyos állapotban levő csontváza ismeretes.

így pl. a Hatteria fejebúbján meg
találjuk még azt a páratlan középső 
szemet, melynek megfelelően a legtöbb 

régibb kihalt gerinczesen, így a pánczélos 

halakon, különböző kétéltűeken, az Ich- 
thyosaurusokon stb. ott látjuk a fejtetőn á 
kérdéses mélyedést; a Hatteriának ez a 
harmadik szeme sokkal tökéletesebb fej
lettségű, mint bármely más gerinczesé, bár 

e szemnek nyomait más gerinczeseken is 
megleljük, egészen föl az emberig. Ez a 

szem oly korra vall, a melyben a Nap fénye 

a ködön és párával telt légkörön át nagyon 

enyhe lehetett még s nem érte oly vakító 
és perzselő sugarakban a fejtetőt, mint 
mai nap. Ez a hely a geológiai másodkor 

óta a legtöbb fiatalabb állaton vissza
fejlődött, de még az ember koponyáján 
sem csontosodik meg minden esetben 

teljesen ott, a hol eredetileg ez a szem

vo lt; ennek a visszafejlődött szemteké- 
nek a maradványát, a tobozmirigyet 
tenkintette D e s c a r t e s  az emberi lélek 
székhelyének.

A hústáplálékot nagy mértékben nél
külöző maori nép a gyíkoknak ezt az ős
alakját épen úgy, mint az óriás madarakat 
(Moa) Uj-Zélandon, illetőleg a két na
gyobb szigeten teljesen kiirtotta; mi
kor pedig az állat mindinkább és inkább 

ritkábbá vált, babonás félelemmel visel
tettek iránta. Már C o o k kapitány előtt 
is tettek említést s valóságos rémtörténe
teket meséltek a szigeten garázdálkodó 
emberevő sárkányról, s a kihaló félben 
levő maorik mondáiban a tuatara még 

ma is ugyanazt a rejtvényes és borzalmas 
szerepet játssza, mint a régi germánok 
mondáiban a barlanglakó sárkány. És 
tényleg, ennek a vagy félméternyi hosszú 

gyíknak a külseje épen nem mondható 
nagyon vonzónak. Termete vaskos, olaj- 
zöldszínű alapon sárgás és fehéres pety- 
tyekkel tarkázott, a szalamandrára emlé
keztető és a krokodilushoz hasonlóan 
pánczélozott, hátának középvonalában 
pedig, a fejétől egész a farka csú
csáig a hegyes tüskéknek és tompa gu
mós kiemelkedéseknek többé-kevésbbé 
tömött és csak helyenként megszakított 
sora húzódik végig. Európában ugyan, a 

hova élő állapotban nem egy példánya 
került, az állatot teljesen ártatlannak ta
lálták, csakhogy a nagy tömeg fölfogását 
nem a dolog lényege, hanem rendesen 

csak a külszín irányítja.
Az állat életmódjáról a 80-as évek 

elején R e i s c h e k közölte az első. meg
bízható és alaposabb adatokat. R e i- 
s c h e k  állatbuvár a Wangarei-öböl apró 
szigetein ennek az állatnak még nagy
számú élő példányát találta s itt csakugyan 
azt hihette volna az ember, hogy ez a 
sárkányfajzat — a néphit állítása szerint
— teljesen fölfalta a szigetek összes em
beri lakóit, a mennyiben itt mindössze
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konyhahulladékokra akadtak, melyek az 

embernek e szigeteken való egykori tar
tózkodásáról tanúskodtak. Ugyanez áll a 
Plenty-öböl szigeteiről (Kareva, Murimé 

és Montoki), valamint a Cook-szoros ne
hány szigetéről is, a hol a Hatteriának 
előfordulását később szintén megállapí
tották. Csakhogy a tuatara gyík ijesztően 

fenyegető fegyverzetével épen ellenkező
leg nagyon is békeszerető állatnak bizo
nyult, mely a lakásául szolgáló, maga 

ásta földalatti üreget egész barátságosan 
megosztja egyes tengeri madarakkal (Pro- 
cellaria Gouldi, Procellaria Cooki, Puffi- 
nus gavius) , melyek vele együtt az emlí
tett szigetek legkiválóbb állatalakjai közé 
tartoznak. A bejárat egyik, és pedig ren
desen jobb oldalát többnyire az annyira 

retteget sárkány lakja, a bal oldalon pedig 

a viharmadár húzódik meg, még pedig 
nem ritkán párosával; maga a gyík, 
a saját oldalán mindig egymagában él, 
tehát a hím és a nőstény külön-külön. 
Megtörténik állítólag néha-néha az is, 
hogy a lakást a viharmadár készíti el, 
vájja ki és a sárkányt lakással és élelem
mel annyiban ő látja el, a mennyiben a 
viharmadártúl a lakásba szállított halak 

és rákok elfogyasztásaiban segítkezik. 
Hasonlít ez az eset a barlanglakó földi
bagoly, a praerie-ürge és a csörgőkígyó 
együttéléséhez Észak-Amerikában. A tua
tara csak naplemente után hagyja el a 
barlangot s mai nap már nem emberekre 

vadászik, hanem megelégszik a levegő és 
a víz apróbb állataival.

Fogságban szívesen veszi a liszt- 
kukaczot és más hasonló lágytestű rova
rokból álló táplálékot, nem harap s meg
fogva, hosszúkörmű, ötujjú lábaival kar- 
molászva s farkával erősen verdesve igyek
szik menekülni. A földön fejét felemelve 
fut tova, a vízben pedig a krokodilushoz 
hasonlóan, végtagjait a törzshöz húzva 
úszik. Ma már semmi különös nehéz
séggel sem jár az aquariumok számára és

az anatómiai vizsgálatok czéljaira egyes 
élő példányoknak a beszerzése.

Vázán semmi sem lep meg jobban, 
mint az, hogy hasán, az őt pánczélsze- 
rűen befoglaló négyszögletes paizsok eltá
volítása után hasi szegycsontot és hasi bor
dákat találunk, úgy hogy hasürege, mely a 

felsőbbrendű állatokon szabad és nyitott, 
számos bordapárral födött és így zsigerei 
majdnem teljesen zárt csontkalitkába van
nak befoglalva. A haspaizsokkal összenőtt 
hasi bordák a has középvonalában a ge- 
rinczoszloppal párvonalosan futó hasol
dali szegycsontban egyesülnek, mely egé
szen a jól kifejlődött mellcsontig nyúlik 

föl; minden egyes hasi bordát egy-egy 
közép- és két-két oldalrész alkot. Hasonló 
hasi bordái és széles szegycsontjai van
nak a krokodilusoknak is ; az erősen ki
fejlődött mellcsont és a tulajdonképeni 
bordák horognyulványai a madarak csont
vázára emlékeztetnek. A madarak ősalak
jainak szintén voltak hasi bordáik.

A körvonalaiban háromszögletű ko
ponya igen érdekes. Mindenekelőtt szembe 
ötlik rajta, hogy a halántékárkot a gyíkok 

és kígyók ifjúkori alakjain hiányzó csont- 
híd határolja. A négyszögcsont, miként a 

teknősökön és krokodilusokon, mozdulat
lanul függ a koponyával össze. A felső 

állkapocs szélén háromszögletű, oldalt 
összenyomott és hegyes fogak vannak 
egy sorban az állkapocscsal oly bensőleg 
össze nőve, hogy jóformán az utóbbinak 

zeg-zugos nyujtványaiként tűnnek föl. 
Ezzel a fogsorral párvonalosan helyez
kedik el a hasonló, bár valamivel kisebb 

fogaknak a sora a szájpadcsontok oldal
szélén s a felső állkapocs eme két fogsora 
közötti hosszbarázdába illeszkednek be az 

alsó állkapocs hegyes fogai. A szájpad- 
csont fogai is oly őstipusra vallanak, 
melyet a halakon és kétéltűeken még 

gyakrabban találunk. A hirtelen lejtősödő, 
páros, jóformán csőralakú állközötti cson
tokon két odanőtt, zeg-zugos szélű metsző
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fogat találunk. Az alsó állkapocsnak 4—4 
darabból alkotott s egyszerű fogsorral 
fegyverzett két fele épen úgy, mint a kí
gyóké, hátul csupán rugalmas szalag útján 
függ össze. A kígyók szervezetére emlé
keztet a dobhártya és a dobüreg hiánya is.

Ilyformán a Rhynchocephalinákon s 
a Hatteriának közelebbi fosszil rokonain, 
a Sphenodontidákon és aProtosauridákon, 
a Sauriák és általában a Reptiliák többi 
csoportjának oly számos jellemére aka
dunk, hogy ezek alapján G. B a u e r az 

összes csúszómászók ősalakjaiként te
kinti őket. Igen természetes volt tehát az 
az érdeklődés, mellyel az ős csúszómá
szók ezen ma élő képviselőjének fejlődé
sét kisérték, illetőleg alapjaiban megis
merni igyekeztek. Csakhogy szaporodásá
ról, egészen a legújabb időig alig tudtak 
többet, mint hogy külső ivarszervei hiány
zanak, épen úgy, mint a kétéltűeknek, 
holott ilyen szervekkel az összes fiatalabb 
kori csúszómászók el vannak látva. Isme
reteinknek ilyetén hiányát a legújabb idő
ben egyes tudósok szerencsésen pótolták. 
Különösen elévülhetetlen érdemeket szer
zet ezen a téren D en dy , a christchurchi
— Új-Zéland — Canterbury Collégén a 

biológia tanára és S c h a u i n s l a n d  tanár 
Brémában. Az előbbi e tárgyra vonatko
zólag a múlt év végén küldött be néhány 

előzetes értesítést a londoni Royal Society- 
hoz, az utóbbi pedig számos, rajzzal ellá
tott részletes tudósítást a berlini akadé
miának. Ezek szerint a Hatteria tojásait 
a lakásául szolgáló üregen kivül, novem
ber havában rakja le védett, napos helye
ken, melyeket azután fűvel, lombbal és 
mohhal takargat be. Az embriók kifejlő
dése a tojásban rendkívül lassan megy 
végbe, úgy hogy pl. Stephens Island szi
getén körülbelül 13 hónap telt el, míg a 

fiatalok a tojásból kikeltek. Mielőtt az

embrió téli álomba merülne, orrnyilásai 
sejtszövet sarjadzás útján teljesen bedu
gulnak. A kifejlődés legelső fokain az 
embrió feltűnően emlékeztet a teknősö
kére, különösen az embrionális burkok 

szerkezetének szempontjából is. Az em
brió mögött ugyanis egy hosszú, kifelé ve
zető csatorna képződik, a minőt eddigelé 

csupán a teknős embriókon ismertek, a 
melyeken néhány évvel ezelőtt Tokióban 

Mi t s ukur i  tanár fedezte föl. Ez is bizo
nyítja, hogy a Hatteria ép oly közel áll a 
teknősökhöz, mint a gyíkokhoz. További 
eredményeket az egyes részletek alaposabb 

vizsgálata fog majd szolgáltatni, főleg a 
harmadik szem kifejlődésére nézve is, a 

minek földerítésével S c h a u i n s l a n d  ta
nár foglalkozik. Figyelemre méltó volt az a 
körülmény is, hogy a fejlődésben valami
vel előrehaladottabb alakokon hossz- és 

harántsávok mutatkoztak, a melyek azon
ban már a tojásból való kibúvás előtt el
tűntek s helyet engedtek a kinőtt állat 
pettyeinek. Általánosan ismeretes, hogy 

a gyíkok számos alakján, valamint fiatal 
madarakon és emlősökön is elég gyakoriak 

az ilyen, később pettyekre, foltokra föl
oszló sávok.* — G. A. Bo u l a n g e r  említi 
a Nature-ben, hogy a közönséges tavi 
teknős (Emysorbicularis) áttelelő embrióit 
M a r s i g 1 i már a múlt században tanulmá
nyozta. Ezt a tényt, mely különben újabb 
bizonyítékot szolgáltat az ős csúszómászók 
és a teknősök rokonsága mellett, 1857-ben 

M i r a m és 1894-ben R o 11 i n a t szintén 

megerősítette. Az utóbbi megállapította, 
hogy Francziaországban a tavi teknős tojá
saiból a fiatalok a tojás lerakása után a 

22-ik, illetőleg a 23-ik hónap előtt nem kel
nek ki. (A »Prometheus« 485 sz.nyomán.)

K ö z l i  S a jó h e l y i  F r i g y e s .

* V. ö. Természettud. Közi. XXIII. k. 
(1891.) 169. s köv. lapjai. S z e r k .
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