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NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A «LITHIOTIS» KÉRDÉSHEZ.

Irta dr. Leenthey Imre, Budapesten.

Tab. III.

Az él szervezetek között van sok alsórend lény, a melyekre nézve

a tudósok nem tudnak megállapodásra jutni, hogy növények- e vagy álla-

tok? így a diatomákat is sokáig állatoknak tekintették, míg végre most

határozottan a növényekhez számítják.

Ha már az él alakok között is vannak olyanok, melyeket mind az

állat-, mind a növény-búvárok a magukénak tekintenek, mennyivel inkább

elfordulhat ezen eset az slénytanban, ahol a kövületek sokszor eltorzulva,

a víz és leveg behatása alatt elmálva, kirágva és még hozzá gyakran csak

tördékekben vannak az utókor számára megrizve. Igaz, hogy míg az él
szervezeteknél manapság csak a legalsó lényeknél fordul el az, hogy majd

az állat-, majd a növényországba osztják be, addig az slénytanban a magas

fejlettségi fokon lév állatoknál még legújabban is elfordult. Szép példa

erre az Ostrea lithiotis Gümb., a mely az állat- és növényországban

egyaránt szerepelt.

A régebbi búvárok mind a növényországba helyezik. 1740-ben Spada^

így ír róla: «lapides monstruosi, folia cujusde^n plantae représentantes».

Brongnart^ a Bronchiaceákhoz, Schimpee^ a Pandaneekhez veszi. Saporta^

monocotiledon növénynek, br. Schlotheim^ pedig legnagyobb valószínség-

gel pálmának tartja az Altdorf (Bajorország) vidékérl és a salzburgi alpe-

sekbl gyjtött példányokat. Br. Zigno^ 1871-ben mint a Yucca-ïa emlékez-

1 Catal. Lapid. Veron. Mantissa. Edit. 1739. P. 28. et Mant. Edit. 1740. P. 11.

Tab. III.

* GÜMBEL : Die sogenannten Nnlliporen tind ihre Betheiligung an der Zusam-

mensetzung der Kalksteine czimü értekezésének függelékében a 48. lapon (Abb. d.

math.-physik. Classe d. kön. Bayerischen Akad. d. Wiss. Bd. XI. Taf. II. Fig. 13 és

41. 1874.)

8 Nachträge zur Petrefacten Kunde. P. 49—51, II. Tab.VII. Fig. 1—2. Tab. V.

Fig. 3. 1822.

* Fossile Pflanzen -aus Marmorschichten im Venetianischen. . . . (Schreiben an

Herrn Dir. v. Hauer, de dato Padua. 9. febr. 1871.) Verhandl. d. k. k. geol. R, A.

Jahrg. 1871. P. 54.

^ Annotazioni palseontologi che Sulla Lithiotis problematica di Gümbel. (Mem.
d. Instituto Veneto d. Science. Vol. XXI. Taf. I, 7 ábrával.)
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tet növényt írja le. Zigno ETTiNGSHAUSEN-nek is küldött belle górcsövi

vizsgálatra és azt találta, hogy a törzsére nézve nagy megegyezést mutat

a CalamUes-se\, a levelek elhelyezésére nézve a Cordaites egyed végén

rojtosan álló levelekkel, a levelek hosszvonalzatára nézve a Noeggeralhia-

hoz, a «fanemü hengerded törzs» szöveti szerkezete pedig a Cycadeak-hoz

közelítik. GüMBEL^ pedig 1874-ben mint mészkivdlasztó algát írja le.

Br. Zigno 1879-ben^ azt írja róla, hogy «a levelek elhelyezésére és

párhuzamos állására nézve a Yucca- félékkel egyezik». nem tekinti

algának, mint Gümbel, hanem szerinte leginkább a monokotiledonokra

emlékeztet, és mivel nem tudja sehová beosztani, egy sajátságos család

képviseljének tartja, a mely csakis a júra-korban élt. Suess volt az els

18B7-ben,^ a ki határozottan állatnak tekintette, mert Massalongo— a mint

ezt Zigno az 1879-ben megjelent munkájában írja — csak azt hiszi, hogy

Oí^trigának volna tekinthet. Suess az észak-olaszországi templomokban

használatban lév márványokról szól, a melyek szerinte nagy mennyiség-

ben kagyló átmetszeteket tüntetnek föl, a melyet másnak nem tarthat, mint

Pernanak és pedig valószínnek mondja, hogy a felettök fekv rétegekben

gyakori Perna Boiiéi-nak fejlettebb példányai. Hantken Miksa már 1882-

ben, a mint ezt késbb látni fogjuk, ostreához hasonlónak mondotta.

Tausch^ Trichites-nëk, Gümbel 1890-ben és Boehm 1892-ben pedig hatá-

rozottan Ostrea-nok mondják.

Hogy az eddig ismert «Lithiotis» példányok olyan értelemben, mint

azt Zigno báró vette, nem léteznek, az már be van bizonyítva. Az én czélom

az, hogy két olyan példányról szóljak, a melyeket Zigno szintén Lithiotesek-

nek tartott, de a melyek eddig még jórészt ismeretlenek, és mivel új lel-

helyrl — a Bakonyból — és más korból valók, mint az eddigi Lithiotis

néven szerepl Ostreák. Azt hiszem, nem cselekszem helytelenül, ha meg-

ismertetem és megfigyeléseimmel én is megersíthetem BoEHM-nek alapos

és helyreigazító megfigyeléseit.

Ezen közlemény megírására az birt engem, hogy a budapesti magyar

kir. tud. egyetem palaeontologiai intézetének gyjteményében van két olyan

kövületpéldány, a melyeket maga br. Zigno is LUhiofis-éknek ismert el,

és a nevezett múzeumban a phitopalíeontologiai gyjteményben a Lytho-

thamniumok után volt kiállítva.

' Suess u. v. Mojsisvics, Studien über die Gliederung der Trias und Jura-

Bildungen in den östlichen Alpen. (Jahrb. d. k. k. geol. R. A. Bd. XVII. P. 580.)

^ Zur kenntniss der Fauna der «Grauen Kalke» der Süd-Alpen. (Abhand. d.

k. k. geol. R. A. Bd. XV. Wien. 1890.)

' Lithiotis problematica Gümb. eine Muschel. (Verhandl. d. k. k. geol. R. A.

Jahrg. 1890.)

* Lithiotis problematica Gümbel. (Bericht, d. naturforsch. GeseU. zu Freiburg.

J. B. Bd. VL 1892,)
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Ezekre vonatkozólag közlöm néhai prudniki Hantken MiKSÁ-nak a

följegyzéseit, a ki ezen, általa már le is rajzoltatott alakokat, úgy látszik,

közölni akarta; mert egy befejezetlen kéziratot találtam erre vonatkozólag

a hagyatékában, a mely szórói-szóra így hangzik :

«Lithiotis cretacea, egy új kréta-korbeli növényfaj.

A mint ezt a «magyar korona országainak széntelepei és szénbányá-

szata» czím munkában eladtam (164. lap.), Úrkút és Ajka vidékén a

kréta-kori rendszer több osztályzatra oszlik, melyeknek mindegyike saját-

lagos fauna által élesen van jellemezve. — Ajka vidékén 3 fosztályzatot

lehet megkülönböztetni, még pedig : egy alsó tengeri, kiválólag mészkövek-

bl, egy középs, kizárólag édes- és félig sósvízi márga és széntelepekbl

és egy fels, kizárólag tengeri márgák és mészkövekbl álló osztályzatot.

Az alsó osztályzat pedig szintén 3 szintre oszlik, még pedig közvetlenül az

ajkai szénképzdmény alatt fellép mészkrétegek kiválólag Gasteropodák

által vannak jellemezve, melyek közül egy Globiconcha-ísij (Globiconcha

baconia Hantk.) gyakran lép föl. Ezen, a Globiconcha baconia által jellem-

zett mészk alatt egy (másik) mészkréteg van kifejldve, mely tetemes

mennyiségben sajátlagos maradványokat tartalmaz, melyek természetére

nézve tisztában nem voltam. A fentebb említett munkámban azt hoztam

fél, hogy ezen nagy kagyló töredékei hihetleg Rudista maradványok, st

a héjak küls felületének minsége folytán azt véltem, hogy azok nagyon

emlékeztetnek a Badiolües canaliciilatiis-vsi.

Azóta, a helyszínén folytatott kutatások alkalmával sikerült nekem a

kérdéses maradványok egynehány példányát találnom, melyeknek tökéle-

tesebb fentartási állapota arról gyzött meg, hogy ezen kövületek Rudisták

nem lehettek. Ámbár a kérdéses szerves maradványok tulajdonképi termé-

szetének meghatározására nem nyertem semmi alapot, mégis nagy szolga-

látott tettek, minthogy — midn Páduában i881-ben megnéztem a báró

Zigno gazdag kövületgyüjteményét — csak azok segélyével voltam képes

meggyzdni arról, miszerint a szóhanforgó ajkai kövületek
ugyanazon szerves testekhez tartoznak, mint a báró
Zigno kövületgyüjteményéhen Lithiotis problematica név
alatt rzött kövületek.

A hasonlatosság az ajkai és az olaszországi példányok között olyan

nagy, hogy els tekintetre azoknak nemi azonosságát felismertem.))*

Boldogult Hantken Miksa azonban csakhamar fölismerte azon nagy

hasonlatosságot is, a mely az ajkai <i Lithiotis» és az Ostreák között van,

* Hantken kéziratának a végén idézi még Spada, Zigno és Schlottheim
munkáit.
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bár még ekkor a «Lithiotis» növényi eredetének teóriája uralkodott, mégis

már 1882-ben, egyetemi eladásaiban, Ajka geológiai viszonyairól szólva,

a következképpen nyilatkozott — a mint ezt dr. Schafarzik Ferencz szíves

közlésébl, az följegyzései alapján tudom : «. . . . a mészkpad 1 m. vastag,

a melyben nagi/ mennijiséíjben meszesedett növények maradványai talál-

hatók, még pedig olyanok, a melyek kagylókhoz hasonlítaniuk

(Hantken) Ostreához liasonlóknah tartja; de ha növényi

eredésük bebizonyosodnék, akkor a bakonyi példányok mindenesetre új faj-

hoz tartoznak és mint Lithiotis baconica nov. sp. volnának

leirandók. »

Ezekbl azt látjuk, hogy az ajkai példányokat Zigno Lithiotis-nek

ismerte el, miután neki Hantken azokat megmutatta ; Hanteen pedig, a ki

Zigno-nak az eredeti példányaival hasonlította össze és a kettnek nemi

azonosságát fölismerte, már 1882-ben úgy nyilatkozott, hogy az Ostreá-

hoz hasonlítanak. így tehát Massalongo után Hantken volt az els, a ki

fölismerte a Lithiotisnak az Ostreával való rokonságát. ZiGNonak a nézete

azonban még annyira uralta, hogy azt határozottan nem mondotta ki, mi-

után az Ostreának a tulajdonképpeni frésze maga a tekn az ajkai példá-

nyoknál sem szabadítható ki, annyira össze vaunak nve egymással.

Nézzük mennyiben volt jogosult HANTKENnek ama megjegyzése, hogy

az északolaszországi és az ajkai példányok az Ostreához hasonlítanak.

A magyarországi példányok ZiGNonak 1879 ben megjelent mvében
adott rajzokkal, a mint ezt a mellékelt táblának és Zigno táblájának az

összehasonlításából látni lehet, egyeznek. Az én 1. ábrám teljesen egyezik

a Zigno 1. ábrájának alsó részével, csakhogy, míg a Zigno ábráján az általa

callusnak, nyélnek vett rész mindkét oldalon úgynevezett ((levelekkel» van

díszítve, addig az én alakomnál csak a «nyélnek» vett közép része van

meg és egyoldali «levél» -dísz, míg ugyanezek a másik oldalon letörtek.

Ha most ezen leveleket jobban szemügyre vesszük, kitnik, hogy ezek nem

«hengerded levelek», mint azt Zigno mondja, hanem az Ostrea héját

alkotó nagy, pikkely módjára egymásra helyezett héjlemezeknek a végz-

dései, szélei. Ezen héjlemezek köröskörül egész jellegzetesen ki vannak

fejldve ezen kisebb példányomnál is éppen úgy, miként a nagyobbnál, a

mint a 2. ábra fels részén igen szépen láthatók a körkörös vonalak, mint

az egyes lemezek végei. Gümbel is helyesen jegyzi meg az 1890-iki érteke-

zésében, hogy a héj küls felületének meszes, hullámosan lemezes szerke-

zete kagylóra vall. Az ilyen héjlemezek szintén több vékonyabb lemezbl

keletkeznek, a mit a légbeliek behatásának kitett felületen ezt úgy itt is,

mint minden más Ostreánál szépen lehet látni; tehát ez korántsem a

«levelek» hosszvonalzása, mint aztETTiNGSHAusEN és Zigno hitték. Hogy ezen

leveleknek tartott részek tényleg az egész héj felületén átvonuló héj leme-

zeknek a keresztmetszetei, melyek a szalagágyat (Bandfeld) körülveszik.
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bizonyítja ZiGNonak azon állítása, melyet 1871-ben ÜAUEK-hoz intézett

levelében közöl, hogy t. i. elkülönített leveleket talált, a melyek a «tör-

zset», a mely nem egyéb, mint a szalagágy, alapjukkal körülfogják. Az

egyes héjlemezek közötti ragasztó vagy kitölt anyag mindig valamivel

lazább szövet, mint maga a héjlemez; innen van az, hogy a kereszt-

metszetben kétféle réteg váltakozik, a mint ezt Zigno is kiemeli, mint fon-

tos növényi sajátságot. Zigno azt is mondja, hogy az északolaszországi

templomokban használatban lév sötétszín márványlapok fehér mészpát

erei szerves eredetek, és ez mindig ott tnik föl, a hol a légbeli behatások

a mészkövet (márványt) elmállasztották. Ezen megfigyelés szintén amellett

bizonyít, hogy Ostreával van dolgunk, mert t. i. az egyes héjlemezek között

lév kitölt anyag lazább, mint, a héjlemez anyaga maga és így kevésbbé

áll ellent a légbeliek és víz mállasztó hatásának, hanem kilugozódik miáltal

a héjleme^iek kiállókká lesznek. Ez idézi el a felület ers rovátkoltságát,

nem pedig a növényi szerkezet.

Hogy mészkiválasztó algának nem lehet venni, azt már maga Gümbel

is belátja, mert nem a kövesedés módja az oka annak, hogy a növényi

sejtek nem láthatók, hanem az, hogy állati héjjal van dolgunk, a hol ilyen

sejtek nem is lehetnek, mert ha ez alga volna, sokkal jobban lehetne látni

a sejteket, mint a gyengébb szerkezet Lühotham7iiumnäl.

Hosz- és harántesiszolatokat készítettem a szöveti szerkezet tanulmá-

nyozása czéljából; de mivel az anyag ki van lúgozva, nem igen lehet belle

használható csiszolatot készíteni, mert széttöredezik. Annyit azonban mégis

tanulmányozhattam, hogy a növényi szerkezetnek semmi nyoma, csak

a különböz tömöttség rétegek, a héjlemezek és az ezek közét kitölt

anyag váltakoznak egymással, mint sötétebb és világosabb sávolt sza-

lagok.

A mit tehát Zigno levélnek nézett, az a héjlemezek vége. Nézzük már
most, mi az, a mit nyélnek (callus) vettek. Ez a példányaimnál többé-

kevésbbé domború, srn hosszvonalakkal és gyengébb, ritkábban álló

harántvonalakkal van fedve. Ennek a mibenlétérl könnyen meggyzd-
hetünk, ha egy Osíreával pl. az Ostrea crassissima Lam. hasonlítjuk össze;

akkor ugyanis látjuk, hogy ezen hosszvonalzott hengerszer képlet nem
egyéb, mint a szalag tapadó felülete, a szalagágy. A domború felület,

a mint ez a 2. ábrán elfordul, a jobb teknhöz tartozó felület lesz, míg a

köröskörül látható, egymást fed héjlemezek legnagyobb valószínséggel a

balteknhüz tartoznak, csak ersen vannak összenve és így úgy tnik föl,

mint ha egy héj volna az egész. Ezen domború szalagtapadó felület

harántbarázdái szintén a héjrétegek végeitl erednek. E tekintetben alak-

jaim teljesen egyeznek az Ostrea crassissima-ysd. Az összehasonlításból

kitnik, hogy a crassissima szalaggödre csak annyiban tér el a nLithiotis»-

étl, hogy többnyire rövidebb, de különben a hossz- és harántvonalainak
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elhelyezése és erssége egyez mind a kettnél és itt is, ott is, keletkezésük

a légbeliek behatására vezethet vissza.

GÜMBEL megjegyzi a déli-alpok ((Lifhiotifí» példányairól, hogy a héj-

nak egyedül az ersen megvastagodott búbja szabaditható csak ki a reá

tapadt kötanyagból, mig ellenben a héjnak a többi része annyira vékony,

hogy nem szabaditható ki ; ugyanez áll az ajkai példányokra nézve is, a hol

a héjak szintén annyira össze vannak nve, hogy egymástól el nem külö-

nithetk.

Ezek alapján leginkább a búbrész tanulmányozható, de sokszor az is

annyira ki van rágva a víz és a lég behatása alatt, hogy tiszta képet nem
igen nyújt. A mállás különböz fokától és kirágott voltának különböz
esélyeitl függ a különböz külalak is, és éppen ez volt az oka, hogy

régebben annyi homlokegyenest ellenkez nézet volt a «Lithiotis» lényegét

illetleg elterjedve.

Czélom volt ezen értekezésemben kimutatni, hogy két kiváló palaeon-

tologus, Hantken és Zigno, az ajkai és északolaszországi «Lühiotis» -eket

azonosoknak találták, és hogy miként ZioNO-nak az északolaszországi

«LUhiotis))-ei, úgy az ajkai példányok is tényleg Osfrea búbrészek. Egy-

úttal ÜANTKEN-nek újabbi megfigyelései és saját megfigyeléseim alapján

helyreigazítom azon régebbi hibás irodalmi adatot, hogy a nevezett ajkai

rétegben Rudistdk fordulnának el. Arra nézve azonban, hogy az ajkai

Ostreát fajára nézve is meghatározzam, elég anyagom nincsen.


