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Tuzson János: A gombák meghatározása/

Ha valamely szervezetet meghatározunk, úgy ezt a rajta tapasztalható

sajátságok alapján beillesztjük az ismert szervezetek közé arra a helyre, a

mely azt a tudomány megállapított tételei szerint megilleti.

A meghatározás ennélfogva a tudomány legsarkalatosahb tételeivel

kapcsolatos, és a midn a továbbiakban megkísérlem a gombák meghatározá-

sának a kérdését fejtegetni, úgy a meghatározást mint olyat veszem tekin-

tetbe, mely a mykologia alapját tükrözi vissza.

A mykologia történetére visszapillantva, azt találjuk, hogy Alicheli,

Gledietsch, Schüffer már az 1700-as években sok gombafajt írtak és

rajzoltak le, st spóráikat és ezek csírázását is ismertették ; ezek, valamint

késbb Nees v. E s e n b e c k, F r i e s, P e r s o o n, Berkeley, Corda
és mások már a múlt század közepe eltt nagyon sok anyagot gyjtöttek

össze és olyan mykologiai irodalmat teremtettek, a melyben a fajok rokonsági

viszonyai már kidomborodtak, és a mely a gombák meghatározásához már

alapot szolgáltatott.

P^lettani szempontokból azonban a mykologiát ebben a korszakban

még mély homály borította. A dogmatikus filozófia téves tanításai még uralkod-

tak és még tartotta magát az a felfogás is, hogy a gombák a korhadó

anyagokból, beteges növényi és állati részekbl, önmaguktól, snemzés útján

keletkeznek.

A magasabbrend gombáknak annyi jellemz alaki sajátságuk van,

hogy ezeknek leírása, megnevezése az élettani viszonyok téves fölfogása mellett

is megtörténhetett, a meghatározott fajok száma folyton gyarapodott ; az alsóbb-

rend szervezetek helyes meghatározásáról azonban ilyen nézetek mellett, és az

akkori eszközökkel szó sem lehetett. Ennek megfelelen, a magasabbrend gom-

bákra vonatkozó régebbi leírások még ma is érvényben vannak, és az elsbbség

elve szerint teszik alapját meghatározásainknak ; az alsóbbrend gombákra és

különösen a baktériumokra vonatkozó régi leírások azonban nagyrészt egészen

hasznavehetetlenek.

Leuvvenhoeck Ui83-ban látott és rajzolt le elsnek baktériumokat,

azonban sem az , sem a M ü 1 1 e r 1786-ban megjelent munkájából még

csak megközelítleg sem lehet tudni, hogy milyen baktérium-fajokról van

szó, st nagyrészt az Ehrenberg 18o8-ban megjelent munkájával is így

vagyunk.

Az snemzésre vonatkozó felfogás az 1800-as évek els évtizedeiben

lassanként összébb szorult és Persoon 1818-ban már csak a gombák egy

részére tartja fenn ezt az elvet ; az apróbb termtestü gombákra azonban ez

továbbra is fennmaradt. A növény-betegségeket okozó Uredineae-gomhákról

például még a 30-as években is azt hitték, hogy maguktól jönnek létre a

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1904. évi febriiárius 10-iki

(100-adik) lcsén.



16 TUZSON JÁNOS

virágos növények anyagában. Az éleszt-gombákról pedig K a r s t c n 1848-ban

hirdeté, hogy ezek szervezett hólyagocskákból keletkeznek, melyek a magasabb-

rend növények sejtjeinek a leszármazottjai. Ugyanebben az idben még

N á g e 11 is állította, hogy az alsóbbrend gombák snemzés útján is kelet-

kezhetnek.

Ez idben a mykologia valóban a legnagyobb nehézségekkel küzdött

;

tekintélyes tudósok hirdették a minden haladásnak gátat vet téves nézeteket.

Annál nevezetesebb azonban az ezután következett korszak, melyben az

indnctiv módszer lépésrl lépésre vezette a mykologiát a mai álláspontja felé.

A haladás azzal kezddött, hogy a bölcselkedés helyett szigorú tárgyi-

lagossággal állapították meg egyes gombafajok teljes fejldésmenetét.

E téren különösen a két T u 1 a s n e és késbb a d e B a r y munkái

alkottak új korszakokat.

Az alsóbbrend penészek, az éleszt-gombák és különösen a bakté-

riumok meghatározása azonban még ekkor sem tereldött a kell mederbe.

A magasabbrend gombákra vonatkozólag, az élsköd és szaprofita fajok

mesterséges tenyésztésével megdlt ugyan az snemzésrl szóló tanítás, de

egészen nem tnt el, hanem a tudomány világosságától egy lépéssel tovább

szoríttatva, az alsóbbrendekre nézve megmaradt ; ezeknek rejtélyes élet-

nyilvánulásait és megjelenésüket az él szervezetek, meg a különféle anyagok

legrejtettebb részeiben nem tudták másként felfogni, csakis úgy, hogy föl-

tételezték, miszerint eldök nélkül keletkezhetnek. E mellett azonban ez irány-

ban is jelentek meg már régebben is helyes irányú dolgozatok: vSpalanzani

1765-ben, Appert 1810-ben, Schulze és Schwanno 1837-ben már

ismertették, hogy a különféle romlékony anyagok ferttelenítéssel megtarthatók,

ha egyúttal az ezeket környékez leveg ferttelenítésérl is gondoskodunk.

Eredményeiknek azonban nem volt a kell hatásuk és a genenitio spontanea

elve csak a 60-as években dlt meg egészen, a miután Pasteur fölismerte és

leírta a különféle erjedési földtaniatok lényegét és az ezeket okozó szerve-

zeteket.

E közben azonban a mykologiának egy másik útvesztje támadt. Az a

rejtelmes homály, mely az alsóbbrend szervezetek meghatározását akadályozta,

most más alakot öltött. Míg ugyanis ezeltt a meghatározást — mint czélt —
el nem ér kutatók az snemzés gondolatában találtak megnyugvást, most

már arról le kellett mondani, és a pleoinoi pJiismns elméletéhez menekültek, a

melylyel a mikrobiológia rejtélyeit könny volt magyarázni és magát az

elméletet pedig éppen kísérleti úton — látszólag kézzelfoghatóan — lehetett

bizonyítani. Támogatta továbbá e fölfogást az is, hogy éppen ez idben vált

ismeretessé egyes heteroikus Uredineae-gomhíxk meglep és világosan be-

bizonyított pleomorphismusa.

A pleomorphismus-t hirdették Hallier (18G6), Lister (1872), B i 1
1-

r t h (1874), N á g e 1 i (1877), Z o p f (1881), B u c h n e r (1882), st W i n t e r

is (1884) a R ab e n h r s t-féle »Kryptogamen-Flora«-ban.

Ezek közül Hallier és Lister különféle penészek, éleszt-gombák

és baktériumok között állították az összefüggést ; B i 1 1 r o t h pedig abba a
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szélsségbe tévedett, hogy az összes baktciiumokat egy fajból, az Cocco-

baderia septica-iáhól eredknek vélte.

E kutatók állításaikat nagyrészt kísérleti úton bizonyították. L i s t e r

például azt tapasztalta, hogy ha ugyanabból a savanyodott tejbl különféle

tápláló anyagokba olt, úgy más és más szervezetek keletkeznek. Azonban

sem , sem az elvtársai nem vették figyelembe, hogy a vizsgált anyagokban

eredetileg is különféle szervezetek voltak, a melyek közül a különféle tápláló-

anyagokra vonatkozó igények szerint és a fajok antagonizmusa folytán majd

az egyik, majd a másik faj jutott uralomra és szaporodott el a többinek a

rovására.

A míg a kutatók egy részének a munkásságát a pleomorphistmts-ra alapított

hiábavaló fáradozások emésztették, az alatt a baktériumok meghatározása,

más részrl újabb irányba tereldött. A C o h n dolgozatai ugyanis az alapját

vetették meg a baktériumok — Ehrenberg által már némileg megkezdett —
mai rendszerének és azok a növényországhoz csatoltattak. A K o c h ered-

ményeivel és klasszikus vizsgálati módszereivel pedig hovatovább több és több

baktérium fejldésmenete vált ismeretessé, mi által megdlt a pleomorphismus

elve is, és a tudomány az alsóbbrend gombákat is olyanok gyanánt állította

a meghatározó elé, a melyek ugyanolyan törvények alá esnek, mint a

természet többi ismert szervezetei.

A magasabbrend gombákra vonatkozó ismeretek, a 70— 80-as évek-

ben hasonlóképpen tökéletesedtek, és különösen a Breefeld vizsgálatai

révén ezek rendszere is elérte a mai színvonalat.

Mykologiai ismereteink eme fejldését a vizsgálati eszközök és mód-

szerek tökéletesedése is kísérte ; a homogén immerzióval, a mikroszkóp

asztalát megvilágító készülékekkel és a különféle színezési módokkal a leg-

apróbb baktériumok meghatározása is lehetségessé vált.

A meghatározás nehézségei fleg az alsóbbrendeknél : az éleszt-

gombáknál és a baktériumoknál tnnek el.

Ezeknek végtelen apró volta következtében a meghatározó majdnem

kizárólag a mikroszkópra, még pedig a legersebb rendszerekre van utalva ;

az ilyen vizsgálatok pedig a fizikumot és a szellemet egyaránt nagyon igénybe

veszik, és alapos iskolázottságot követelnek. Ezenkívül pedig a fajok egyszer

alkotása és sokasága mellett a morfológiai meghatározáshoz nincsen elegend

támaszték, és az élettani módszerekre esik a fsúly, miáltal a meghatározás

minden egyes esetben tiszta tenyészetek készítésével, vagyis körülményes

elkülönít módszerekkel és a szükséges tenyészeti viszonyok sok tényezjének

megfelel, néha nagyon nehéz létesítésével, kapcsolatos.

A meghatározásnak ez irányban való tökéletesítése, finomítása foglal-

koztatja a mai mykologiát és e közben a hasonló alakú fajok meghatározása

úgyszólván egészen élettani alapra tereldik.

így vagyunk az éleszt-gombák sokféle fajával : az alak jelentsége

nagyon csekély, majdnem semmi, azokhoz az élettani mozzanatokhoz képest,

melyeken az összehasonlító diagnózis alapszik. A R e e s 1870-ben alkotta

Saccharomyces etlipsoideus, S. cerevisiae és S. Pasteurianus fajok ma már

Níivénytani Közlemények. 1904. 111. lúitct, 1 2. füzet. 2
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csoportokat jelentenek ; az ezekbe sorozott fajok pedig csakis a legszigorúbb

elkülönítés után, az erjedési tevékenység, a spóraképzéshez szükséges hmér-

séklet, idtartam és más élettani jellegek alapján határozhatók meg. Hason-

lóan vagyunk a Torula, Mycoderm és más alsóbbrend fonalas gombákkal,

nemkülönben a baktériumokkal.

A baktériumok gömbös, pálczikás, csavaros vagy fonalas alakja, valamint

csillangóik és spóraképzésük nyújtanak ugyan támasztékot arra, hogy a mai,

alapjában véve mesterségesnek nevezhet rendszernek bizonyos tágabb kereteibe

morfológiai alapon osztathassanak be, ezeken belül azonban az élettani viszo-

nyok döntenek ; emez alapon épült fel az egész bakteriológia diagnosztikája.

Ha tekintetbe veszszük, hogy az élettani meghatározási módszerek

alkalmazása min sokoldalú gyakorlottságot igényel és hogy e módszereknek

min fontos kellékeit teszik a nagy munka árán tökéletesített eszközök

és berendezések, — úgy legkevésbé se csodálkozhatunk azon, hogy az

alsóbbrend gombák meghatározása olyan nehezen került a mai állapotába,

és hogy a mai mykologiának olyan kemény harczot kellett vívnia az snemzés

és a pleomorphizmus tételeivel.

És sajátságos, hogy a mai meghatározásainkhoz gyakran ugyanazokat

a körülményeket használjuk fel segédeszközökl, a melyek annak idején a

»generatio spontanea« és a »pleomorphizmus« elvét is támogatták.

Vegyünk például egy talaj-elemezést.

Ha valamely szls vagy gyümölcsös talajának alsóbbrend gombáit

akarjuk meghatározni, veszünk a talaj felszínérl egy-két kanálnyit és abból

a meghatározandó szervezetek szerint különféle táplálóanyagba és különféle

tenyészeti viszonyok közé helyezünk bizonyos mennyiségeket. Ha az eredeti

talajpróbát mikroszkóppal vizsgáljuk, akkor a cm^-ként benne foglalt csírák

százezrének alig fedezzük fel itt-ott egyikét-másikát ; ha azonban a 25o C.

mellett, árpalében tartott tenyészetet 3—4 nap múlva vizsgáljuk, úgy ebben

bségesen elszaporodva találjuk az éleszt-gombákat ; ha a 34" C. mellett

tartott duplasörös tenyészetet vizsgáljuk, úgy az eczetsavas baktériumok kerül-

nek elénk ; ha a 250— 30° C. melegben, leveg hozzáférésével tartott húskivo-

natos zselatinába oltott anyagot figyeljük meg, úgy az aérobionta-baktériumokat,

talán az anthrax-baktériumot, a széna-bacillust stb. határozhatjuk meg, és ha

ugyanilyen tenyészetünket a leveg oxigénjének megvonásával tenyésztettük, akkor

ebben az anaérobionta tetanus- és ödem-bacillust ismerjük fel és így tovább ; a

tüzetesebb meghatározások czéljából pedig ezt az els, durvább elkülönítést

követi a fajok pontosabb, tökéletes elkülönítése, megfigyelése.

A láthatatlan csírák gyors elszaporodása szülte régente az snemzésrl
táplált felfogást és a viszonyok szerint uralomra jutó más és más faj felt-

nése idézte el késbb a pleomorphizmus elvét. Módszerünk pedig sokban fedi

a L i s t e r és H a 1 1 i e r módszerét, csakhogy a míg e kutatók az eredmény-

bl akartak következtetni a szervezetek ismeretlen életviszonyaira, addig a mi

meghatározásaink helyes felfogásának az teszi az alapját, hogy a föltételezett,

meghatározandó szervezet élettani sajátságait és a természetnek idevonatkozó

törvényeit már elre is tudjuk és értjük.
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Ha már most pillantást vetünk a magasabbrcnd gombák cs az alsóbb-

rendek irodalmára, akkor a meghatározás szempontjaiból kiemelkedik

elttünk az, hogy a magasabbrendü gombák irodalma az egyes fajokra túl-

nyomó részben rövid morfológiai leírásokat foglal magában, melyeknek

tekintélyes része még akkor keletkezett, a mikor a gombák élettani viszonyaiba

a kell betekintés hiányzott ; fként a gyjtés és a szárított gyjtemények

feldolgozása foglalkoztatta a kutatókat, az alak- és színbeli változásoknak

rendszertani értékét kellen nem kutatták és az élettani viszonyokból leg-

följebb a gyjtött példák esetleges tenyészt-anyagait (substratum) tartották

följegyzésre méltónak. Az eredeti munkák emez adatai azután rövidszavú,

tüzetes leírások gyanánt vétettek át az újabb gyjt munkákba, — pl. a

Saccardo Sylloge-jába is.

A fajok leírásának e módja —
- mely a gombák meghatározásával

foglalkozó systematikusok nagy részének irányát ma is jellemzi — a meg-

határozást a fajok ezrei mellett nagyon megnehezíti, st néha — hiteles

exsiccatum-példány hiányában — az illet leírás teljesen hasznavehetetlen.

A behatóbb feldolgozások közben pedig minduntalan fölmerül a különfélék

gyanánt leírt fajok összefoglalásának a szüksége és a meglev leírásoknak

élettani adatokkal való tökéletesítése, a mi néha olyan jelentékeny érték, hogy

az els kutató elsbbségének fenntartása tisztán külsséggé válik.

Ezzel szemben az alsóbbrend penészek, az élesztgombák és a baktériumok

els elfogadható meghatározása is már csakis beható élettani vizsgálatok alapján

történhetett meg és következésképpen a fajok leírása, jellemzése, szóval egész

diagnosztikája fiziológiai — és a fajok alaki hasonlósága következtében,

összehasonlító alapon áll. Az irodalom mai fejldését pedig az jellemzi, hogy

— ámbár ezen a téren is felmerül néha egyes különbözknek leírt fajok

egyesítése'— az újabb kutatások túlnyomóan ennek az ellentétét eredményezik,

mert az élettani meghatározás módszereinek folytonos tökéletesedése újabb és

újabb fajok különválasztását vonja maga után, a mi még a legismertebb

baktérium-fajok körében is napirenden van. A kolera-baktérium legszorosabb

morfológiai rokonságából pl. újabban több fajt választottak külön, a melyek

mind elfordulnak a vízben, a melyeket azonban sem morfológiailag, sem

tenyésztés által nem vagyunk képesek a valódi kolera-baktériumoktól meg-

különböztetni, csakis a szérumos diagnózis módszerével.

Mindezek után elérkezve a tudomány mai álláspontjához, a mykologia

kibontakozásának fonalán természetes kérdés gyanánt merül fel, vájjon a mai

meghatározásaink a tökéletesség min fokán állanak tehát ?

Tagadhatatlan, hogy az utóbbi évtizedek alatt a természettudományok

kevés ága küzdött le olyan nehézségeket és kevés tett olyan haladást, mint

a mykologia, mely az utóbbi 50—60 év alatt megismertette az emberiséggel

a szerves világ urait, utat jelölt az orvosi tudományoknak, megismertette az

erjedéses iparral azokat a szervezeteket, a melyeknek az létét köszönheti, stb.

Hogy azonban a tökéletesség el volna érve, azt korántsem állíthatjuk,

mert hiszen az elbbiekbl is kiderül, hogy a magasabbrend gombák meg-

határozása szempontjából — egyebek mellett — nagyon kívánatos volna az

2*
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egyes csoportok ós fajok behatóbb, monografikus leírása, melyben az élettani

viszonyok is behatóbban volnának méltatandók ; az alsóbbrendekre nézve

pedig az, hogy a nagyon is sok ismeretlen faj kellen meghatároztassék.

A mi a gombák mai rendszerének felfogását illeti, a fonalas gombáké

mindenesetre a természetes rokonság szemeltt tartásával felépültnek mond-

ható ; a baktériumok rendszere azonban alapjában véve mesterséges, mert

hiszen a fbb osztályozás tisztán a gömb-, pálczika- vagy csavarosalakok

szerint történik.

Természettörténeti szempontokból pedig kétségtelen, hogy a gombák,

egyszer alkotásuknál fogva a növényország legalsó osztályai közé tartoznak

ugyan, e helyzetük azonban nem azonosítható a történeti kifejldés sor-

rendjével, mert — habár a baktériumok ama kis csoportja, a mely önálló

áthasonításra képes, közvetetlenebb vonatkozásban lehet ugyan a Földet legelször

benépesít szervezetekkel, — a fonalas gombák és baktériumok szaprofita

és parazita fajsorozatai csakis akkor bontakozhattak ki, a mikor a magasabb-

rend zöld növények fokozatosan már elterjedtek a Földön.

E körülmény a gombák rendszerét, történeti szempontokból, a magasabb-

rend zöld növények rendszerével párvonalba és egyúttal elválaszthatatlan

kapcsolatba helyezi és így a gombák fajainak történeti helyzetéhez nagyon

bonyodalmas viszonyok fzdhetnek, a melyek megítélése még azzal is

nehezítve van, hogy éppen a szaprofita és paraszita életmód sok esetben arra

vezethetett, hogy a fajok élettani szempontokból czélszer tökéletesedése,

alakbelileg csökkenéssel volt kapcsolatos. Ezáltal az egyszerbb alak alapján

ma fejletlenebbnek vélt fajoknak, fejldöttebb alkotású rokonaikat id szerint

nem kellett okvetlen megelzniök, hanem azokat követhették is. Ennek meg-

állapításához azonban — különösen az alsóbbrend gombák körében — nincse-

nek olyan morfológiai és fejldéstani támasztó pontjaink, mint a milyenekkel

hasonló esetekben a magasabbrend zöld növények körében rendelkezünk.

Végül, ha az ismert szervezetek legalsó határára gondolunk, úgy a

lények sorozata azt sejteti velünk, hogy talán vannak még olyanok is, melyek

az ismert legapróbb baktérium-fajoknál is sokkal parányiabbak, a melyek

meghatározására azonban nincsenek eszközeink és módszereink. Ez irányban

természetesen ma még nincsen tere az e.xakt kutatásnak, annál inkább

azonban a képzeletnek és a filozófiának, a melyek gondolatainkat a homályos

végtelenbe vezetik, a hol — elrejtzve — még mindig él a »generatio

spontanea« elmélete.


