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XII. FEJEZET.

A halak, kétéltűek és csűszó-mászók másodrendű 
ivarjellemvonásai.

Halak : A hímek udvarlása és harcai. — A nőstények tekintélyesebb 
nagysága. — A hímek élénkebb színei s díszítményül szolgáló függe
lékei ; egyéb kiváló jellemvonásaik. — A hímek színüket s függelékei
ket csak az ívás idejében kapják meg. — Oly halak, melyeknek mind
két ivara ragyogó színű. — Védőszinek. — A nőstények kevésbbé élénk 
színeit nem lehet a védelem elvéből magyarázni. — A hím halak 
fészkeket készítenek s a petékről *meg*»a kicsinyekről gondoskod
nak. — Kétéltűek : Az ivarok szervezete és színe közötti különb
ségek. — Hang-szervek. — Csűszó-mászók : Teknősök. — Kroko
dilok. — Kígyók : színeik néha védők. —  Gyíkok: Harcaik. — 
Díszítményül szolgáló függelékeik. — A két ivar szervezete között 
levő nevezetes különbségek. — Színezet. — Az ivari különbségek 

csaknem akkorák, mint a madaraknál.

Elérkeztünk a gerincesek nagy alországához s a legalsóbb 
osztállyal, tudniillik a halakéval fogjuk kezdeni. A ha
rántszájú (Plagiostomi, cápák, ráják) és Chimaera-féle halak 
hímjei kapaszkodószervekkel vannak ellátva, melyek a nős
tény tartására szolgálnak s azon ugyané célra szolgáló külön
böző képződményekkel egyeznek meg, melyek számos alsó
rendű állatnál is előfordulnak. A kapaszkodószerveken kívül 
számos rája hímjénél erős, éles tüskék csoportjai vannak a 
fejen s ugyanilyeneknek több sora »mellső úszószámyaik 
felső, külső felületén«. Ezek néhány oly faj hímjénél for
dulnak elő, melyeknek teste különben csupasz. Csak ideig
lenesen fejlődnek ki az ivarzás ideje alatt s dr. Günther azt 
hiszi, hogy mint kapaszkodószervek oly módon lépnek mű
ködésbe, hogy a testnek mindkét oldala be- és aláfelé fordul. 
Figyelemre méltó, hogy néhány fajnál, mint a Raja clavatá-
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nál, a nőstényeknek s nem a hímeknek a háta van nagy, 
horgos tüskékkel megrakva.1

A Mallotus villo sus-nai (a szemling-félék, Salmonidae, 
egyikénél) csupán a hím van ellátva sűrűn álló, kefeszerű 
pikkelycsoporttal, melynek segítségével két hím, mindegyik 
oldalon egy-egy, a nőstényre kapaszkodik, midőn ez nagy 
sebességgel nyargal végig a homokzátonyokon, hogy petéit 
lerakja.1 2 A Monacanthus scopas-nál, egy igen feltűnő fajnál, 
körülbelül ugyanilyen viszonyt találunk. Dr. Günther arról 
értesít, hogy a hím testének oldalán a fésű fogaihoz hasonló 
egyenes, merev tüskékből álló csoportot visel, mely egy 
példánynál hat hüvelyk hosszú, s közel másfél hüvelyk 
széles volt; a nőstények ugyanazon helyen egy csomó sertét 
viselnek, melyet fogkefével lehetne összehasonlítani. Egy 
másik fajnak, a M. Peronii-nak hímjei testük oldalain egy- 
egy kefét viselnek, mely az előbbi faj nőstényeiéhez hason
lít, pedig a nőstények testének oldalai csupaszok. Ugyan
ezen nem néhány más fajánál a hímek farka kissé érdes, a 
nőstényeké pedig egészen sima; ismét más fajoknál végre 
mindkét ivar oldala sima.

Számos hal hímjei küzdenek a nőstény birtokáért. így 
a hím durbancsról (Gasterosteus leiurus) azt írják, hogy 
egészen »nekibolondul elragadtatásában«, midőn a nőstény 
kibújik rejtekéből s a hím által számára készített fészket 
megtekinti : »Körülötte nyargal minden irányban, majd a 
fészeképítésre felhalmozott anyagokhoz úszik, hogy egy pil
lanat alatt ismét visszatérjen s ha a nőstény nem megy 
előre, a hím szájával taszigálja s farkával s oldaltüskéivel 
igyekszik a fészekhez terelni.«3 Azt mondják, hogy a hímek 
soknejüek ; 4 rendkívül bátrak és harciasak, holott »a nős
tények egészen békeszeretők«. Harcaik néha egészen elkese
redettek : »a kis küzdők több másodpercre egymásba ka

1 Yarrell: Hist, of British Fishes. Vol. II. 1836. p. 417., 425., 
436. Dr. Günther azt közli velem, hogy a R. clavatá-nak csupán nős
ténye van tüskékkel ellátva.

2 The American Naturalist. April 1871. p. 119.
3 L. R. Warington érdekes cikkét: Annals and Mag. of Nat. 

Hist. Oct. 1852. and Nov. 1855.
4 Noel Humphreys : River Gardens. 1857.
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paszkodnak és bukfenceket hányva birkóznak, míg erejük 
egészen kimerültnek látszik«. Az érdesfarkú durbancs (Gas
ter osteus trachurus) hímjei küzdelmük közben egymás körül 
úszkálva igyekeznek egymást megharapdálni s felmeresztett 
tüskéikkel keresztülfúrni. Ugyanazon szerző hozzáteszi: 5 
»Ezen kis fúriák marása igen éles s oldaltüskéiket oly gyilkos 
hatással használják, hogy láttam egyszer, hogy küzdelem 
közben egyik az ellenfelét egészen felhasította, úgy hogy 
ez a fenékre sülyedt s meghalt.« Midőn egy ilyen hal legyő- 
zetik, »bátor magaviseleté elhagyja, élénk szinei elhalavá- 
nyodnak s békeszerető társai közé elegyedve, szerencsétlen
ségét igyekezik elrejteni, egy ideig azonban még folytonosan 
ki van téve győzője leselkedéseinek«.

A hím lazac ép oly harcias, mint a kis durbancs; s 
ugyanez áll, mint dr. Günther-tő 1 hallom, a hím pisztrángról 
is. Shaw két hím lazacnak heves küzdelmét figyelte meg, 
mely egy egész napon át ta rto tt; s R. Buist, a halászatok 
főfelügyelője, közli velem, hogy a perthi hídról gyakran 
látta, hogy a hímek, míg a nőstények ikráikat lerakják, 
vetélytársaikat elűzik. »A hímek folytonosan küzdenek s 
elűzik egymást az ívás helyéről és sokan úgy megsértik egy
mást, hogy nem egy vetélytársuknak okozzák halálát. Leg
alább sokat lehetett kimerült, s szemlátomást haldokló álla
potban a folyópartokon találni.«6 Buist közli velem továbbá, 
hogy a stormontfieldi költőtavak felügyelője 1868 júniusá
ban az északi Tynét meglátogatván, körülbelül 300 holt 
lazacot talált, melyek, egyetlennek kivételével, mind hímek 
voltak; s meggyőződése szerint valamennyien egymással 
való küzdelmük közben veszítették el életüket.

A hím lazacok ívás-időszaka alatt a legnevezetesebb 
körülményt, jelentékeny színváltozásukon kívül, az képezi, 
»hogy alsó állkapcsaik megnyúlnak s hegyükből egy por
cogós kinövés emelkedik, melyet, midőn az állkapcsok be 
vannak téve, a felső és közbülső állkapcsok között levő mély

5 Loudon’s :  Mag. of Nat. Hist. Vol. III. 1830. p. 331
6 The Field. June 29. 1867. Shaw adatát 1.: Edinburgh Review. 

1843. Egy másik tapasztalt észlelő (Scrope : Days of Salmon Fishing. 
p. 60.) megjegyzi, hogy a hím lazac, ha tehetné, minden más hímet 
elűzne, úgy mint a szarvasbika.

Г
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vájulat fogad el«.7 (27. és 28. ábra.) A mi lazacunknál ez 
a változás csak az ívás időszakára szorítkozik; az Amerika 
északnyugati részében élő Salmo lycaodon-nél ellenben / .  K. 
Lord szerint 8 9 állandó s legfeltűnőbben a vén hímeknél van 
kifejlődve, melyek már korábban szállottak volt fel a folya
mokban. E vén hímek állkapcsai roppant nagyságú horgas 
nyúlványokká fejlődnek s fogaik gyakran fél hüvelyknél 
hosszabb valóságos agyarokká nőnek ki. Az európai lazacok 
hímjeinek ideiglenes horgas képződményei Lloyd9 szerint 
arra szolgálnak, hogy az állkapcsokat védjék, midőn az 
egyik hím a másikat bámulatos hevességgel megtámadja ; 
az amerikai lazacok hímjeinek roppantul kifejlődött fogai 
azonban számos hím emlős agyaraival hasonlíthatók össze 
s úgy látszik, hogy inkább támadó, mint védő fegyverül 
szolgálnak.

A lazac nem az egyedüli hal, melynek fogai a két ivar
nál különböznek; ugyanez az eset számos r áj ára nézve is. 
A felnőtt hím Raja clavatá-nak éles, hegyes s hátrafelé irá
nyult fogai vannak, míg a nőstény fogai szélesek, laposak 
s mintegy kövezetét képeznek, úgy hogy ezen faj két ivará- 
nak fogai inkább különböznek egymástól, mint rendesen 
ugyanazon család két neménél. A hím fogai csak akkor 
válnak élesekké, midőn felserdült; a fiatalok fogai szélesek 
s laposak, mint a nőstényekéi. A ráják némely fajánál (péld. 
a Raja batis-nél) mindkét ivar felnőtt egyéneinek fogai 
élesek s hegyesek ; ugyanily eset egyéb másodlagos ivar jellem
vonásoknál is gyakori s úgy látszik, hogy ezen esetekben 
oly jellemet, melyet eredetileg az egyik ivar szerzett, mindkét 
ivarbeli utódok örököltek. A Raja maculatá-пдк Szintén mind
két ivaránál élesek a fogak, de csak a felnőtteknél; a hímek
nek korábban fejlődik ki ezen jellemük, mint a nőstényeknek. 
Később analóg eseteket fogunk találni bizonyos madaraknál, 
melyeknél a mindkét ivarra jellemző tollazatot korábban 
kapják a hímek, mint a nőstények. Más rájáknál a hímek
nek előrehaladt korukban sem nőnek éles fogaik, s eszerint

7 Yarrell: History of British Fishes. Vol. II. 1836. p. 10.
8 The Naturalist in Vancouver's Island. Vol. I. 1866. p. 54.
9 Scandinavian Adventures. Vol. I. 1854. p. 100., 104.
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mindkét ivar felnőtt korban is széles, lapos fogakkal van 
ellátva, úgy, miként a fentebbi fajok fiatalai és felnőtt nős
tényei.10 11 Mivel a ráják bátor, erős és falánk halak, fel
tehetjük, hogy a hímek éles fogaikat vetélytársaikkal való 
küzdésre szerezték; minthogy azonban a nőstények fogására 
s tartására módosult és alkalmazkodott több testrésszel 
vannak ellátva, lehetséges, hogy fogaik is ugyanezen célra 
szolgálnak.

A nagyságot illetőleg Carbonnier 11 azt állítja, hogy a 
nőstények csaknem valamennyi halnál nagyobbak a hímek
nél ; de dr. Günther egyetlen példát sem ismer, melynél a 
hím tényleg nagyobb lenne a nősténynél. Némely Cyprinodon- 
félénél a hím még felét sem éri el a nősténynek. Minthogy 
számos halnak a hímjei rendszerint küzdenek egymással, 
meglepő, hogy természetes kiválás útján nem váltak általá
ban nagyobbakká és erősebbekké a nőstényeknél. A hímek 
sokat szenvednek kicsiny termetük következtében; mert, 
Carbonnier szerint, saját nőstényeik, ha ragadozók, vagy 
más halak könnyen elnyelik őket. A tekintélyes nagyságnak 
eszerint valamely okból nagyobb jelentőségűnek kell lenni 
a nőstényekre, mint az erőnek és nagyságnak a hímekre 
nézve más hímekkel való küzdelmeiknél, még pedig való
színűleg azért, hogy a roppant számú peték fejlődését lehe
tővé tegye.

Számos fajnál csupán a hím van élénk színekkel díszítve, 
vagy pedig élénkebbek a színek a hímnél, mint a nősténynél. 
A hím továbbá néha függelékekkel van ellátva, melyek a 
közönséges életfeltételekre nézve nem látszanak nagyobb 
hasznuaknak, mint a pávakakas farktollai. A következő 
adatok legtöbbjét dr. Günther nagy szívességének köszönöm. 
Okunk van feltenni, hogy számos forró égövi hal ivarai 
különböznek egymástól színezet- és szerkezetre nézve ; s 
ugyanerre néhány érdekes példát találunk angolországi 
halaink között is. A hím Callionymus lyrá-t, melyet az an
golok »drágaköves sárkánykának« (gemmeous dragonét) ne-

10 L. Yarrell-nél a ráják leírását: Hist, of British Fishes. Vol. II. 
836. p. 416., egy kitűnő ábrával és p. 422., 432.

11 Idézve 1. : The Farmer. 1868. p. 369.
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veznek, »a drágakövekével versenyző, ragyogó színei miatt«. 
Teste, midőn épen kifogták a tengerből, sárga, különböző 
árnyalatban, feje pedig élénk kékkel van petty eget ve és 
sávolyozva ; hátuszonya halványbarnák, sötét hosszsávokkal, 
mell-, fark- és farkalatti uszonyai kékesfeketék. A nőstény, 
melyet az angolok »piszkos sárkánykának« (sordid dragonét) 
neveznek, s melyet Linné és több későbbi természetbúvár 
külön fajnak tekintett, szennyes vörösesbarna, hátuszonyai 
barnák, a-többiek fehérek. Az ivarok fejük és szájuk arány- 
lagos nagysága és szemük helyzete által is különböznek; 12 
a legszembetűnőbb különbség azonban a hím első hátuszonyá
nak rendkívüli meghosszabbodásában áll (29. ábra). W. 
Saville Kent megjegyzi, hogy »e sajátságos függelék e faj 
fogva tartott példányain tett észleleteim szerint ugyanarra 
szolgál, mint a húsos szemölcsök, tarajak s egyéb rendellenes 
függelékek a tyúkféle madarak hímjeinél, azaz párjaik izga
tására«.13 A fiatal hímek színükre s szerkezetükre nézve meg
egyeznek a felnőtt nőstényekkel. A hímek az egész Caüiony- 
mus-nemben 14 rendesen sokkal élénkebb színűek, mint a 
nőstények s némely faj hímjének nem csupán a hát-, hanem 
a farkalatti uszonya is erősen meg van hosszabbodva.

A Coitus scorpius, vagy tengeri skorpió hímje karcsúbb 
és kisebb a nősténynél, s ezenkívül a színezetben is nagy 
a különbség a két ivar között. »Aki ezt a halat — mondja 
Lloyd,15 — az ívási évszakban, midőn színe a legragyogóbb, 
nem látta, nehéz annak azon ragyogó színek vegyülékét kép
zelnie, mellyel ezen, különben kevéssé ékes hal, ezen idő alatt 
díszítve van«. A Labrus mixtus-nak mindkét ivara s?ép, bár 
egészen különböző színű: a hím narancsszínű, élénk kék 
sávokkal, a nőstény pedig élénk vörös néhány fekete pety- 
tyel a hátán.

A Cyprinodon-félék (Cyprinodontidae) igen kiváló csa
ládjában, melyek idegen országok édesvizeit lakják, az 
ivarok nagyon gyakran különböznek egymástól különböző

12 Yarrell után, id. mű, p. 261., 266.
13 Nature. July 1873. p. 264.
14 Catalogue of Acanth. Fishes in the British Museum, by dr. 

Gunther. 1861. p. 138—151.
43 Game Birds of Sweden etc. 1867. p. 466.

V \  Ik
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jellemvonások tekintetében. A Mollienesia petenensis hímjé
nek16 a hátuszonya erőteljesen van kifejlődve s egy sor nagy, 
kerek, élénk színű szemfolttal van díszítve ; a nőstény ugyan
azon parája kisebb, más alakú s csak szabálytalan ívet képező 
barna foltokkal van jegyezve. A hímnél a farkalatti para 
alapi széle is ki van kissé húzva és sötétszínű. Egy rokon- 
fajnak, a Xiphophorus Hellerii-nek (30. ábra) a farkalatti 
parája alsó széle hosszú függelékké van fejlődve, mely, mint 
dr. Günther-tői hallom, világos színekkel van sávolyozva. 
Ezen függelék nincs izmokkal ellátva s úgy látszik, hogy 
nem szolgál a hal közvetetlen javára. Mint a Callionymus- 
nál, úgy ennél is a hímek, míg fiatalok, színükre és szerke
zetükre nézve hasonlítanak a felnőtt nőstényekhez. Az elő
adottakkal megegyező ivari különbségek egészen határozottan 
összehasonlíthatók azokkal, melyek a tyúkféle madaraknál 
fordulnak elő.17

Egy harcsaféle halnál, a délamerikai édesvizekben élő 
Plecostomus barbatus-néil18 (31. ábra) a hím szája és közti 
kopoltyúfedője (interoperculum) merev szőrökből álló sza
kállt visel, melynek a nősténynél alig van nyoma. E szőrök 
pikkelytermészetüek. Ugyanezen nem egy másik fajánál a 
hím fejének mellső részéből lágy, hajlékony tapogatók indul
nak ki, melyek a nőstényeknél hiányzanak. Ezen tapogatók 
magának a bőrnek függelékei s ennek következtében nem 
homológok az előbbi faj merev szőreivel; az azonban alig 
szenved kétséget, hogy mindkettő ugyanazon célra szolgál. 
Hogy mi lehet a cél, nehezen gyanítható ; hogy díszítmé
nyeknek felelnek meg, nehezen képzelhető ; az azonban, 
hogy merev szőrök és hajlékony fonalak valamely közön
séges módon csupán a hímeknek használnak, alig képzelhető. 
A Chimaera monstrosá-nél, ezen idegenszerü tengeri szörnye
tegnél, a hímnek egy horogszerű csontja van a feje tetején, 
mely mellfelé irányul s gömbölyödött végén éles tüskékkel

16 Ezen, valamint a kővetkező fajokra vonatkozó adatokat 
dr. Günther-nek köszönöm; 1. továbbá ugyanazon búvár cikkét: 
Fishes of Central America, Transact. Zoolog. Soc. Vol. VI. 1868. p. 485.

17 Ezt a megjegyzést dr. Günther teszi: Catalogue of Fishes etc. 
Vol. III. 1861. p. 141.

18 Dr. Günther: Proc. Zoolog. Soc. 1868. p. 232.
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van borítva; a nősténynek »ez a koronája egészen hiány
zik« ; hogy azonban mire szolgál a hímnek, egészen isme
retlen.19

Azon képződmények, melyekről eddig nem volt szó, 
állandóan előfordulnak a hímeknél, mikor ezek érettségüket 
elérték ; a Biennius-ok némelyénél azonban, s egy másik 
rokonnemnél 20 egy taraj fejlődik ki a hímnek a fején, mely 
csupán az ívás időszaka alatt van meg s ugyanezen időben 
a hím teste is élénkebb színt vált. Alig lehet afelett kétel
kedni, hogy ez a taraj ideiglenes ivari díszítményül szolgál; 
mert a nősténynél még csak nyoma sem fordul elő. Ugyan
ezen nem más fajainál mindkét ivar el van látva tarajjal 
s legalább is egy fajnál az egyik ivarnak sincs taraja. Szá
mos Chromis-félénél (Chromidae), például a Geo-phagus-nál s 
különösen a Cichlá-néil a hímek — mint Agassiz tanártól 
hallom 21 — sajátságos dudort viselnek homlokukon, mely 
a nőstényeknél s a fiatal hímeknél egészen hiányzik. Agassiz 
tanár hozzáteszi : »Gyakran láttam ezt a halat az ívás ide
jében, mikor a dudora a legnagyobb, valamint más évszak
ban is, mikor egészen hiányzik s a két ivar arcélének kör
vonalaiban semmiféle különbség sem mutatkozik. Épen 
nem állíthatom, hogy ez a dudor valamely különös feladatra 
szolgál s az amazonmenti indiánusok sem tudnak semmit 
használatáról«. Ezek a dudorok szakaszos megjelenésükkel 
bizonyos madarak fején levő húsos szemölcsökre emlékez
tetnek ; vájjon azonban díszítményekül szolgálnak-e, ezidő- 
szerint kétségesnek tartandó.

Azon halaknak hímjei, melyek színüket tekintve a nős
tényektől állandóan különböznek, az ívás ideje alatt, — 
mint Agassiz tanártól s dr. Günther-tői hallom — gyakran 
ragyogóbbakká válnak. Ugyanez áll számos oly más halra 
nézve is, melyeknek ivarai az év egyéb szakaiban egészen 
megegyeznek. Például szolgálhat a compó (Tinca vulgaris), 
a pirosszemü keszeg (Leuciscus erythrophthalmus) s a sügér

19 F. Buckland : Land, and Water. July 1868. p. 377. egy ábrával. 
A hímeknek számos más oly szerkezeti különlegességeit idézhetnék 
még, melyeknek feladata ismeretlen.

20 Dr. Günther: Catalogue of Fishes etc. Vol. III. p. 221., 240.
21 Prof, and Mr. Agassiz: A Journey in Brazil. 1868. p. 220.
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(Perca fluviatilis). A hím lazac ezen évszak alatt »pofáján 
narancsszínű sávokkal díszített, melyek miatt a Labrus-hoz 
hasonló s teste is aranyos narancsszínt vált. A nőstények 
sötétszinüek s rendesen fekete halaknak (blackfish) nevez
tetnek«.22 Hasonló, sőt még nagyobb változás éri a Salmo 
eriox-ot (az angolok bull-trou-ját ; a vörös pisztráng (Salmo 
umbla) hímjei az ív ás időszaka alatt szintén kissé világosabb 
színűek, mint a nőstények.23 Az Egyesült-Államok csukájá
nak (Esox reticulatus) a színei ívás ideje alatt, különösen 
a hímé, élénkebbek, ragyogóbbak s szivárvány színeket ját
szanak.24 Számos egyebek között feltűnő példát szolgáltat a 
hím durbancs (Gasterosteus leiurus), melyet Warington25 
»leírhatatlanul szépnek« állít. A nősténynek háta és szemei 
egyszerű barnák s hasa fehér; a hímnek szemei ellenben 
»a legragyogóbb zöldek s fémfényüek, mint bizonyos kolibrik 
zöld tollai; torka és hasa élénk karmazsinszínű, háta ham
vaszöld és az egész hal olyan, mintha átlátszó lenne s belső 
tűztől izzanék«. Az ívás időszaka után mindezen színek meg
változnak, a torok és has halványabb pirossá válik, a háta 
inkább zölddé s az izzónak látszó színezet elenyészik.

A halak udvarlását illetőleg ezen mű első kiadása óta 
számos esetet észleltek, mely ezt megerősíti. W. S. Kent 
azt állítja, hogy a Labrus mixtus hímje, mely, mint láttuk, 
színében különbözik a nősténytől, »mély lyukat váj a tó 
fenekének fövényében s azután a legrábeszélőbb módon 
igyekezik egy ugyanazon faj beli nőstényt rábírni, hogy azt 
vele megossza; előre s hátra úszik körülötte, meg a készí
tett fészek körül s szemlátomást a legnagyobb gondja van 
arra, hogy társul megnyerje«. A hím Cantharus lineatus 
ólomfeketévé lesz az ívás ideje a la tt; visszavonul a töb
biektől s lyukat váj fészek számára. »Erre mindegyik hím 
őrt áll ocTuja előtt s erélyesen megtámad s elűz minden ugyan
azon ivarbeli halat. Magaviseleté ellenkező ivarbeli társaiétól 
egészen különbözik; az utóbbiak legtöbbje ezen időben

22 Yarrell: British Fishes. Vol. II. 1836. p. 10., 12., 35.
23 W. Thompson: Annals and Mag. of Nat. Hist. Vol. VI. 

1841. 440. 1.
24 The American Agriculturist. 1868. p. 100.
25 Annals and Mag. of Nat. Hist. Oct. 1852.
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tömve van ikrákkal s ezeket a hím minden kitelhető módon 
igyekezik odújába csalogatni s rábírni, hogy belerakják 
milliárdnyi petéiket, melyeket azután a legnagyobb gonddal 
őriz és védelmez.«26

Carbonnier, ki nagy gonddal tanulmányozott egy khínai 
Macropus-t a fogságban, a hím udvarlásának s ékítmé
nyeivel való kérkedésének még érdekesebb esetét írta le.27 
A hímek igen szép szintiek, sokkal szebbek, mint a nőstények. 
Az ívás ideje alatt küzdenek egymással a nőstény bírásáért; 
udvarlás közben pedig, — Carbonnier szerint — egészen 
oly módon, mint a pávakakasok, kifeszítik úszószámyaikat, 
melyek élénk színű pettyekkel és sávokkal vannak díszítve. 
Nagy élénkséggel úszkálnak a nőstények körül s »élénk 
színeiknek kitárása által igyekeznek ezek figyelmét magukra 
vonni; ez utóbbiak nem látszanak az udvarlás iránt közöm
bösek maradni, gyengéd lassúsággal úsznak a hímek felé s 
úgy látszik, hogy jól érzik magukat ezek szomszédságában«. 
Miután a hím párját megnyerte, szájából levegőt s nyálkát 
fújva ki, habból egy kis korongot készít. Erre a nőstény 
lerakta és általa megtermékenyített petéket a szájába gyűjti, 
ami Carbonnier-nek sok aggodalmat okozott, mert attól tar
tott, hogy el akarja nyelni. Azonban a hímek csakhamar 
elrakják az ikrát a habból készített korongba, melyet gond
dal őriznek, megújítják a leszakadozó nyálkarészleteket s 
gondozzák a fiatalokat, mikor kibújnak. Ezeket a részleteket 
azért emelem ki, mert bizonyos hím halak, mint mindjárt 
látni fogjuk, szájukban költik ki a petéket; s mert azok, 
akik a fokozatos fejlődésben nem hisznek, méltán kérdez
hetik, hogy mi módon fejlődhetett ki az ilyen Szokás. 
A nehézség azonban nagyrészt le van győzve, ha számba 
vesszük, hogy vannak halak, melyek az említett módon 
gyűjtik össze s szállítják tova petéiket; mert ha vala
mely ok megakadályozta abban, hogy a petéket ismét 
lerakják, könnyen keletkezhetett az a szokás, hogy szájuk
ban költsék ki.

Közvetlen érdeklő tárgyunkhoz visszatérve, a tényállást

26 Nature. May 1873. P- 25-
27 Bull. de la Soc. d’Acclimat. Paris. Juli 1869. és Jan. 1870.



11

a következőkben foglalhatjuk össze : a nőstény halak, ameny- 
nyiben én tudom, csupán hímjeik jelenlétében tojnak, a 
hímek pedig csakis a nőstények jelenlétében termékenyítik 
meg a petéket. A hímek küzdenek a nőstények bírásáért. 
A hímek fiatal korukban számos fajnál hasonlítanak a nős
tényekhez ; mikor azonban felnőttek, sokkal élénkebb szi- 
nüekké válnak, melyet egész életükön át megtartanak. Más 
fajoknál a hímek csupán az ív ás időszaka alatt válnak élén
kebb szintiekké, vagy lesznek más módon ékesebbekké, mint 
a nőstények. A hímek szorgalmasan udvarolnak a nősté
nyeknek s egy esetben, miként láttuk, igyekeznek szépsé
güket előttük kifejteni. Vájjon lehet-e azt hinni, hogy ezt 
minden ok nélkül teszik udvarlásuk alatt ? S ez az eset 
állana, ha a nőstény nem gyakorolna választást s nem sze
melné ki azon hímeket, melyek leginkább tetszenek neki, 
vagy amelyek leginkább izgatják. Ha a nőstények ily vá
lasztást gyakorolnak, a hímek díszítéséről előadott összes 
fentebbi esetek mindannyian megérthetők az ivari kiválás 
alapján.

Ezek után már most azt kell vizsgálnunk, vájjon az a 
nézet, hogy bizonyos hím halak élénk színüket ivari kiválás 
útján szerezték, a jellemeknek mindkét ivarra való egyen
letes átszállásának elve szerint kiterjeszthető-e azon csopor
tokra is, melyeknél a hím és nőstény egyenlő, vagy meg
közelítőleg egyenlő mértékben ragyogó színű. Oly nemnél, 
minő a Labrus, mely a föld kerekségének néhány legragyo
góbb halát foglalja magában, — ilyen például a L. pavo, 
melyet megbocsátható túlzással úgy írnak le,28 hogy kifeszí
tett aranypikkelyei lápiszlazulival, rubinnal, zafírral, sma
ragddal s ametiszttel vannak befoglalva — nagy való
színűséggel fogadhatjuk el ezt a feltevést; mert azt láttuk, 
hogy az ivarok legalább egy fajnál igen lényegesen külön
böznek egymástól színükre nézve. A ragyogó színek bizonyos 
halaknál, miként a legalsóbb állatoknál, szöveteik természe
tének s a környező feltételeknek közvetetlen eredményei 
lehetnek, a kiválás bármely nemének minden hozzájárulása

28 Bory de Saint Vincent: Diet. Class. d’Hist. Nat. Tom. IX. 
1826. p. 151.
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nélkül. Az aranyhal (Cyprinus auratus), a közönséges ponty 
aranyos varietása után ítélve, talán ide tartozó példát kép
visel, mert ragyogó színét egyetlen hirtelen fellépett válto
zásnak köszönheti, mely azon feltételeknek következménye, 
melyeknek ez a hal fogságban van kitéve. Valószínűbb azon
ban, hogy ezen színezet mesterséges válogatás útján vált 
élénkebbé, mivel e fajt Khínában igen régi idő óta szorgal
masan tenyésztik.29 Természetes viszonyok között nem lát
szik valószínűnek, hogy oly tökéletességgel szervezett lények, 
minők a halak, melyek oly bonyolódott feltételek között 
élnek, anélkül váltak volna ragyogó szintiekké, hogy e lénye
ges változásból bizonyos haszon vagy kár háramlott volna 
reájok, azaz anélkül, hogy a természetes kiválás közremű
ködött volna.

Vájjon mit lehet ebből számos halra nézve, melynek 
mindkét ivara egyenlő színű, következtetnünk ? Wallace30 
azt hiszi, hogy azon fajok, melyek zátonyokat laknak, ahol 
korallok s más élénk színű szervezetek bőven élnek, ellen
ségeik kikérülhetése végett váltak élénk szintiekké; az én 
felfogásom szerint azonban ezáltal csak még nagy mérték
ben feltűnőkké válhattak. A forró égöv édes vizeiben nin
csenek rikító színű korallok s egyéb szervezetek, melyekhez 
a halak hasonlókká válhattak volna, s az Amazon-folyam 
számos faja mégis pompás színű s Indiában a ragadozó 
pontyfélék (Cyprinidae) közül számosán »különböző színű 
hosszirányú sávokkal vannak diszítve«.31 M’Clelland e halak

29 A fajok keletkezését tárgyaló munkámnak néhány idevonat
kozó megjegyzése W. F. Mayers-t arra indította, hogy a régi khínai 
enciklopédiákat átvizsgálja (1. Chinese Notes and Queries. Aug. 
1868. p. 123). Azt találta, hogy aranyhalakat először a Sung-dinasztia 
alatt tenyésztettek fogságban, mintegy 960 évvel időszámításunk 
előtt. 1129-ben igen nagyszámuak voltak a tenyésztett aranyhalak. 
Egy másik helyen az van, hogy 1548-tól kezdve >>Hanghovban egy 
varietást tenyésztettek, melyet rikító vörös színe miatt tűzhalnak 
neveztek. Ez utóbbi általános bámulás tárgyát képezi s nincs ház
tartás, melyben részint versenyzésből, részint mint jövedelmi forrást 
ne tenyésztenék.«

30 Westminster Review. July 1867. p. 7.
31 Indian Cyprinidae, by Mr. J. M. Clelland : Asiatic. Rese

arches. Vol. XIX. part. II. 1839. p. 230.
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leírásánál oly messzire megy, hogy felteszi, hogy »szűreik
nek sajátságos fénye a jégmadarak, sirályok s egyéb mada
rak számára, melyek arra rendelvék, hogy e halakat kor
látozzák, mintegy célpontul szolgál«; napjainkban azonban 
kevés természetbúvár fogja megengedni, hogy valamely állat 
azért lett feltűnővé, hogy önmaga segítse elő elpusztulását. 
Lehetséges, hogy bizonyos halak azért lettek feltűnőkké, 
hogy a madarakat s más ragadozó állatokat élvezhetetlen 
voltukra figyelmeztessék, miként ezt a hernyók tárgya
lásánál kiemeltük; úgy hiszem azonban, nem ismeretes 
olyan eset, melyben valamely halat, legalább édesvízit, élvez
hetetlen volta miatt vetne meg valamely halevő állat. Egész
ben véve azon halakra nézve, melyeknek mindkét ivara 
élénk színű, az a leginkább valószínű nézet, hogy színeiket 
a hímek ivari ékítményekül szerezték, azután pedig egyenlő, 
vagy közelítőleg egyenlő mértékben szállottak át a másik 
ivarra.

Arra kell már most figyelmünket fordítanunk, vájjon 
abban az esetben, midőn a hím színére, vagy egyéb díszít
ményére nézve feltűnő módon különbözik a nősténytől, 
csupán a hím módosult-e, úgy hogy változásait is csupán 
hím utódai öröklik; vagy pedig a nőstény módosult s vált-e 
kevésbbé szembetűnővé védelem céljából, mely esetben ezen 
módosulásokat csupán a nőstények öröklik. Nem lehet afelett 
kételkedni, hogy színét számos hal védelem céljából nyerte : 
senki se szemlélheti a félszegúszó Platessa flesus foltos felső 
színét anélkül, hogy a tenger homokos fenekével való hasonló
ságát fel ne ismerje. Bizonyos halak továbbá idegrend
szerük működése következtében igen rövid idő alatt képesek 
színüket megváltoztatni s a környező tárgyak színéhez alkal
mazni.32 Mindazon állatok között, melyeket mint színük s 
alakjuk által védetteket valaha leírtak (amennyiben gyűjte
ményi példány után meg lehet ítélni), a legfeltűnőbb példát 
egy Günther á lta l33 leírt tűhal (Syngnathus) képviseli, 
mely szabadon lebegő vöröses függelékeivel alig különböz
tethető meg a tengeri moszattól, melyre kapaszkodó farká

32 G. Pouchet: L ’Institut. Nov. i. 1871. p. 134.
33 Pyoc. Zoolog. Soc. 1865. p. 327. pl. XIV., XV.
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val oda szokott kapaszkodni. A kérdés azonban, mely e 
helyen figyelembe veendő, az, vájjon csupán a nőstények 
módosultak-e erre a célra. Föltéve, hogy mindkét ivar vál
tozik, könnyen beláthatjuk, hogy természeti kiválás útján 
az egyik alig módosulhatott inkább védelem céljából mint 
a másik, ha csak fel nem tesszük, hogy az egyik ivar hosz- 
szasabban volt veszélyeknek kitéve, vagy kevesebb ereje 
volt a veszélyeknek ellentállani, mint a másiknak; már 
pedig a halak ivarai e tekintetben nem látszanak egymástól 
különbözni. Amennyiben azonban ilyen különbség volna, 
figyelembe veendő, hogy a hímek, mert rendesen kisebb ter- 
metüek s többet kalandoznak szerte, nagyobb veszélyeknek 
vannak kitéve, mint a nőstények; s mégis azt találjuk, 
hogy ha az ivarok egymástól egyáltalában különböznek, 
csaknem mindig a hímek a feltűnőbb színűek. A peték le
rakásuk után közvetlenül megtermékenyíttetnek s hogy ha 
ez, mint például a lazacnál,34 több napot vesz igénybe, ez 
esetben a hím az egész idő alatt követi a nőstényt. Miután 
a peték megtermékenyíttettek, legtöbb esetben mindkét 
szülő védetlenül hagyja őket, úgy hogy amennyiben a peték 
lerakása jő tekintetbe, a hím és nőstény egyenlően van 
veszélynek kitéve s mindkettő egyaránt fontos a termékeny 
peték létrehozására ; ennek következtében a többé-kevésbbé 
élénk színű egyének mindkét ivar közül egyenlő mértékben 
fognak elpusztulni, vagy megmaradni s mindkettőnek egyenlő 
befolyása lesz az utódok színére.

Bizonyos halak, melyek különböző családokba tartoz
nak, fészkeket készítenek s néhányan gondoskodnak kibújt 
fajzatukról. Az élénk színű Crenilabrus massa és melons 
mindkét ivara együtt dolgozik tengeri hínárból és kagylók
ból stb. készült fészkük készítésén.35 Bizonyos halaknál 
azonban csupán a hímek végeznek minden munkát s azután 
is kizárólag ők gondoskodnak a fiatal nemzedékről. Ez az 
eset fordul elő a sötét színű tengeri koltyoknál (Gobius),^

54 Yarrell: British Fishes. Vol. II. p. II.
35 Gerbe vizsgálatai szerint; 1. Günther: Record of Zoolog. 

Literature. 1865. p. 195.
36 Cuvier: Régne Animale. Vol. I. 1829. p. 242.
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melyeknél az ivarok, amennyiben tudjuk, színre nézve nem 
különböznek egymástól, valamint a durbancsoknál (Gaste- 
rosteus), melyeknél a hímek élénkebb szinüekké válnak az 
ívás ideje alatt. A csupaszfarkú durbancs (Gasterosteus 
leiurus) hímje hosszú időn át példás gondossággal s éber
séggel végzi a dajka feladatát s folytonosan el van avval 
foglalva, hogy a fiatalokat gyengéden visszaterelje a fészek
hez, ha netalán messzire eltávoztak volna. Bátran elkerget 
minden ellenséget, a saját fajabeli nőstényt is ideszámítva. 
A hímre nézve valóban nem kis megnyugvást okozna, ha 
a nőstényt közvetetlenül petéinek lerakása után valamely 
ellensége elnyelné, mert a hím folytonosan kénytelen a 
fészektől elűzni.37

Bizonyos halak hímjeinek, melyek Dél-Amerikában és 
Ceylonban laknak s két különböző rendbe tartoznak, azon 
rendkívüli szokásuk van, hogy a nőstény lerakta petéket 
száj okban, vagy kopoltyuüregükben költik ki.38 Azon Ama- 
zon-folyambeli fajoknál, melyeknek ez a szokásuk, »a hímek
— mint Agassiz tanár szíves volt velem közölni — nem
csak élénkebb szinüek, mint a nőstények, hanem még ezen 
különbség nagyobb az ívás ideje alatt, mint bármely más 
időben«. A Geophagus fajai ugyanily módon cselekszenek s 
ezen nem hímjeinél a költés időszaka alatt sajátságos dudo- 
rodás fejlődik ki fejük mellső részén. Szintén Agassiz tanár 
értesít arról, hogy a Chromis-félék különböző fajainál szi- 
nezetbeli ivari különbségek fordulnak elő, »rakják bár petéi
ket a vízbe, vízi növények körül, vagy lyukakba, amidőn 
azután kikelésük után minden további gond nélkül önma
gukra bízzák, avagy építsenek bár lapos fészkeket a folyam 
iszapjában, amelyeken azután kotlának, mint a mi Pomo- 
ft's-aink. Figyelembe veendő továbbá, hogy ezen fészkükön 
ülők családjuknak legélénkebb színű fajai közé tartoznak; 
így például a Hygrogonus élénk zöld, a legragyogóbb piros-

37 L. Mr. Warington-naik a Gasterosíus leiurus életmódját tár
gyaló felette érdekes értekezését: Annals and Magaz. of Nat. Hist. 
Nov. 1855.

38 Prof. Wyman : Proc. Boston Soc. of Nat. Hist. Sept. 15. 1857.
— Továbbá Prof. Turner: Journal of Anatomy and Physiol. Nov. 1. 
1866. p. 78. Dr. Günther szintén írt le idevonatkozó más eseteket.
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sal szegélyzett nagy fekete szemfoltokkal«. Azt, vájjon a 
Chromis-félék valamennyi fajánál egyedül a hím ül-e a 
petéken, nem tudjuk. Annyi azonban nyilvánvaló, hogy 
azon tényállás, vájjon a peték védetnek-e, vagy védelem 
nélkül maradnak, kevés, vagy semmi befolyást sem gyako
rolhatott a két ivar szinezete közötti különbségre. Világos 
továbbá, hogy ha kizárólag a hímek veszik magukra a 
fészek és ivadék feletti gondot, az élénk színű hímeknek 
elpusztulása sokkal nagyobb befolyással volna a faj jel
lemére, mint az élénk színű nőstényeké ; mert a hímnek a 
költés, vagy az ivadék felnevelésének idejében történő halála 
az ivadék halálát vonná maga után, úgy hogy ezek annak 
tulajdonságait nem örökölhetnék; s mégis ez esetek nagy 
számában feltűnőbb szinüek a hímek, mint a nőstények.

A bojtkopoltyusok (Lophobranchii) legtöbbjénél (tűhal, 
Syngnathus, csikóhal, Hippocampus stb.) a hímeknek er
szényszerű zacskójuk, vagy félgömbalakú mélyedésük van 
a hasukon, melyben a nőstény által lerakott petéket ki
költik. A hímek továbbá nagy ragaszkodást tanúsítanak az 
ivadék iránt.39 Az ivarjaik rendesen nem igen különböznek 
egymástól színre nézve; dr. Günther mindazonáltal azt hiszi, 
hogy a Hippocampus hímjei élénkebb szinüek a nőstények
nél. A Solenostoma-nem azonban igen nevezetes kivételt 
képez ;40 minthogy a nőstény sokkal élénkebb színű s tar
kább, mint a hím s egyedül a nősténynek van zacskója s 
ez költi ki a petéket, úgy hogy a Solenostoma nősténye, az 
utóbbi viszonyt tekintve, minden többi bojtkopoltyustól, 
abban pedig csaknem valamennyi haltól különbözik, hogy 
a hímnél élénkebb színű. Hogy a nőstény jellemének ezen 
kettős megfordított volta csak történetesen vág össze, nem 
valószínű. Minthogy különböző oly halnak a hímjei, melyek 
kizárólag gondoskodnak a petékről s az ivadékról, élénkebb 
szinüek, mint a nőstények, s minthogy ez esetben a nős
tény Solenostoma vállalja magára ugyanezen gondot s élén
kebb színű a hímnél, azt lehetne következtetni, hogy azon

39 Yarrell: Hist, of British. Fishes. Vol. II., 1836. p. 329., 338.
40 Mióta dr. Günther ezen faj leírását közzétette (Fishes of 

Zanzibar, by Col. Playfair. 1868. p. 137), újból megvizsgálta példá
nyait s ezután közölte velem azon adatokat, melyeket előadtam.
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ivarnak a feltűnő színei, amely az ivadék javára nézve 
jelentékenyebb, bizonyos tekintetben védőszerül szolgálnak. 
Tekintetbe véve azonban másrészt azon nagyszámú halat, 
melyeknél a hímek állandóan, vagy időszakonkint élénkebb 
színűek mint a nőstények, melyeknek élete azonban a fajra 
nézve nem nagyobb jelentőségű mint a nőstényeké, alig 
lehet ezen nézetet fenntartani. Majd ha a madarakat fogjuk 
tárgyalni, analóg esetekkel fogunk találkozni, melyekben a 
két ivar rendes jellemvonásainak teljes megfordulása jött létre 
s ennek valószínűnek látszó magyarázatát is fogjuk adni, azt 
tudniillik, hogy a hímek válogatták ki a vonzóbb nősté
nyeket, ahelyett hogy ezek válogatták volna ki, az egész 
állatországban uralkodó szabály szerint, a vonzóbb hímeket.

Egészben véve azt következtethetjük, hogy a legtöbb 
halnál, melynél az ivarok szín vagy egyéb díszítmények 
tekintetében különböznek, eredetileg a hímek változtak, 
mire azután változásaik ugyanazon ivarra átszállottak s 
ivari kiválás, tudniillik a nősténynek vonzása és izgatása 
útján, gyarapodtak. Ezen jellemvonások azonban sok esetben 
részben, vagy egészen a nőstényre is átszállottak. Más ese
tekben továbbá mindkét ivar védelem céljából lett egyenlő 
színű; úgy látszik azonban, hogy egyetlen eset sem fordul 
elő, melyben csupán a nőstény színe, vagy egyéb jellem
vonásai módosultak volna külön ezen célból.

Az utolsó pont, mely említést érdemel, az, hogy a föld 
különböző részeiből ismeretesek oly halak, melyek sajátsá
gos hangokat képesek létrehozni, melyek némelyikét mint 
zenehangot írják le. Dr. Dufossé, ki részletesen foglalkozott 
ezzel a tárggyal, azt állítja, hogy némely hal kényekedve 
szerint hoz létre különböző hangokat, és pedig különböző 
módon, melyek közül a főbbek a következők: a garatcson
tok összedörzsölése, — az úszóhólyaghoz rögzített bizonyos 
izmok rezgésbe hozása, mely esetben az úszóhólyag zönge- 
alap gyanánt szolgál — az úszóhólyag saját izmainak rez
gése. A Trigla az utóbbi módon igen tiszta és mély hangokat 
hoz létre, melyek csaknem egy oktávát érnek el. Ránk nézve 
a legérdekesebb esetet azonban az Ophidium két faja kép
viseli, melyeknél csupán a hímek vannak hangadókészülék
kel ellátva, mely bizonyos apró, mozgékony csontocskákból

2DARWIN. A t ember stórmatásn. II.
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áll, melyek az úszóhólyaggal összefüggő izmokkal vannak 
ellátva.41 Az európai tengerekben élő TJmbrinák dobolásá
ról azt mondják, hogy húsz fonálnyi mélységből hallható. 
A rochellei halászok azt állítják, »hogy csupán a hímek 
adnak hangokat az ívás ideje alatt s hogy ezen hang után
zásával csalétek nélkül is meg lehet őket fogni«.42 Ezen 
állítás s még inkább az Ophidium esete után felette való
színű, hogy a gerincesek legalsóbb osztályánál, miként szá
mos rovarnál és póknál, a hangadókészülékek, legalább bizo
nyos esetekben, ivari kiválás útján jöttek létre, mint oly 
eszközök, melyek az ivarokat egymáshoz vonzzák.

Kétéltűek (amphibia).

Farkosak (Urodela). — Kezdjük a farkkal bíró két- 
éltüekkel. A vízi szalamanderek vagy gőték ivarai egymás
tól úgy szín- mint szerkezetre nézve gyakran különböznek. 
Néhány faj hímjének mellső végtagján kapaszkodásra szol
gáló karmok fejlődnek a párosodás ideje alatt s a hím Triton 
palmipes hátulsó végtagjai ezen idő alatt úszóhártyával van
nak ellátva, mely télen át csaknem egészen eltűnik, úgy 
hogy lábai akkor a nőstényéihez hasonlítanak.43 Ez a szer
kezet kétségkívül elősegíti a hímet a nőstény keresésében. 
Közönséges gőtéink (Triton punctatus és cristatus) hímjei
nek hátán és farkán magas, sokszorosan csipkézett taraj 
emelkedik a párosodás ideje alatt, mely télen át ismét fel
szívódik. St. George Mivart tudósítása szerint e taraj nin
csen izmokkal ellátva s ennek következtében helyváltozta
tásra nem szolgálhat. Minthogy a párosodás ideje alatt élénk 
színek szegélyezik, alig lehet abban kételkedni, hogy másod
rendű ivarjellem gyanánt szolgál. Számos fajnak testén éle-

41 Comptes Rendíts. Torn. XLVI. 1858. p. 353. Tom. XLVII. 
1858. p. 916. Tom. LIV. 1862. p. 393. Némely szerző azt állítja, hogy 
a Sciaena aquila által adott hang inkább hasonlít a fuvolához, vagy 
orgonához, mint a dobhoz ; dr. Zouteveen ezen munkának hol
landi fordításában (Vol. II., p. 36.) néhány új adatot közöl a halak 
hangjáról.

42 Rév. C. Kingley : Nature. May 1870. p. 40.
43 Bell: Hist of British Reptils. 2. ed. 1849. P- 156—x59-
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sen ellentétes, habár szennyes színek vannak, melyek az 
ivarzás ideje alatt élénkebbekké válnak. Közönséges kis 
vízigőténknek (Triton punctatus) hímje például »felül bar
násszürke, mely szín aláfelé sárgába megy át s ez tavasz- 
szal ismét üde világos narancsszínűvé változik mindenütt 
sötét, kerek foltokkal tarkázva«. A taraj szegélyét ugyan
ekkor világos piros és ibolyaszínű pettyek tarkázz^k. A nős
tény rendesen sárgásbarna színű, szétszórt barna .foltokkal 
s hasoldala gyakran egészen egyszínű.44 A fiatalod szennyes 
színűek. A peték lerakásuk közben termékenyíttetnek meg 
s ezen túl sem az atya, sem az anya nem gondozza őket. 
Ezek után azt következtethetjük, hogy a hímek élénk szí
neiket s díszes függelékeiket ivari kiválás útján szerezték 
s hogy ezek azután vagy csupán a hím utódokra, vagy mind
két ivarra átszállottak.

Farkatlan kétéltűek vagy békafélék (Batrachia). — Szá
mos béka és varasbéka színe szemlátomást védelemre szol
gál ; így a leveli békák élénk zöld színe s a földön élő fajok 
szennyes foltos színei. A legfeltűnőbb színű varasbéka, 
melyet valaha láttam, a Phryniscus nigricans,45 testének 
hátoldalán fekete mint a tinta, lábainak talpa és a hasának 
egyes részei a legrikítóbb karmazsin színnel tarkázottak. 
A La Plata forró ege alatt mászkált a tágas, homokos, vagy 
nyílt gyepes rónákon s minden mellette elhaladó teremt
ménynek figyelmét okvetetlenül magára kellett vonnia. 
E színek a békára nézve kedvezők lehetnek azáltal, hogy 
minden orvmadarat figyelmeztetnek arra, hogy viselőjük 
utálatos falat.

Nicaraguában él egy kicsi béka, mely »élénk piros és 
kék színnel van díszítve« s mely nem igyekezik elrejtőzni, 
mint más fajok, hanem egész napon át ugrándozik ; s Beit 
azt állítja,46 hogy mivel teljes biztosságban látszik magát 
érezni, bizonyosnak tartható, hogy élvezhetlen. Több kísérlet 
után sikerült egy kacsát rábírni, hogy egy fiatal példányt el-

44 Bell: u. o. p. 146., 151.
45 Zoology of the Voyage of the >>Beagle« 1843. — B ell: u. o. p. 49.
46 The Naturalist in Nicaragua. 1874. p. 321.
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nyeljen; azonban legott kivetette »s egyre rázta fejét, mintha 
menekülni akarna valamely kellemetlen íztől«.

Ami az ivari különbségeket illeti, ezekre nézve dr. Gün
ther a békák és varasbékák között nem ismer feltűnő példát; 
a hímet azonban mégis gyakran megkülönböztethette a 
nősténytől azáltal, hogy az előbbinek színezete kissé élén- 
kebb. Dr. Günther továbbá nem ismer feltűnő különbségeket 
a külső szerkezet tekintetében az ivarok között, kivévén 
azon dudorokat, melyek az ivarzás ideje alatt a hímnek 
mellső végtagjain fejlődnek s melyek a hímet a nőstény 
tartására képesítik.47 Feltűnő, hogy a békáknál és varas
békáknál nem fejlődtek feltűnőbb ivari különbségek, holott, 
hideg vérük dacára, heves gerjedelmüek. Dr. Günther azt 
közli velem, hogy több ízben talált szerencsétlen nőstény 
békákat, melyek megfulladtak három vagy négy hím ölelése 
alatt. Hoffmann tanár Giessenben az ivarzás ideje alatt a 
békákat egész napokon át látta küzdeni, még pedig oly 
hevességgel, hogy egyiküknek a teste egészen felhasadt.

Mégis van azonban a békáknál egy érdekes ivari kü
lönbség, tudniillik csupán a hímeket jellemző zenélőképesség ; 
a mi műérzékünkre való tekintettel persze rosszul válasz
tott kifejezésnek látszik, hogy azon összhangzásnélküli, ká
bító hangokat, melyeket a hím óriásbékák s néhány más 
faj adnak, zenének nevezzük. Mindennek dacára azonban 
bizonyos békák határozottan tetszetős hangon énekelnek. 
Rio de Janeiro közelében gyakran üldögéltem esténkint a 
nagyszámú, apró leveli békára (Hyla) hallgatva, melyek a 
víz közelében a fűvel borított területen ültek s harmoni
kusan hallatták kedves cirpelő hangjukat. A különböző 
hangokat főleg a hímek hallatják az ivarzás idejében s 
ugyanez áll közönséges békáink kurutty olásár ól is.48 Ezen 
tényállással összhangzásban a hímek hangadószervei sokkal 
tökéletesebben vannak kifejlődve, mint a nőstényekéi. Bizo
nyos nemeknél csupán a hímek vannak a gégébe nyiló zacs-

47 а  в  ufó sikimmensis-nek (dr. Anderson : Proc. Zoolog. Soc. 
1871. p. 204.) csupán a hímje visel mellén két szemölcsszerű kérge- 
sedést, ujjain pedig bizonyos érdességeket, melyek talán ugyanazon 
célra szolgálnak, mint az épen említett dudorok.

48 B ell: id. m. p. 93.
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kokkal ellátva.49 így a kecskebékánál (Rana esculenta) »hang
zacskók csupán a hímeknél fordulnak elő s kuruttyolás köz
ben léggel telt nagy, gömbölyű hólyagokká fúvódnak fel, 
melyek a nyak mindkét oldalán a szájszögletek közelében 
duzzadnak ki«. A hímnek hangja azáltal rendkívüli módon 
fokozódik, míg a nőstényé jelentéktelen mormogás.50 A hang
adószervek a különböző nemekben és családokban jelenté
kenyen különböznek egymástól szerkezetre nézve s fejlő
désük minden esetben ivari kiválásnak tulajdonítható.

Csűszó-mászók (reptilia).

Teknősbékák (Chelonia). — A tengeri és szárazföldi 
teknősbékáknál nincsenek jól kifejlődött ivari különbségek. 
Némely fajnál a hím farka hosszabb a nőstényénél. Néme
lyeknél a hím hasteknője (plastron) a nőstény hátteknő- 
jéhez alkalmazkodva jelentéktelenül vájt. Az Egyesült- 
Államok mocsári teknősbékájának (Chrysemys picta) hímje 
mellső lábain karmokat visel, melyek kétszer oly hosszúk, 
mint a nőstényéi s melyek párosodás alkalmával használ
tatnak.51 A Galapagos szigetek óriási teknősbékáinak (Tes
tudo nigra) hímjei, mint mondják, nagyobbra nőnek, mint 
a nőstények; a hím kizárólag az ivarzás idejében ad rekedt, 
sziszegő hangot, mely több mint száz yardnyi távolságra 
hallható; a nőstények soha sem hallatják hangjukat.52 Az 
indiai Testudo elegans-ról azt mondják, hogy a hímek harcai 
jókora távolságra elhallatszanak, olyan lármát ütnek össze
csapásaikban.53

Krokodilok (Crocodilia). — Az ivarok színre nézve, úgy 
látszik, nem különböznek egymástól; vájjon a hímek küz- 
denek-e egymással, nem tudom, bár valószínűnek látszik, 
mert némelyek bámulatos állásokba helyezkednek a nőstény 
előtt. Bartram 54 azt írja, hogy a hím alligator azáltal igyek-

49 J. Bishop : Todd’s Cyclop, of Anal, and Phys. Vol. IV., p. 1503.
60 B e ll: u. o. p. 112—114.
51 C. J. Maynard : The American Naturalist. Dec. 1869. p. 555.
52 L. Journal of Researches during the Voyage of the »Beagle«. 

1845. p. 384.
53 Dr. Günther : Reptils of British India. 1864. p. 7.
54 Travels trough Carolina etc. 1791. p. 128. 1
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szik a nőstényt megnyerni, hogy valami laguna közepében 
sürgölődik és bőg, emellett »a felpukkanásig fel van duzzadva ; 
fejét és farkát magasra emelve forgolódik a víz szinén, mint 
egy indiánus-főnök ki harci táncait tanulja be«. A párzás ideje 
alatt a krokodil olyan pézsmaszerű illatot terjeszt alsó-áll- 
kapcsi mirigyeiből, hogy tartózkodása helyét áthatja.55

Kígi-pk (Ophidia). — Dr. Günther arról értesít, hogy a 
hímek mindig kisebbek a nőstényeknél s általában hosszabb 
és vékonyabb farkuk van, mint a nőstényeknek ; egyéb külső 
szerkezeti különbséget azonban nem ismer köztük. Ami a 
színt illeti, a hímek kirívóbb színezetük által csaknem min
dig megkülönböztethetők a nőstényektől: így az angol 
vipera (»kurta kígyó« Pelias berus) hátán végigfutó zeg
zugos sötét szalag kirívóbb a hímnél, mint a nősténynél. 
Sokkal nagyobb a különbség az északamerikai csörgő kígyók
nál, melyeknek hímjei, mint erre a londoni állatkert fel
ügyelője figyelmeztetett, azonnal megkülönböztethetők a 
nőstényektől azáltal, hogy színük inkább szennyessárga, 
A Bucephalus capensis Dél-Afrikában analóg különbséget 
mutat, mert a nősténye »soha sincs az oldalán oly élénken 
sárgával tarkázva, mint a hímje«.56 Az indiai Dypsas cynodon 
hímje másfelől feketésbama, részben fekete hassal, míg 
nősténye vöröses vagy sárgás olaj színű, hasa pedig vagy 
egyenletesen sárga, vagy feketével márványozott. Az ugyan
azon tartományban élő Tragops dispar-пэк a hímje világos 
zöld, nősténye pedig bronzszínű.57 A színezet némely kígyó
nak kétségkívül védelmid szolgál; így a fákon élg kígyók
nak zöld, s a homokos területeken élőknek különböző tarka 
a színezetük.58 Vájjon azonban sok fajnak, például a közön
séges angol siklónak és a viperának a színe arra szolgál-e, 
hogy elrejtse, kétséges; s még inkább mondható ez számos 
külföldi fajról, melyek rendkívül díszes színűek. Bizonyos

55 Owen: Anatomy of Vertebrates. Vol. I., 1866. p. 615.
56 Sir Andrew Smith : Zoolog. of S. Africa : Reptilia. 1849. pl. x.
57 Dr. A. Günther: Reptils of British India, Ray Soc. 1864. p. 

304., 308.
58 Dr. Stoliczka : Journal of Asiatic Soc. of Bengal. Vol. XXXIX., 

1870. p. 205., 211.
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fajoknak a színe rendkívül különbözik felnőtt és fiatal ko
rukban.

A párosodás ideje alatt a kígyók alfelmirigyei élénk 
tevékenységben vannak; 59 s ugyanez mondható a gyíkok 
megfelelő mirigyeiről is, miként ezt a krokodilok alsó áll- 
kapcsi mirigyeiről is láttuk. Minthogy a legtöbb állatnál a 
hímek keresik fel a nőstényeket, valószínű, hogy ezen illatos 
anyagokat elválasztó mirigyek arra szolgálnak, hogy a nős
tényeket izgassák és elbájolják és sokkal inkább is szolgál
hatnak erre, mint arra, hogy a nőstényt oda vezessék, ahol 
a hím található. A hím kígyók, dacára annak, hogy oly 
tunyáknak látszanak, mégis szerelmesek; sokszor láttak 
ugyanis már több hímet ugyanazon nőstény, vagy épen 
ennek hullája körül mászkálni. Hogy féltékenységből egy
mással küzdenének, nem ismeretes. Szellemi képességeik 
nagyobbak, mintsem előre feltenni lehetne. Az állatkertek 
kígyói csakhamar megtanulják, hogy ne harapjanak a vas 
pálcába, mellyel kalitkájukat tisztogatják ; dr. Keen Phila
delphiában azt észlelte, hogy a kígyók, melyeket felnevelt, 
megtanulták kikerülni a hurkot, miután négyszer-ötször 
megfogódtak. Egy kitűnő észlelő, E. Layard,60 látott egy 
kobrát (pápaszemes kígyó, Naja tripudians), amint a fejét 
egy szűk nyíláson át kidugta és egy varas békát elnyelt. 
»Evvel a teherrel nem tudott többé visszahúzódni. A kígyó 
ezt belátva, kihányta ismét a drága falatot, mely azonnal 
iparkodott menekülni. Ez már sok volt egy kígyó filozó
fiájának ; újból elnyelte a békát s heves erőlködés után 
ismét csak kénytelen volt zsákmányát kiadni. Ez alkalom
mal azonban tanult valamit; a békát lábainál fogta meg 
és visszahúzva, diadallal nyelte el.«61

A londoni állatkert felügyelője azt közli velem, hogy 
bizonyos kígyók, például a csörgőkígyók és a Python-ok őt 
más személyektől meg tudják különböztetni. Az ugyanazon 
kalitkába zárt kobrák egymás iránt bizonyos ragaszkodással 
látszanak viseltetni.

59 Owen: Anatomy of Vertebrates. Vol. I., 1866. p. 615.
60 Rambles in Ceylon. Annals and Magaz. of Nat. Hist. 2. ser. 

Vol. IX., 1852. p. 333.
61 Dr. Günther : Rept. of British India. 1864. p. 340.
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Abból azonban, hogy a kígyóknak bizonyos fokú meg
fontoló képességük s szenvedélyeik vannak, nem látszik az 
következni, hogy elégséges ízlésük is legyen arra, hogy tár
suknak ragyogó szineit annyira bámulhassák, hogy ennek 
következtében a faj ivari kiválás útján szebbé válhassék. 
Mindennek dacára nehéz bizonyos fajoknak rendkívüli szép
ségét más módon magyarázni; így például az amerikai 
korall-kígyókét, melyek élénk pirosak, fekete és sárga gyű
rűkkel. Igen jól emlékszem még, mennyire meg voltam 
lepetve, mikor az első korall-kígyónak, mely Braziliában 
egy ösvényen keresztül csúszott, szépségét megpillantottam. 
Ily sajátságos módon színezett kígyók — miként Wallace, 
Günther tekintélyére támaszkodva, állítja,62 — a föld kerek
ségén sehol máshol nem találtatnak, mint Dél-Amerikában 
s itt nem kevesebb, mint négy nem fordul elő. Egyikük, az 
Elaps, mérges ; egy másik tőle távol álló nemnek mérges 
volta kétes s a többi két nem egészen ártatlan. Ezen külön
böző nemekhez tartozó fajok ugyanazon területet lakják s 
annyira hasonlítanak egymáshoz, hogy »csupán a természet- 
búvár képes az ártalmatlan és mérges fajokat egymástól 
megkülönböztetni«. Ennek következtében az ártalmatlan 
fajok, mint Wallace hiszi, az utánzás elve szerint védelmül 
szerezték színüket, mert ellenségeik ennélfogva veszélyesek
nek tarthatják. Ezáltal azonban a mérges Elaps ragyogó 
színei nincsenek megmagyarázva, s talán természetes kiválás 
útján lehetne magyarázni.

A kígyók sziszegésén kívül egyéb hangot nem adnak. 
A gyilkos Echis carinata két oldalt egy sor ferdén álló pikke
lyeket visel, melyeknek sajátságos szerkezetük van s sze
gélyük fogazott; ha a kígyót ingerlik, pikkelyei egymáshoz 
dörzsölődnek s ezáltal sajátságos nyújtott hang keletkezik, 
mely sziszegéshez hasonlít.63 A csörgőkígyókat illetőleg 
néhány közvetetlen megfigyelés felett rendelkezünk. Aughey 
tanár64 két alkalommal észlelt egy csörgőkígyót, mely fel
emelt fejjel igen rövid időközökben hallatta csörgő hangját,

62 Westminster Review. July i. 1867. p. 32.
63 Dr. Anderson: Proc. Zoolog. Soc. 1871. p. 196.
M The American Naturalist. 1873. p. 85.



melytől nevét kapta ; utóbb egy másik kígyót látott hozzá 
csúszni és a két kígyó párosodásra kelt. Ebből azt követ
kezteti, hogy a kígyó létrehozta hang egyik célja az, hogy 
az ivarokat egymáshoz csalja ; szerencsétlenségre azonban 
nem tudta megállapítani, vájjon a hím vagy a nőstény 
marad-e veszteg s csalogatja a másikat. Ebből azonban nem 
következik, hogy a hang a kígyónak valamely más módon nem 
lehet hasznára, például intőjelként oly állatok elijesztésére, 
melyek ellene törhetnének. Nem mellőzhetem továbbá hall
gatással azon különböző állításokat, melyek szerint a csörgő
kígyók zsákmányukat hangjukkal elrémítve megbénítják. 
Némely más kígyó hasonlóképen erős hangot hoz létre 
azáltal, hogy farkát rezegtetve ágakhoz és növényekhez ver
desi ; s én magam is hallottam ilyen hangot, melyet Dél- 
Amerikában egy Trigonocephalus ezen a módon hozott létre.

Gyíkok (Lacertilia). — A gyíkok egyes, valószínűleg 
számos fajának hímjei küzdenek egymással féltékenységből, 
így a fákon élő délamerikai A nolis cristatellus rendkívül 
harcias : »Tavasszal s a nyár kezdetén csak ritkán talál
kozik egymással két hím anélkül, hogy egymással szembe 
szállana. Mikor egymást először megpillantják, kétszer- 
háromszor bólintanak fejükkel s egyidejűleg a gallérukat, 
vagy a torkuk alatt levő zacskójukat kifeszítik. Szemeik 
dühtől szikráznak s miután farkukkal néhány másodpercig 
jobbra-balra suhintgattak, mintha erőt akarnának gyűjteni, 
dühösen egymásnak esnek, birkózva összefonódnak s fogaik
kal egymásba kapaszkodnak. A harc rendesen avval végző
dik, hogy a birkózók egyike elveszti a farkát, melyet a 
győző gyakran felfal.« Ezen faj hímje jelentékenyen nagyobb 
a nősténynél; 65 s amennyire dr. Günther utána járhatott, 
ez látszik szabályszerűnek valamennyi gyíknál. Csupán az 
Andaman-szigetek Cyrtodactylus rubidus-кпак hímjei vannak 
alfelmirigyekkel ellátva, melyek, analógia útján következ
tetve, valószínűleg illat terjesztésére szolgálnak.66

65 N. L. Austen ezen állatokat hosszú ideig tartotta élve. Land 
and Water. July 1867. p. 9.

66 Stoliczka : Journ. of Asiatic Soc. of Bengal. Vol. XXXIV., 
1870. p. 166.
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Az ivarok gyakran lényegesen különböznek egymástól 
külső jellemükre nézve. A fentebb említett Anolis-nak hím
jei tarajjal vannak ellátva, mely a hát és fark hosszában 
felmereszthető; a nősténynél ellenben nyoma sincs ezen 
tarajnak. Az indiai Cophotis ceylanica-nál a nőstény is el 
van látva háttarajjal, mely azonban sokkal gyengébben van 
kifejlődve, mint a hímé, s miként dr. Günther közli velem, 
ugyanez áll számos iguánáról, chaméleonról és egyéb gyík
ról. Néhány fajnál mindazonáltal a taraj egyenlően van 
kifejlődve mindkét ivarnál; így például az Iguana tuber- 
culatá-nk\. A Sitana-nemnél csupán a hímek vannak ellátva 
nagy torokzacskóval (33. ábra), mely kifeszíthető, mint 
valami legyező s kékesfeketével és pirossal színezett. Ezen 
ragyogó színek azonban csak az ivarzás idejében vannak 
kifejlődve. A nőstényeknél még csak csökevénye sincs ennek 
a függeléknek; az Anolis cristatellus-nál ellenben, Austen 
szerint, habár elsatnyult állapotban, de megvan a nőstény
nél is s világospiros, sárga márványzattal. Bizonyos más 
gyíkoknál továbbá mindkét ivar egyenlő módon kifejlett 
torokzacskókkal van ellátva. így tehát, mint számos fen
tebb tárgyalt esetben, ugyanazon csoporthoz tartozó fajok
nál ugyanazon jellemet majd csupán a hímekre találjuk szo
rítkozva, majd a hímeknél erőteljesebben kifejlődve, mint 
a nőstényeknél, majd végre mindkét ivarnál egyenlően ki
fejlődve. A Draco-nembe tartozó apró gyíkok, melyek 
bordáik között kifeszített ernyőjük segítségével a leve
gőn át szállanak s melyek színezetük szépsége által minden 
leírást csúffá tesznek, torkukon bőrfüggelékekkel ^vannak 
ellátva, »melyek a tyúkféle madarak húsos függelékeihez 
hasonlítanak«, s melyek izgatásra felduzzadnak. Mindkét 
ivarnál ki vannak ugyan fejlődve, a hímeknél azonban erő
teljesebben, melyeknél az ivarérettség idejében a középső 
függelék néha a fejnél kétszer hosszabbra nő. A legtöbb 
fajnál egy keskeny taraj fut végig a háton, mely a hímeknél 
sokkal erősebben van kifejlődve, mint a nőstényeknél, vagy 
a fiatal hímeknél.67

67 A Cophitis-re, Sitaná-ra és Dracó-ra vonatkozó összes idézé
sek és adatok, valamint a Ceratophorá-ra, Chamaeleon-гг. vonatkozók
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Egy khínai fajról azt állítják, hogy tavasszal párosán 
é l : »ha az egyiket megfogjuk, a másik leveti magát a földre 
s ellentállás nélkül meg hagyja magát fogni«, — úgy hiszem, 
kétségbeesésből.6 8

Ezeken kívül még más és figyelemre méltóbb különb
ségek vannak a gyíkok ivarai között. A hím Ceratophora 
aspera orrának hegyén egy függeléket visel, mely eléri a fej 
fele hosszát, hengeres, pikkelyekkel fedett, hajlékony, és úgy 
látszik, felmereszthető ; a nősténynél ezen képlet egészen 
elsatnyult. Ugyanezen nem másik fajánál a hajlékony füg
gelék hegyén egy pikkely kis szarvat képez s egy harmadik 
fajnál (C. Stoddartii, 34. ábra) az egész függelék szarvvá 
változott, mely rendesen fehér; ha azonban az állatot 
ingerük, bíborszínt vált. Ezen faj kinőtt hímjénél a szarv 
fél hüvelyknyi hosszú; a nősténynél s a fiataloknál ellenben 
rendkívül kicsiny. E függelék, mint dr. Günther megjegyzi, 
a tyúkféle madarak tarajával hasonlítható össze, s úgy lát
szik, ékítményül szolgál.

A Chamaeleon-nemben az ivarok között levő különbsé
gek tetőfokukat érik el. A Madagaszkárt lakó Chamaeleon 
bifurcus (35. ábra) hímjénél a fej felső része két nagy, tömör 
csontos nyúlványba van meghosszabbodva, melyek, mint a 
fej többi része, pikkelyekkel vannak borítva ; e sajátságos 
szerkezet a nősténynél csak elsatnyult állapotban van meg. 
Továbbá az Afrika nyugati partjain élő Chamaeleon Owenii 
(36. ábra) hímje orrán s fejének mellső részén három saját
ságos szarvat visel, melynek nyoma sincs a nősténynél. 
E szarvak csontkinövések, melyek a köztakaróhoz tartozó, 
sima hüvellyel vannak bevonva, úgy hogy szerkezetökre 
nézve megegyeznek a tulok, kecske, vagy más üresszarvú 
kérődző szarvaival. Ámbár e három szarv oly lényegesen 
különbözik a Chamaeleon bifurcus koponyájának két nagy 
nyúlványától, mégis alig lehet afelett kételkedni, hogy e 
két állat háztartásában ugyanarra a célra szolgálnak. Az 
«Iső feltevés, mely bizonyára mindenkinek eszébe jut, az,

is dr. Günther pompás munkájából vannak átvéve. L. : Reptils of 
British India, Ray Soc. 1864. p. 122., 130., 135.

68 Mr. Swinhoe : Proc. Zoolog. Soc. 1870. p. 240.
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hogy a hímek egymással való küzdelmeik alkalmával hasz
nálják ; mivel pedig ezek az állatok felette harcvágyók,69 
valószínű is, hogy e feltevés alapos. T. W. Wood csakugyan 
arról értesít, hogy két Ch. pumilus-t nagy dühvei látott 
egymással egy ágon küzdeni; eközben fejőket egyre moz
gatták s igyekeztek egymást megmami, majd megpihentek 
kevés időre, hogy viaskodásukat ismét újból kezdjék.

Számos gyíknál némileg különböznek egymástól az iva
rok színárnyalat s csíkolatra nézve, mely a hímnél élénkebb 
s élesebben határolt mint a nőstényeknél. Ez áll például 
az imént említett délafrikai Cophotis-ról s az Acanthodac- 
tylus capensis-ről. Ugyanezen földrész egyik Cordylus-fajánál 
a hím vagy sokkal veresebb, vagy zöldebb mint a nőstény. 
Az indiai Calotes nigrilabris-nél nagyobb a színbeli különb
ség az ivarok között, emellett a hímnek ajkai feketék, a 
nőstényéi pedig zöldek. A mi közönséges, kis elevenszülő 
gyíkunknál (Zootoca vivipara) »a hím testének hasoldala s 
farkának alapja élénk narancsszínű, fekete tarkázattal, a 
nőstény ugyanezen testrészei pedig halvány szürkészöldek, 
foltok nélkül«.70 Láttuk továbbá, hogy a Sitaná-nak csupán 
hímjei vannak torokzacskóval ellátva s ez pompásan van 
feketével, kékesfeketével, meg vörössel színezve. A chilei 
Proctotretus tenuis-nek csupán a hímje van kékeszöld és réz- 
vörös foltokkal színezve.71 A hímek sok esetben az egész 
éven át megtartják színüket, míg más esetekben az ivarzás 
idejében élénkebb szintiekké válnak ; példaként fel akarom 
említeni a Calotes mariá-t, melynek feje ezen időszakban 
élénkpiros, testének egyéb része pedig zöld.72

Számos fajnak mindkét ivara egyenlően pompásan van 
színezve ; s nincs okunk feltenni, hogy ezen színek védők. 
Hogy azonban a fákon, a lombozat között élők zöld szine

69 Dr. Buchholz : Monatsbericht der k. Preussischen Akad. Jan. 
1874. p. 78.

vő B e ll: Hist, of British Reptils. 2. edit. 1849. P- 4°.
71 A Proctotretus-1 illetőleg 1. Zoology of the Voyage of the »Beagle« : 

Reptils, by Mr. B e ll: p. 8. Az afrikai gyíkokat illetőleg 1. Zoology of 
S. Africa : Reptils, by Sir Andrew Smith : pi. 25., 39. Az indiai Calo- 
tes-1 illetőleg : Reptils of British India, by dr. Günther, p. 143.

72 Günther: Proc. Zoolog. Soc. 1870. p. 778., egy színezett ábrával.
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elrejtésükre szolgál, alig szenved kétséget; s északi Pata- 
goniában láttam egy gyíkot (Proctotretus multimaculatus), 
mely, ha megijed, behúnyja szemeit és a földre lapul; szine 
olyan tökéletesen beleolvad a környező homokéba, hogy 
ekkor csaknem egészen észrevehetetlen. A ragyogó szineket 
azonban, melyekkel oly sok gyík díszített, valamint külön
böző sajátságos függelékeiket, nyilván a hímek szerezték, 
mint vonzószereket, azután pedig vagy csupán a hím, vagy 
mindkét ivarbeli utódokra szállottak azok át. Az ivari ki
válás a csúszó-mászóknál valóban csaknem épen oly lénye
ges szerepet látszik játszani, mint a madaraknál. A nősté
nyeknek a hímekéhez képest kevésbbé feltűnő színük nem 
magyarázható, mint Wallace a madaraknál feltehetni véli, 
abból, hogy a nőstények a költés ideje alatt veszélyeknek 
vannak kitéve.



XIII. FEJEZET.

A madarak másodrendű ivarjellemvonásai.

Ivari különbségek. — A küzdés törvénye. — Különös fegyverek. — 
Hangadószervek. — Hangszeri zene. — Szerelmi taglejtések és 
táncok. — Állandó és évszaki diszítmények. — Kettős és egyes 
évenkénti vedlés. — A hímeknek diszítményeikkel való kacérkodása.

A másodrendű ivarjellemek a madaraknál változatosab
bak és feltűnőbbek, habár nem is járnak lényegesebb 
szerkezeti változásokkal, mint az állatország bármely más 
osztályánál. E tárgyat ezért meglehetős részletességgel fogom 
előadni. A hím madarak néha, habár csak ritkán is, különös 
fegyverekkel vannak felszerelve az egymással való küzdésre. 
A nőstényeket a legkülönbözőbb hangokkal és dalokkal bá- 
jolják el. Mindenféle tarajokkal, húsos fityegőkkel, dudorok
kal, szarvakkal, levegővel kitágítható zacskókkal, bóbitákkal, 
puszta tollszárakkal, dísztollakkal s egyéb meghosszabbodott 
toliakkal vannak diszítve, melyek kecsesen indulnak ki a 
test különböző részéből. Csőrük, fejük csupasz bőre s tolláik 
gyakran pompás szinüek. A hímek nőstényeiknek néha tánc
cal, vagy idegenszerű taglejtésekkel udvarolnak majd a föl
dön, majd a levegőben. A hím legalább is egy esetben pézsma- 
szerű illatot áraszt, melyről feltehető, hogy a nőstényt ingerli, 
vagy szerelemre lobbantja; egy kitűnő észlelő, Ramsay,1 
ugyanis az ausztráliai pézsma-kacsáról (Biziura lobata) azt 
mondja, hogy »az illat, melyet a gunár a nyári hónapokban 
áraszt, csupán erre az ivarra szorítkozik s hogy némely egyén 
egész éven át kiválasztja. Soha, még a párosodás ideje alatt 1

1 Ibis. Vol. III. (New. Ser.), 1867. p. 414.
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sem lőttem nőstény példányt, melynek csak némi pézsma
illata lett volna«. A párosodás ideje alatt oly erős ez az illat, 
hogy jóval előbb észrevehető, mint az ember a madarat 
látná.2 A madarak egészben véve valamennyi állat között, 
az embert természetesen kivéve, a legesztétikusabbaknak 
látszanak s közelítőleg ugyanazon ízlésük is van, mint nekünk, 
mit eléggé bizonyít az, hogy a madarak dalában gyönyör
ködünk s hogy hölgyeink, a civilizáltak ép úgy, mint a 
vadak, fejüket kölcsönzött toliakkal diszítik s magukat 
drága kövekkel cicomázzák, melyek aligha ragyogóbb szí
nűek, mint bizonyos madarak csupasz bőre s húsos lebenyei. 

Mielőtt az ivar jellemeket tárgyalnék, melyekkel itt rész-> 
letesen fogunk foglalkozni, csak bizonyos ivari különbsé
geket akarok felemlíteni, melyek, úgy látszik, hogy az iva
roknak különböző életmódjától függenek ; mert habár az 
ily esetek az alsóbb osztályokban közönségesek is, a maga
sabbakban mégis ritkák. Két kolibri, mely az Eustephanus- 
nembe tartozik és Juan Fernandez-szigetén lakik, hosszú 
ideig különböző fajhoz számíttatott; jelenleg azonban, miként 
Gould-tó 1 értesülök, tudjuk, hogy egy és ugyanazon fajnak 
az ivarai, s csőrüknek alakjára nézve csakugyan csak lényeg
telenül különböznek egymástól. Egy másik nembe tartozó 
kolibrinál (Grypus) a hímnek csőre szegélyén fűrészelt s 
hegyén horgasán görbült, miáltal a nősténytől lényegesen 
különbözik. Az újzeelandi Neomorpha-nál még nagyobb a 
csőr alakja közötti különbség s ez a különböző táplálkozás
móddal áll viszonyban. Valami hasonlót lehet a mi tenge- 
licénknél (Carduelis elegans) észlelni: Jenner Weir szerint 
ugyanis a madarászok a hímet valamivel hosszabb csőréről 
képesek megkülönböztetni. A hímek egész csapatai a bogács 
(Dipsacus) magvaiból táplálkoznak, melyekhez hosszú cső
rükkel képesek hozzáférni, míg a nőstények többnyire a 
Scrophularia magvaiból táplálkoznak. Ha az ilynemű lényeg
telen különbséget vesszük kiindulásul, beláthatjuk, hogy 
mily módon fejlődhetik a két ivar csőre között természeti 
kiválás útján lényeges különbség. Az előadott esetekben

2 Gould: Handbook to the Birds of Australia. 1865. Vol. II., 
P- 383-



lehetséges, hogy az ivarok csőre közötti különbség először 
a hímeknél fejlődött küzdelmeik következtében s hogy ez 
vezetett azután az életmód lényegtelen módosulására.

A küzdés törvénye. — Csaknem valamennyi hím madár 
rendkívül harcias s csőrét, szárnyát és lábait használja küz
dései közben. Minden tavasszal láthatjuk ezt veresbegyeink
nél és verebeinknél. A legkisebb madár, tudniillik a kolibri, a 
legveszekedőbb természetű. Gosse 3 leír egy ilyen küzdést, 
melynél egy pár kolibri csőrével kapaszkodott egymásba s 
birkózva addig forgolódtak, míg csaknem a földre estek ; 
Montes de Oca egy másik nemről szólva, mondja, hogy ritkán 
találkozik egymással két hím, anélkül, hogy a levegőben 
heves harcra ne kelnének; kalitkában tartva »küzdelmük 
rendesen avval ér véget, hogy az egyiknek nyelve felhasít- 
tatik, mely azután, nem tudván táplálkozni, bizonyára 
meghal«.3 4 A gázlók között a zöldlábú vízi tyúk (Gallinula 
chlor opus) hímjei »a párzás ideje alatt hevesen küzdenek a 
nőstényért. Csaknem egyenesen állanak a vízben s lábaikkal 
rugdalódznak«. Megfigyelték, hogy két hím fél óra hosszáig 
küzdött ily módon egymással, míg egyik a másiknak fejét 
megragadta s kétségkívül megölte volna, ha a szemlélő közbe 
nem lép; a jérce az egész idő alatt nyugodt szemlélőként 
tekintette a harcot.5 Blyth szerint egy közel rokon madárnak 
(Gallicrex cristatus) hímjei egy harmadrésszel nagyobbak a 
nőstényeknél s a párzás ideje alatt oly harciasak, hogy keleti 
Bengalia bennszülöttei versenyküzdelmekre tartják őket. 
Indiában különböző más madarakat is tartanak ugyanezen 
célra, így például a bulbulokat (Pycnonotus haemorrhous), 
melyek »nagy lelkesedéssel küzdenek«.6

A polygám bajnok libuc (Machetes pugnax, 37. ábra) 
harcszomja miatt közbeszéd tárgya ; a nőstényeknél jóval 
nagyobb hímek tavasszal naponkint összegyűlnek bizonyos 
helyeken, melyeken a nőstények tojni szoktak. A libuc-

3 Idézi Gould: Introduction to the Trochilidae. 1861. p. 29.
4 Gould : u. o. p. 52.
5 W. Thompson : Nat. Hist, of Ireland : Birds. Vol. II., 1850. 

P- 327.
6 Jerdon : Birds of India. 1863. Vol. II., p. 96.
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vadászok ezeket a helyeket arról ismerik fel, hogy a gyep kissé 
le van taposva. Itt küzdenek egymással a libucok a küzdő 
kakasokéval nagyon hasonló módon, csőrükkel megragadják 
s szárnyaikkal verik egymást. A nyakukat övező kerek toll- 
gallért ekkor felborzasztják, mely, Montagu ezredes állítása 
szerint, a madaraknak paizs gyanánt szolgál, hogy »a földet 
seperve, a test gyengébb részeit oltalmazza«; s ez egyszersmind 
az egyedüli előttem ismeretes példa, melyben egy madár 
valamely paizsfélével van felszerelve. Egyébiránt ezen toll- 
gallér gazdag, tarka szinei miatt valószínűleg főképen ékít
ményül szolgál. Mint a legtöbb harcias madár, úgy látszik, 
hogy mindig készek a viaskodásra, s ha szűk fogságban élnek 
együtt, gyakran megölik egymást ; Montagu azonban azt 
észlelte, hogy harcvágyuk tavasszal, mikor a hosszú tollak 
nyakukon teljesen ki vannak fejlődve, növekedik s ezen idő
ben valamelyiküknek legkisebb mozdulata általános harcot 
szít.7 Az úszólábú madaraknak harcszomjára két példa elég
séges lesz: Guyanában »a vad pézsmakacsa (Cainna 
moschata) hímjei között a párosodás idejében véres harcok 
folynak s a folyó ott, ahol ily harc folyt, nagy területen 
toliakkal van borítva«.8 Még oly madarak is, melyek a küz
désre látszólag csak kevéssé vannak felszerelve, heves har
cokat folytatnak ; így a pelikánok erősebb hímjei a gyen
gébbeket mindig elkergetik, hozzájuk kapnak erős csőrükkel s 
heves csapásokat osztogatnak szárnyaikkal. A hím szalonkák 
szintén küzdenek egymással s eközben ю1у módon lökdösik 
s kergetik egymást csőrükkel, melynél sajátságosabbat alig 
lehet gondolni«. Néhány madárról azt tartják, hogy soha 
sem küzd ; ez mondható Audubon szerint az Egyesült-Államok 
egyik harkályáról (Picus auratus), ámbár »a nőstényeket 
nagyszámú, néha egy fél tucat udvarló kíséri«.9

Számos madár hímjei nagyobbak a nőstényeknél, ami 
kétségkívül javukra szolgál vetélytársaikkal folytatott küz
déseik közben s természetes kiválás útján szereztetett. A két

7 Macgillivray : Hist. Brit. Birds. Vol. IV., 1852. p. 177—181.
8 Sir R. Schomburgk : Journal of R. Geograph. Soc. Vol. XIII. 

1843. p. 31.
9 Ornithological Biography. Vol. I. p. 191. A pelikánokat és 

szalonkákat illetőleg 1. p. 138., 477.
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ivar között levő nagyságbeli különbség néhány ausztráliai 
fajnál egész a végletig fokozódott: így a pézsmakacsának 
(Biziura) s a Cindoramphus muralis-пак a hímje pontos 
mérések szerint tényleg kétszer akkora, mint nősténye.10 11 
Számos más madárnál a nőstények nagyobbak a hímeknél 
s az erre nézve gyakran említett magyarázat, hogy tudniillik 
a fiókok felnevelése körül a nőstényeknek van legtöbb dolguk, 
nem elégséges. Néhány kevés esetben, mint alább még látni 
fogjuk, a nőstények azért nyerték nagyobb termetüket s 
erejüket, hogy más nőstényeket legyőzhessenek s a hímek 
bírásához jussanak.

Számos tyúkféle madárnak, főleg a soknejüeknek hímjei 
vetélytársaikkal való viaskodásra különös fegyverekkel van
nak felszerelve, sarkantyúkkal tudniillik, melyeket borzasztó 
hatással használhatnak. Egy megbízható szerző beszéli,11 
hogy Derbyshireben egy ölyű egy csirkéitől kísért tyúkra 
csapott, mire a kakas védelmére sietett és sarkantyúját a 
támadónak a szemén át egyenesen koponyájába vágta. A sar
kantyút csak nehezen lehetett a koponyából kihúzni s mint
hogy az ölyű, dacára annak, hogy kimúlt, zsákmányát ki nem 
bocsátotta, szorosan egymásba volt a két madár kapasz-# 
kodva ; a kakas azonban, midőn megszabadították, csak 
kevéssé volt megsértve. A küzdő kakasok legyőzhetetlen 
bátorsága ismeretes. Egy úr, ki ezelőtt hosszú idővel a követ
kező brutális jelenetnek tanúja volt, beszéli nekem, hogy 
egy kakas valamely ismeretlen véletlen következtében eltörte 
a lábát a tyúkólban s tulajdonosa fogadott arra, hogy ha 
lábát léc köré kötik, úgy hogy a kakas állani tud/ folytatni 
fogja a viadalt. Ezt menten meg is tették s a kakas kitartó 
bátorsággal küzdött, míg halálos döfést kapott. Ceylonban 
egy közel rokon vad faj, a Gallus Stanleyi, mint ismeretes, 
kétségbeesetten küzd »serailának megvédéséért«, úgy hogy 
a küzdők egyikét gyakran halva lehet találni.12 Egy indiai 
fogoly (Ortygomis gularis), melynek kakasa erős és éles 
sarkantyúkkal van felszerelve, oly veszekedő, »hogy korábbi

10 Gould: Handbook etc. Vol. I., p. 395. ; Vol. II., p. 383.
11 Mr. Hewitt: Poulery Book by Tegetnieier, 1866. p. 137.
12 Layard : Annals and Mag. of Nat. Hist. Vol. XIV., 1854.

p. 63.



35

harcokból származó hegedések, csaknem valamennyi megölt 
példánynak mellét eltorzítják«.13

Csaknem valamennyi tyúkféle madárnak, még azoknak 
hímjei is, melyek sarkantyúkkal nincsenek is felszerelve, a 
párosodás ideje alatt heves viadalokba bonyolódnak. A siket- 
és nyírfajdnak (Tetrao urogallus és T. tetrix), melyek mind
ketten soknejüek, rendesen bizonyos helyeik vannak, ahol 
több héten át rendesen nagy számmal összegyűlnek, hogy 
egymással küzdjenek s a nőstények előtt bájaikat kitárják. 
Dr. W. Kowalewsky közli velem, hogy Oroszországban azon 
helyeken, hol a siketfaj dók harcoltak, egészen véresnek 
találta a havat, a nyírfajdoknak pedig minden irányban 
szétszóródnak tollai, mikor többen királyi bajvívásra kel
nek. Az idősebb Brehm sajátságos képet ad a dürögésről 
(Balz), miként a nyírfajd szerelmi táncát vagy sétáját neve
zik. A kakas csaknem szakadatlanul a legidegenszerübb 
hangokat hallatja : »Farkát legyezőszerüleg kiterjesztve 
függőlegesen tartja, fejét és nyakát, melyen minden toll fel 
van borzolva, a magasba emeli, szárnyait pedig leeresztve, 
testétől elemeli. Erre egy párt szökik ide s tova, gyakran 
körben s végre csőrének alsó káváját oly mélyen a földre 
szorítja, hogy az állán levő tollakat ledörzsöli. Mindezen 
mozdulatoknál szárnyaival csattog s önmaga körül forog. 
Minél tüzesebb, annál élénkebben lejt s végre azt hihetnők, 
hogy őrjöngővei vagy eszeveszettel van dolgunk.« A nyír
fajdok ezen időben szerelemtől annyira elolvadnak, hogy 
szinte vakokká és siketekké válnak, bár nem oly mértékben, 
mint a siketfaj d. Ennek következtében ugyanazon a helyen 
az egyik kakast a másik után le lehet lőni, vagy épen kézzel 
megfogni. Miután a kakasok ezen jeleneteket eljászották, 
viadalra kelnek egymással s egy és ugyanazon kakas vetély- 
társai felett való erejének bebizonyítására ugyanazon reggel 
több dürgő helyet keres fel, mely több egymást követő éven 
át ugyanaz marad.14

A pávakakas hosszú farkuszályával inkább piperkőc-

13 Jerdon : Birds of India. Vol. III., p. 574.
14 Brehm : Illustr. Thierleben. 1867. Bd. IV., p. 351. A közlött 

adatok némelyei L. Lloyd-tói vétettek át (The Gime Birds of Sweden 
etc. 1867. p. 79.).
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nek, mint bajnoknak látszik, néha azonban mégis heves baj
vívásba bocsátkozik : Rev. W. Darwin Fox közli velem, hogy 
két pávakakas, mikor Chestertől kis távolságban egymással 
küzdött, annyira nekitüzesedett, hogy az egész város felett 
átrepültek birkózva, és St. John tornyának a csúcsára 
leszállottak.

Sarkantyújuk azon tyúkféle madaraknak, melyek vele 
fel vannak szerelve, általában csak egy van, a Polyplectron- 
nak (1. 52. ábra.) azonban kettő, sőt néha még több is 
van egy-egy lábán, sőt a vérfácánnál (Ithaginis cruentus) 
öt sarkantyút észleltek. A sarkantyúk általában a kakasokra 
szorítkoznak s a tyúkoknál csupán dudorok vagy csökevé- 
nyek képviselik ; a jávai páva (Pavo muticus) tyúkja azonban 
s mint Blyth közli, a kis vöröshátú fácánnak (Euplocamus 
erythrophthalmus) tyúkja is sarkantyút visel. A Galloperdix 
kakasainak rendesen két, a tyúkjainak ellenben csak 
egy sarkantyújuk van mindkét lábukon.15 A sarkantyúkat 
ezek után bízvást hím jellemvonásoknak tekinthetjük, bár 
alkalmilag kisebb-nagyobb mértékben átszállottak a nősté
nyekre. Miként a legtöbb egyéb másodrendű ivarjellem, 
úgy a sarkantyúk is mind számukra, mind pedig fejlődésükre 
nézve ugyanazon fajnál rendkívül változók.

Különböző madaraknak a szárnyukon van a sarkantyú
ju k ; az egyiptomi lúdnak (Chenalopex aegyptiacus) azonban 
csupán tompa csupasz foltjai vannak, s ez valószínűleg az 
első fokot képviseli, melyből más rokonmadaraknál valódi 
sarkantyúk fejlődtek. A sarkantyússzárnyú lúdnál (Plectro- 
pterus gambensis) a gúnároknak sokkal nagyobb sarkantyúik 
vannak, mint a jércéknek s miként Bartlett közli velem, egy
mással való viaskodásaik alkalmával használják, úgy hogy 
ez esetben a szárnysarkantyúk ivari fegyverekül használtat
nak ; Livingstone adatai szerint azonban főleg a fiókok 
védelmezésére szolgálnak. A Palamedea (38. ábra) mindkét 
szárnyán egy pár sarkantyúval van fegyverezve s ezek oly 
borzasztó fegyverek, hogy egy kutya egyetlen csapásukra 
vonítva oldott kereket. Ügy látszik azonban, hogy ez esetek

ig Jerdőn : Birds of India. Az Ithaginis 1. vol. III. p. 523. ; 
a Galloperdix. p. 514.
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ben, valamint a szárnyukon sarkantyúkkal ellátott harisoknál 
is a sarkantyúk nem nagyobbak a hímeknél mint a nőstények
nél.16 Bizonyos liléknél (Charadrius) azonban a szárnyak sar
kantyúit ivari jellemeknek kell tekinteni. így közönséges 
bibicünk (Vanellus cristatus) hímjének vállán levő dudorai a 
párosodás ideje alatt kiemelkedőbbekké válnak s ismeretes, 
hogy a hímek egymással küzdenek. A Lóbivanellus néhány 
fajánál a párosodás ideje alatt egy hasonló dudor »rövid, 
szarunemű sarkantyúvá fejlődik«. Az ausztráliai L, lobatus- 
nál mindkét ivarnak van sarkantyúja, melyek azonban a 
hímnél sokkal nagyobbak, mint a nősténynél. Egy rokon- 
madárnál, a Hoplopterus armatus-nál, a sarkantyúk a páro
sodás ideje alatt nem növekednek, Egyiptomban azonban 
azt észlelték, hogy épen oly módon küzdenek, mint a mi 
bibiceink; eközben hirtelen a magasba szöknek s egymást 
oldalról gyakran halálos eredménnyel csapkodják. Ugyanily 
módon más ellenségeket is képesek elűzni.17

A szerelem időszaka a harc időszaka; némely madárnak 
hímjei azonban, mint például a küzdő kakasok, a bajnok 
libucnak, sőt a vad pulykának és nyírfajdnak18 hímjei is 
mindig készek harcra kelni, valahányszor csak találkoznak. 
A nősténynek jelenléte »teterrima belli causa«. Bengáliai 
gyerkőcök az amanda va (Estrelda amandava) csinos kis 
hímjeit oly módon buzdítják harcra, hogy három kis kalickát 
helyeznek egy sorba, közepett egy nősténnyel. Kis idő múlva 
a két hímet szabadon bocsátják s azonnal megkezdődik a 
kétségbeesett harc.19 Ha több hím gyűl össze ugyanazon a 1

16 Az egyiptomi ludat illetőleg 1. Macgillivray : British Birds. 
Vol. IV., p. 639. A Plectropterus-1 illetőleg : Livingstone's Travels, 
p. 254. A Palamedeá-1 illetőleg Brehm’s Thierleben. В. IV., p. 740. 
Ugyanezen madarat illetőleg 1. továbbá Azara : Voyage dans l’Amé- 
rique mérid. Tom. IV., 1809., p. 179., 253.

17 Bíbicünket illetőleg 1. Mr. R. Carr : Land and Water. Aug. 8. 
1868. p. 46. — A Lóbivanellus-1 illetőleg J erdőn : Birds of India. Vol. 
III., p. 647. ; továbbá Gould : Handbook of Birds of Australia. Vol. II., 
p. 220. — A Hoplopterus-1 illetőleg Mr. Allen : Ibis. Vol. V., 
1863. p. 156.

18 Audubon : Ornith. Biography. Vol. II., p. 492. ; Vol. I., 
P- 4—13-

19 Mr. Blyth : Land and Water. 1867. p. 212.
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helyen egymással bajt vívni, mint a faj dók s különböző más 
madarak, rendesen a nőstények kísérik őket,20 melyek később 
a győzedelmes bajnokkal párosodnak. Némely esetekben 
azonban a párosodás ahelyett, hogy követné, megelőzi a küz
delmet: így Audubon beszéli,21 hogy a virginiai lappantyú
nak (Caprimulgus virginianus) több hímje »rendkívül mulat
ságos módon udvarol a nősténynek s mihelyt ez választását 
megtette, elűzi a felsőbbségben részesített udvarló többi 
vetélytársát s birodalmának határain túl kergeti«. A hímek 
általában véve teljes erővel igyekeznek vetélytársaikat páro
sodás előtt elűzni vagy megölni. Ügy látszik azonban mégis, 
mintha a nőstények nem kivétel nélkül választanák mindig a 
győzedelmes hímeket. W. Kowalewsky csakugyan azt állította, 
hogy a siketfajd-tyúk néha egy fiatal kakassal ellopódzik, 
mely nem merészelt a vén kakasokkal a küzdőtérre lépni ; 
épen így áll a dolog esetleg a skóthoni szarvasokkal. Ha 
két hím egyetlen nőstény jelenlétében bocsátkozik harcba, 
kétségkívül rendesen a győző éri el vágyainak tárgyát; 
némely ily harcok azonban azáltal szíttatnak, hogy kóborló 
hímek igyekeznek már frigyre kelt párok békéjét feldúlni.22

Még a legharcvágyóbb fajoknál is valószínű, hogy a páro
sodás kizárólag a hímnek erejétől és bátorságától függ ; mert 
ily hímek általában különböző cifraságokkal vannak ékesítve, 
melyek a párosodás ideje alatt gyakran ragyogóbbakká vál
nak s a hímek nagy buzgalommal tárják fel a nőstények 
előtt. A hímek továbbá társukat szerelmi hangokkal, dallal 
s taglejtésekkel igyekeznek elbűvölni s izgatni s az udvarlás 
sok esetben hosszúra nyúló folyamat. Ennek következtében 
nem valószínű, hogy a nőstények az ellenkező ivar bájai

20 Richardson a Tetrao umbell atus-ró\ : Fauna Bor. Amer. Birds. 
1831. p. 343. — L. Lloyd : Game Birds of Sweden. 1867. p. 22., 79. a 
siket- és nyírfajdról. — Brehm azt említi (Thierleben etc. Bd. IV., 
p. 352.), hogy Németországban a nőstény nyírfajdok a kakasok dür- 
gésénél nincsenek jelen ; ez azonban kivételt képez a rendes szabály 
alól. Lehetséges, hogy a tyúkok elrejtve tartózkodnak a környező 
bokrokban, mint ez a skandináviai nyírfajdok s más észak-amerikai 
fajok nőstényeiről ismeretes.

21 Ornith. Biogr. Vol. II., p. 275.
22 Brehm : Thierleben. Bd. IV., 1867. p. 990. — Audubon : 

Ornith. Biogr. Vol. II., p. 492.
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iránt nem fogékonyak, vagy hogy okvetetlenül kénytelenek 
magukat a győzedelmes hímnek megadni. Valószínűbb, 
hogy a nőstényeket bizonyos hímek akár a baj vívás előtt, 
akár ez után izgatják s ezeket ennek következtében öntudat
lanul elsőbbségben részesítik. Ami a Tetrao umbellust illeti, 
egy jó észlelő23 annyira megy, hogy felteszi, »a hímek 
harcai csak színlelt harcok, melyeket azért végeznek, hogy 
lehetőleg legkedvezőbben mutassák be magukat a körülöttük 
összegyűlt s őket bámuló nőstényeknek ; én ugyanis sohasem 
voltam képes egy csonkított hősre akadni s ritkán találtam 
többet, mint egy megtört tollat«. E tárgyra még vissza
térek, meg akarom azonban itt jegyezni, hogy az Egyesült- 
Államokban honos Tetrao Cupido hímjei mintegy húszával 
gyűlnek össze egy külön helyen s aközben, míg kérkedve 
sétálnak, eltöltik a levegőt rendkívüli lármájukkal. A nőstény
nek első válaszára dühösen szembeszállanak a kakasok s a 
gyengébb enged; erre azonban Audubon szerint mind a 
győzők, mind a vesztesek fölkeresik a nőstényt, úgy hogy 
vagy választaniok kell a nőstényeknek, vagy pedig a viadal
nak kell újból megújulnia. Az Egyesült-Államok seregélyei 
egyikének (Sturnella ludoviciana) hímjei szintén hevesen 
küzdenek egymással, »a nősténynek megpillantására azonban 
mindnyájan ez után repülnek, mintha csak megbolondultak 
volna«.24

Hang és hangszeri zene. — A madaraknál a hang külön
böző kedélyhangulatoknak, mint a szerencsétlenségnek, a 
félelemnek, a bosszankodásnak, diadalnak vagy csupán a 
boldogság érzetének kifejezésére szolgál. Ügy látszik, hogy 
néha félelem keltésére is használj ák ; ez mondható neveze
tesen azon sziszegő hangról, melyet némely madár fiókkorában 
ad. Audubon beszéli,25 hogy egy vakvarju (Ardea nycticorax 
L.), melyet szelídítve tartott, el szokott volt rejtőzni, mikor 
a macska közeledett, »azután hirtelen előszökött s a leg
borzasztóbb károgást vitte véghez, szemlátomást gyönyör

23 Land and Water. July 25. 1868. p. 14.
24 Audubon : Ornith. Biogr. ; Tetrao Cupido. Vol. II., p. 492. ; 

Sturnus. Vol. II., p. 219.
25 Ornith. Biogr. Vol. V., p. 601.
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ködve a macska nyugtalanságában s megfutamodásában«. 
A közönséges házi kakas a tyúkját, ez pedig a csirkéit hívo
gatja, ha falatot talált. A tyúk, »mikor megtojt, igen gyakran 
ismétli ugyanazon hangot s azután hat hanggal magasabban 
végezi, melyet igen hosszú ideig nyújt«; 26 evvel fejezi ki 
örömét. Néhány társaságban élő madár egymást szemláto
mást segítségül hívja, s mikor fáról-fára menekülnek, az 
egész csapatot egymásnak egyre felelgető, csiripelő hangok 
tartják össze. A ludak s más vízi madarak éjjeli vándorlása 
alkalmával hallhatjuk, hogy a csapat éléről harsány hangok 
kelnek a fejünk felett, melyre azután a csapat végéről adott 
hangok válaszolnak. Bizonyos hangok intőjelül szolgálnak, 
melyeket, miként a vadászok, a maguk kárára, tapasztal
hatták, úgy ugyanazon, mint más fajbeli madarak igen jól 
értenek. A házi kakas kukorékol, a kolibri pedig csiripel 
legyőzött vetélytársa feletti diadalában. A legtöbb madár 
tulajdonképi énekét, valamint különböző idegenszerű szavát 
azonban főleg a párosodás idejében hallani; s e hangok vagy 
csupán ingerül, vagy pedig a másik ivar csalogatására szol
gálnak.

A természettudósok véleménye a madarak éneklésére 
nézve igen megoszlik. Montagu ideje óta kevés szorgalma
sabb észlelő élt, s ő azt állítja, hogy »az éneklő s több más 
madarak hímjei nem keresik fel a nőstényeket, hanem ellen
kezőleg, tevékenységük tavasszal abban áll, hogy valamely 
messze látható pontra telepszenek, és ott hangos szerelmi 
dalukat eldanolják ; a nőstény ezt ösztönszerüleg megérti s 
társát felkeresi«.27 Jenner Weir közlése szerint a fülemilére 
nézve ez bizonyos. Beckstein, ki egész életén át tartóit mada
rakat, említi, »hogy a nőstény kanárimadár mindig a leg
jobb énekest választja s hogy a nőstény pinty vad állapot
ban százakra menő hímek közül azt választja, melynek dala 
neki legjobban tetszik«.28 Afelett nem lehet kétség, hogy a 
madarak egymás dalára rendkívül figyelmesek. Weir egy

26 Dairies Barrington : Philosoph. Transact. 1773. p. 252.
27 Ornitholog. Dictionary. 1833. p. 475.
28 Naturgeschichte der Stubenvögel. 1840. p. 4. Mr. Harrison Weir 

szintén arról értesít, hogy »ugyanazon voliérben nevelt hímek közül 
a legjobb énekesek legelőbb tesznek szert társra«.
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pirókra vonatkozó esetet közölt velem, melyet egy német 
keringő fütyülésére tanítottak s mely oly jó énekes volt, 
hogy tíz guineát adott érte. Mikor ezt a madarat először 
hozták be a szobába, melyben más madarakat tartottak, 
s elkezdett énekelni, mintegy húsz kenderike és kanárimadár 
kalitkájának hozzá legközelebb fekvő oldalára vonult s a 
legnagyobb érdekkel figyelt az új énekesre. Sok természet- 
búvár azt hiszi, hogy a madarak éneke csaknem kizárólag 
»versenyzésnek s vetélkedésnek« az eredménye s nem azon 
célból gyakorolják, hogy társukat elbűvöljék. Ez volt a 
véleménye Daines Barrington-nak s White of Selborne-пак, 
kik e tárgynak mindketten különös figyelmet szenteltek.29 
Barrington megengedi különben, hogy »az éneklésben való 
felsőbbség általában bámulatos kedvezményben részesíti a 
madarakat mások felett, amit a madarászok igen jól tudnak«.

Annyi bizonyos, hogy a hímek között, énekükre nézve, 
jelentékeny versenyzés uralkodik. Madárkedvelők egymás
hoz teszik madaraikat, hogy lássák, melyik énekel leghossza
sabban, s Yarrell azt beszélte nekem, hogy elsőrangú madár 
addig dalol, míg csaknem, vagy, Bechstein adatai szerint,30 
egészen holtan nem rogy össze valamely edénynek a tüdők
ben való megpattanása következtében. Bármi legyen az 
oka, annyi, mint Weir-tő 1 hallom, bizonyos, hogy hím mada
rak gyakran hirtelen meghalnak az éneklés időszaka alatt. 
Hogy az éneklés szokása néha a szerelemtől egészen függet
len, világos: egy meddő, korcs kanárimadárról feljegyezték 
ugyanis,31 hogy dalolni kezdett, mikor magát a tükörben 
megpillantá s azután nekiesett a saját tükörképének ; hasonló 
hévvel támadott meg egy nőstény kanárimadarat is, midőn 
ezt kalitkájába tették. A madarászok állandóan hasznukra 
fordítják azon féltékenységet, melyet az éneklés ébreszt; 
a jól éneklő hímet mindig el kell rejteni, mikor a lépes vesz- 
szőkkel körülvett kitömött madarat kiteszik. Weir közlése 
szerint ily módon egy ember egyetlen nap alatt ötven, sőt 
egyszer hetven hím erdei pintyőkét fogott. A dalolás tehet

29 Philos. Transact. 1773. p. 263. — White : Natural History of 
Selborne. 1825. Vol. I., p. 246.

30 Naturgesch. d. Stubenvögel. 1840. p. 252.
31 Mr. Bold : Zoologist. 1843—44. p. 659.
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sége és hajlama a madaraknál oly lényegesen változik, hogy 
bár egy közönséges hím erdei pintynek az ára rendesen egy 
sixpence, Weir mégis látott olyan példányt, melyért a mada
rász három fontot kért. A jó énekesnek az a próbája, hogy 
dalát akkor is folytatja, mikor tulajdonosa a kalitkáját a 
feje körül forgatja.

Hogy a hím madarak féltékenységből épen úgy énekel
nek, mint a nőstény elbájolása céljából, épen nem ellenkezik 
egymással ; s eleve fel lehet tenni, hogy karöltve járnak, 
mint az ékesség és a harcvágy. Némely szerző mindazonáltal 
azt hiszi, hogy az ének nem szolgálhat arra, hogy a nőstényt 
elbájolja, mivel némely fajnak, mint a kanárimadárnak, a 
veresbegynek, a pacsirtának s piróknak nőstényei, különö
sen, mint Beckstein megjegyzi, özvegy állapotban maguk is 
dallamos éneket zengenek. Ezen esetek némelyikében a 
dalolás szokását részben azon körülménynek lehet tulajdo
nítani, hogy a nőstények igen jól tápláltattak s fogságban 
tartattak,32 minthogy ez a faj szaporodásával összefüggés
ben álló összes működéseket megzavarja. Már eddig is több 
példát közöltünk a másodrendű hím ivar jellemeknek a nősté
nyekre részben való átszármazásáról és így legkevésbbé 
sem lephet meg, hogy bizonyos fajok nőstényei is képesek 
énekelni. Abból továbbá, hogy bizonyos fajoknak, például 
a veresbegynek hímjei ősszel énekelnek, szintén azt követ
keztették némelyek, hogy az ének nem szolgálhat elbáj o- 
lásra.33 Mi sem közönségesebb azonban, mint hogy az álla
toknak kedvük telik abban, hogy bizonyos ösztönöket más 
időben is gyakorolnak, mint akkor, mikor tényleg hasznukra 
válik. Milyen gyakran látunk madarakat könnyedén a leve
gőn végig siklani, nyilván csak mulatságból. A macska 
játszik a megfogott egérrel s a kormorán (Carbo cormoranus) 
a hallal. A fogságban tartott szövőmadár (Ploceus) azzal 
mulat, hogy fűszálakat fon csinosan kalitkájának drót- 
rostélyzata közé. Azon madarak, melyek a párosodás ideje 
alatt küzdeni szoktak, minden időben készek bajvívásra s a

32 D. Barrington : Philos. Transact. 1773. P- 262. Beckstein : 
Stubenvögel. 1849. p. 4.

33 Ugyanez mondható a vízi rigóról is. L. Hepburn : Zoologist. 
1845—46.; 1068.
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siketfajd kakasai dürgésüket ősszel is megtartják rendes 
gyülekező helyükön.34 Legkevésbbé sem lephet meg tehát, 
hogy a hím madarak a saját mulatságukra akkor is folytat
ják még éneklésüket, mikor az udvarlás ideje már elmúlt.

Az éneklés, mint egy előbbi fejezetben láttuk, bizonyos 
fokig művészet s gyakorlás által lényegesen nemesbül. A mada
rakat különböző dallamokra lehet megtanítani s még a nem 
daloló verebet is sikerült megtanítani, hogy oly módon 
énekelt, mint a kenderike. Éneküket tápláló szüleiktől,35 
néha szomszédaiktól tanulják el.36 A közönséges énekesek 
mind a fészeklakó madarak (Insessores) rendjébe tartoznak 
s hangszerveik sokkal bonyolódottabb szerkezetűek, mint 
a legtöbb másféle madáréi. Figyelemreméltó tény azonban, 
hogy a fészeklakó madarak némelyei, mint a hollók, varjuk 
és szarkák, ugyanily énekkészülékkel vannak ellátva,37 
ámbár sohasem énekelnek s vad állapotban hanglejtésekre 
nem igen képesek. Hunter azt állítja,38 hogy a gégeizmok 
a valódi énekesek hímjeinél erősebbek, mint a nőstények
nél ; azonban ezen csekély eltérést kivéve, nincs a két ivar 
énekszervei között lényeges különbség, dacára annak, hogy 
a hímek sokkal jobban s kitartóbban énekelnek, mint a 
nőstények.

Csodálatos, hogy csupán apró madarak énekelnek. Az 
ausztráliai Menura-nemet azonban ki kell venni, mert a 
Menura Alberti, mely körülbelül egy félig kinőtt pulyka 
nagyságát éri el, nem csupán utánoz más madarakat, hanem 
»saját fütyölése is rendkívül szép és változatos«. A hímek 
összegyűlnek mint valamely hangversenypróbára, énekel
nek, farkukat felemelik s kiterjesztik mint a pávák, szárnyai
kat pedig leeresztik.39 Figyelemreméltó továbbá az is, hogy

34 L. Lloyd : Game Birds of Sweden. 1867. p. 25.
35 Barrington : u. o. p. 264. Beckstein: u. o. p. 5.
36 Bureau de la Malle furcsa esetet beszél el (Ann. des Sc. Nat. 

3. ser. Zoologie. Tom. X., p. 118.) néhány vad fekete rigóról, melyek 
egy kalitkában tarto tt madártól egy republikánus dalt tanultak el.

37 Bishop : Todd's Cyclop, of Anat. and Phys. Vol. IV., p. 1496.
38 Ezt megerősíti Barrington: Philos. Transact. 1773. p. 262.
39 Gould: Handbook to the Birds of Australia. Vol. I., 1865. p. 

308—310. L. továbbá T. W. Wood : Student. April. 1870. p. 125.
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azon madarak, melyek énekelnek, ritkán vannak ragyogó 
színekkel, vagy egyéb cifrasággal díszítve. A mi angolországi 
madaraink közül a tengelic és pirók kivételével a legjobb 
énekesek egyszerű szinüek. A jégmadarak, gyurgyalagok 
(Merops), szalakóták (Coracias), búbosbankák, harkályok stb. 
rikácsoló hangokat adnak s a trópusok ragyogó színű madarai 
csak ritkán énekelnek.40 Ügy látszik tehát, hogy ragyogó 
szín s az éneklés tehetsége egymást helyettesíti. Beláthatjuk, 
hogy ha a tollazat fényében nem változnék, vagy ha élénk 
szinek a fajra nézve veszélyesek lennének, más módokat 
kellett volna alkalmazni a nőstények elbűvölésére; s a zeng- 
zetes hang ezen módok egyikét képviseli.

Némely madarak hangszervei az ivarok szerint rend
kívül különböznek egymástól. A Tetrao Cupido kakasának 
(39. ábra) két narancsszínű, csupasz zacskója van nyakának 
mindkét oldalán s ezek erősen felfúvódnak, mikor a kakas 
párosodás ideje alatt sajátságos, üres, messze hallható hangot 
ad. Audubon kimutatta, hogy a hang benső összefüggésben 
áll ezen zacskókkal, melyek bizonyos hím békák légzacskóira 
élénken emlékeztetnek; mert úgy találta, hogy a hang 
tetemesen meggyengült, midőn egy szelid madár egyik 
zacskóját felszúrta s egészen megszűnt, midőn mindkettőt fel
szúrta. A nősténynek, »némileg hasonló, de kisebb csupasz 
foltja van a nyakán, melyet azonban nem képes felfújni«.41 
A faj dók egy másik fajának (Tetrao urophasianus) hímje, 
mikor a nőstény körül forgolódik, »csupasz, sárga begyét 
csaknem monstruózus, testének felét elérő nagyságra fújja 
fel«, s ugyanekkor különböző mély, tompa, rekedt hangon 
szól. Nyaktollait ugyanekkor felberzesztve, szárnyait leló
gatva s velük a földet kotorva s hosszú, hegyes farkát 
legyezőszerüleg kiterjesztve, a legkülönbözőbb bohókás

40 Gould: Introduci, to the Trochilidae. 1861. p. 22.
41 The Sportsman and Naturalist in Canada, by Major W. Ross 

King. 1866. p. 144—146. Mr. T. W. Wood e madár udvarlása alatti 
taglejtéseinek és szokásainak kitűnő leírását adja a Student-ben (April 
1870. p. 116). Azt mondja, hogy fülpamatai, vagy nyakának tollai 
annyira felfelé irányulnak, hogy a fejtetőn összeérnek. L. 39-dik 
ábránkat.
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állásokban mutogatja magát. A nősténynek nyeldeklője 
semmi tekintetben sem figyelemreméltó.42

Mai nap már biztosan kiderítettnek látszik, hogy az 
európai túzok (Otis tarda) s legalább is még négy más faj 
hímjének nyeldeklőjén levő zacskó nem szolgál, mint ennek 
előtte hitték, víz tartására, hanem a párosodás ideje alatt 
hallható sajátságos hangjával áll összefüggésben, mely olyan
formán hangzik, mint : »ók«.43 Egy hollóféle madarat, mely 
Dél-Amerikát lakja (Cephalopterus ornatus, 40. ábra), ernyős- 
madámak neveznek sajátságos fehér tollszárakból s az 
ezeket befedő sötétkék toliakból álló roppant bóbitája miatt, 
melyet nem kevesebb mint öt hüvelyk átmérőjű s az egész 
fejét beborító sisakká képes felemelni. E madárnak a nyakán 
sajátságos, hosszú, vékony, hengeres, húsos leppentyű van, 
mely sűrűn be van fedve sötétkék, pikkelyszerű toliakkal. 
Valószínűleg részben cifraság gyanánt, de egyszersmind 
zöngeszekrényül is szolgál; mert Bates úgy találta, hogy 
»a gégének s hangszerveknek rendkívüli fejlettségével áll 
összefüggésben«. Mikor ez a madár sajátságos, mély, hangos 
és hosszúra nyújtott furulyahangján megszólal, ez említett 
függelék kitágul. A nősténynél a bóbita s a nyakról lelógó 
függelék csak elsatnyult állapotban van meg.44

Különböző úszólábú és gázló madár hangszervei rend
kívül bonyolódottak s bizonyos fokig különböznek egymás
tól a két ivarnál. A gége bizonyos esetekben póstakürtszerü- 
leg csavarodott s mélyen be van ágyazva a szegycsontba. 
A vad hattyú (Cygnus ferus) felnőtt hímjénél mélyebben van

42 Richardson : Fauna Bor. American : Birds. 1831. p. 359. 
Audubon : u. o. Vol. IV., p. 507.

43 Ezen tárggyal újabban a következő szerzők foglalkoznak: 
Prof. A. Newton : Ibis. 1862. p. 107. ; — Dr. Cilién : u. o. 1865. p. 
145. ; — Mr. Flower : Proc. Zoolog. Soc. 1865. p. 747. ; és Dr. Murie : 
Proc. Zoolog. Soc. 1868. p. 471. Az utóbbi értekezés kitűnő rajzot 
közöl az ausztráliai túzok hímjéről, mely zacskóit teljesen felfújta. 
Különös tény, hogy a zacskó nincs ezen faj valamennyi hímjeinél 
kifejlődve.

44 Bates : The Naturalist in the Amazons. 1863. Vol. II., p. 284. ; 
Wallace ; Proc. Zoolog. Soc. 1850. p. 206. Üjabban egy még nagyobb 
leppentyűkkel ellátott fajt (C. penduliger) fedeztek fe l: Ibis. Vol. I., 
P- 457.
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beágyazva, mint a nősténynél vagy a fiatal hímeknél. A hím 
búvárnál (Mergus merganser) a gége kitágult része különös 
izomkészülékkel van ellátva.45 Egy kacsánál azonban, tudni
illik az Anas punctatá-nál a csontos tágulat csak kevéssé 
van erősebben kifejlődve a hímnél, mint a nősténynél.46 
Számos kacsaféle ivarai között levő ezen különbségek jelen
tősége azonban épen nincs megmagyarázva; mert nem 
mindig a hím a harsányabb szavú : így a közönséges kacsa 
kácsérjának hangja csak sápogás, a jércéé pedig harsány 
rápogás.47 A darvak egyikénél (Grus virgo) a gége mindkét 
ivarnál mélyen behatol a szegycsontba, mindamellett azonban 
»bizonyos ivari különbségek« mutatkoznak rajta. A fekete 
gólya hímjénél szintén jól kifejlődött ivari különbséget 
képez a gége ágainak hosszúsága és hajlása.48 Ez esetekben 
tehát igen fontos szervek az ivarok szerint szenvedtek bizo
nyos módosulásokat.

Gyakran nehéz eldönteni, vájjon a sok idegenszerü 
hang és lárma, melyet a hím madarak párosodási ideje alatt 
hallani, a nősténynek izgatására, vagy csupán csalogatására 
szolgál-e. A gerlice és sok más galamb szelid turbékolása 
a nőstényeknek, mint feltehetjük, bizonyára tetszik. Midőn 
a vad pulyka nősténye reggel hivogató hangján szól, a kakas 
a közönséges bullogástól egészen különböző hanggal felel 
neki; az előbbi módon akkor szól, midőn felberzedt toliakkal, 
csörtető szárnyakkal s felduzzasztott lebenyekkel kérkedve 
fitogtatja magát a nőstény előtt.49 A nyírfajd kakasának 
hurukkolása bizonyára a tyúkok csalogatására szolgál; mert 
azt tapasztalták, hogy ez a hang nagy távolságból négy

45 Bishop in Todd’s Cycloped. of Anatom, and Phys. Vol. IV., 
p. 1499.

46 Prof. Newton : Proc. Zoolog. Soc. 1871. p. 651.
47 A kanalas gém (Platalea) gégéje 8-alakban van csavarodva, 

s ez a madár mégis néma (Jerdőn : Birds of India. Vol. III., p. 763.) ; 
Mr. Blyih azonban arról értesít, hogy a csavarulatok nincsenek meg 
mindig, úgy hogy jelenleg talán elenyésző félben vannak.

48 Elements of Comp. Anat. by R. Wagner : Engl, iranslat. 1845. 
p. i n .  A hattyút illetőleg 1. Yarrell: Hist, of British Birds. 2. edit. 
1845. Vol. III. p. 193.

49 C. L. Bonaparte : id. Naturalist Library : Birds. Vol. XIV., 
p. 126.
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vagy öt nőstényt csalogatott egy fogva tartott kakashoz ; 
minthogy azonban a nyírfajd hurukkolását napokig, órákon 
át, s mint a siketfajd is, mindent felülmúló szenvedéllyel 
folytatja, azon feltevéshez jutunk, hogy a már jelenlevő 
nőstényeket elbájolja.50 A közönséges holló károgása a páro- 
sodás ideje alatt tudvalevőleg megváltozik s ennélfogva bizo
nyos mértékben ivari jellem.51 Mit tartsunk azonban bizo
nyos araféle papagájok rekedt hangjáról ? Vájjon e mada
raknak csakugyan oly rossz érzékük van a zenei hangok, 
miként látszólag a színek iránt, mit legalább feltűnő sárga 
és kék tollazatuknak összhangzás nélküli ellentéte után követ
keztetni lehet ? Az mindenesetre lehetséges, hogy számos 
hím madár harsány hangja hangszerveik állandó használá
sának örökölt eredménye, midőn a szerelemnek, féltékeny
ségnek vagy dühnek hatalmas szenvedélye által izgatódnak ; 
ezen pontra azonban visszatérünk még, mikor az emlősö
ket fogjuk tárgyalni.

Eddigelé csupán a hangról szólottunk, különböző mada
rak hímjei azonban udvarlásuk idejében oly valamit is gya
korolnak, mit hangszeri zenének lehetne nevezni. A páva
kakasok és paradicsommadarak zörejt idéznek elő tolláik 
száraival. A pulykakakasok szárnyaikkal a földet kotorják s 
a faj dók némely fajai ugyanily módon zizegő zörejt idéznek 
elő. Midőn egy másik északamerikai fájd, a Tetraoumbel- 
lus, kifeszített farkkal, kibontott gallérral s »színpompá
jával a közelben rejtőzködő nőstény előtt kacérkodik«, 
dobol, még pedig oly módon, hogy szárnyait, R. Haymond 
szerint, háta felett összecsapja, nem pedig, mint Audubon 
vélte, oldalához verdesi. Az ily módon létrehozott hangot 
némelyek távoli mennydörgéssel, mások gyors dobpergéssel 
hasonlítják össze. A nőstény sohasem dobol, »hanem egye
nesen arra a helyre repül, hol a kakas az említett módon 
van elfoglalva«. A kálij-fácán kakasa a Himalájában »gyak
ran sajátságos doboló zörejt idéz elő szárnyaival, mely nem 
igen különbözik azon zörejtől, melyet egy kemény vászon
darab rázásával lehet létrehozni«. Afrika nyugati partján

50 L. Lloyd: The Game Birds of Sweden. 1867. p. 22., 81.
51 Jenner : Philosoph. Transact. 1824. P- 20,
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a kis fekete szövőmadarak (Ploceus ?) kis csapatokban össze
gyűlnek kis tisztások körül a bokrokon s rezegtetett szár
nyakkal, énekelve szántják keresztül a levegőt, »mely a 
gyermekek kereplőjéhez hasonló, gyors surrogó hangot hoz 
létre«. Egyik madár a másik után órák hosszáig fitogtatja 
magát ily módon, azonban csak a párosodás ideje alatt. Bizo
nyos lappantyúk (Caprimulgus) hímjei ugyanezen időben 
rendkívül idegenszerű hangot hoznak létre szárnyaikkal. 
A harkályok különböző fajai oly veszett sebességgel vagdal
ják az ágakat, hogy »fejők egyszerre két helyen látszik lenni«. 
Az ily módon létrehozott hang jelentékeny távolságban hall
ható, leírni azonban nem lehet s azt hiszem, hogy okát senki 
sem fogja gyanítani, aki első ízben hallja. Miután e kopácsoló 
hang kiválólag a párosodás idejében hallható, szerelmi hang
nak tartották ; szorosabban véve azonban, talán csupán 
csalogató hang. Azt tapasztalták, hogy a nőstény, ha fészké
ből kiűzik, hímjét ily módon hívja, mely azután ugyanily 
módon felel s csakhamar megjelenik a helyszínén. Végre 
még a hím búbosbanka (Upupa epops) is hallat a párosodás 
ideje alatt hangi és hangszeri zenét; mert, mint Swinhoe látta, 
előbb levegőt szí be, azután pedig csőrének hegyét függő
legesen valamely kőhöz, vagy fatörzshöz veri, »midőn azután 
a csőalakú csőrből lefelé fújt levegő hozza létre a tulajdon- 
képeni hangot«. Ha a hím szavát anélkül hallatja, hogy 
csőrét a leírt módon odavagdosná, hangja egészen más.52

Az előadott esetekben a hangokat már meglevő s más 
egyébre szükséges képletek hozzák létre, a következő esetek-

/
52 Az előadottakra nézve a paradicsommadarakat illetőleg 1. 

Brehm : Thierleben. Bd. III. p. 325. A császármadarakat illetőleg: 
Richardson : Fauna Bor. Americ. Birds, p. 343., 359. ; Major W. 
Ross King : The Sportsmann in Canada. 1866. p. 156. ; Mr. Haymond 
in Prof. Cox’s : Geol. Survey of Indiana, p. 227. ; Audubon : Americ. 
Ornitholog. Biograph. Vol. I., p. 216. A kalij-fácánt illetőleg : J erdőn : 
Birds of India. Vol. III., p. 533. A szövőmadarakat illetőleg : Living
stone : Expedition to the Zambesi. 1865. p. 425. A harkályokat illetőleg : 
Macgillivray : Hist, of Brit. Birds. Vol. III. 1840. p. 84., 88., 89. és 
95. A búbosbankát illetőleg: Swinhoe : Proc. Zoolog. Soc. June 23. 
1863. és 1871. p. 348. A lappantyúkat illetőleg: Audubon : u. o. Vol. 
II., p. 255., és Americ. Naturalist. 1873., p. 672. Az angolországi 
lappantyú sebes repülése alkalmával szintén hallat sajátságos hangot.

*
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ben azonban bizonyos tollak különösen módosultak arra a 
célra, hogy hangokat hozzanak létre. Annak a doboló, mekegő, 
nyerítő vagy dörgő hangnak, — mint ahogy a különböző 
észlelők megjelölik, — melyet a szalonka (Scolopax gallinago) 
hoz létre, mindenkit meg kellett lepni, ki bár egyszer hallotta. 
Ez a madár a párosodás ideje alatt »talán ezer lábnyi magas
ságba repül«, s miután egyideig itt fenn keringett, egészen 
kiterjesztett farkkal s reszkető szárnyakkal, meglepő sebes
séggel csap le ívelt vonalban a földre. A hang csupán ezen 
sebes lecsapás alkalmával jő létre. Senki sem volt képes e 
hangnak az okát megmagyarázni, míg Meves fel nem fedezte, 
hogy a külső tollak a fark mindkét oldalán sajátságos alakúak 
(41. ábra) ; a toll gerince ugyanis merev s kardalakulag 
hajlott s a lobogónak belőle rézsűt kiinduló cimpái rendkívül 
hosszúak s külső széleik egymással szorosan összetapadtak. 
Azt észlelte továbbá, hogy ezen toliakkal, ha az ember 
reá jók fú, vagy botra kötve a levegőben sebesen forgatja, 
egészen oly doboló hangot lehet létrehozni, minőt az élő 
madár hallat. E toliakkal mindkét ivar el van ugyan látva, 
a hímeknél azonban általában nagyobbak, mint a nősté
nyeknél s mélyebb hangot hoznak létre. Némely fajnak, 
nevezetesen a S. frenata-nál (42. ábra) négy, s a S. javensis- 
nél (43. ábra) nem kevesebb mint nyolc tolla van a fark 
mindkét oldalán módosulva. Ha különböző fajok tollai 
szelik át az említett módon a levegőt, más és más hangok 
jönnek létre ; az Egyesült-Államokban élő Scolopax Wilsonii, 
midőn sebesen a földre csap, oly neszt hallat, mint mikor 
egy vesszőt suhogtatnak a levegőben.53

A Chamaepetes unicolor (nagy amerikai tyúkféle madár) 
hímjénél az elsőrendű evezőtollak elseje hegye felé hajlott 
és sokkal hegyesebb, mint a nőstényé. Egy rokonmadárnak, 
a Penelope nigrá-nak Salvin egy hímjét észlelte, mely, mikor 
»kiterjesztett szárnyakkal lefelé szállott, olyan recsegő han
got adott«, mintha egy fa dőlt volna ki.54 Egy indiai túzok-

53 L. M. Meves érdekes értekezését: Proc. Zoolog. Soc. 1858. p. 
199. A szalonka életmódját illetőleg 1. Macgillivray : Hist. Brit. Birds. 
Vol. IV., p. 371. Az amerikai szalonkát illetőleg: Capt. Blakiston : 
Ibis. Vol. V., 1863. p. 131.

54 Mr. Salvin : Proc. Zoolog. Soc. 1867. p. 160. E kitűnő ter-
4DARWIN. At ember stdrm&ztíiл. II.
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nak (Sypheotides auritus) csupán hímje van ellátva jelentéi 
kényén elhegyesedő elsőrendű evezőtollakkal, s egy rokon-- 
faj hímjéről ismeretes, hogy a nőstény körül való röpködése 
közben dongó hangot ad.55 A madaraknak egy igen külön
böző csoportjánál, tudniillik a kolibriknál, bizonyos fajok
nak csupán hímjénél van vagy az elsőrendű evezőtollak 
gerince erősen kiszélesedve, vagy pedig lobogója a vége felé 
hirtelen csonkítva. így például a Selasphorus platycercus fel
nőtt hímjeinek az első evezőtollai ily módon csonkítottak 
(44. ábra). Mikor virágról virágra száll, »éles, csaknem fütyülő 
hangot« ad ;56 Salvin-nek úgy látszott azonban, hogy a hangot 
nem szándékosan hozza létre.

A piprák, vagy manakínek egyik alneme hímjeinek 
végre, mint Sclater írja, még rendkívülibb módon módosult 
másodrendű evezőtollaik vannak. A ragyogó színű Pipra 
deliciosá-nál a másodrendű evezőtollak körül a három első 
vastagszárú s a test felé hajlott; a negyedik- és ötödiknek 
(45. ábra, a) a módosulása még nagyobb ; s a hatodiknak 
és hetediknek (b, c) a toll gerince rendkívüli módon meg
vastagodott s tömör, szarunemű állományt képez. A toll- 
lobogók is lényeges alakváltozást szenvedtek a nőstényekéi
hez (d, e, f) képest. Fraser szerint a hímnél még azok a cson
tok is lényegesen megvastagodtak, melyek e tollakat viselik. 
Ez apró madarak rendkívüli zajt képesek létrehozni. »Az első 
éles hang az ostorpattogástól nem igen különbözik.«57

Azok a hangok, melyeket a hímek a párosodás idejében 
úgy hangszerveik által, valamint más módon fejlesztenek, 
nemkülönben azon különböző eszközök, melyekkel létre
hozzák, nagy mértékben érdekesek ; azt az eszmét keltik, 
hogy ivari célokra szolgálnak s ugyanazon következtetést 
ébresztik emlékezetünkben, melyre hasonló dolgok a rova
roknál vezettek. Nem nehéz azon különböző fokozatokat

mészetbúvárnak igen le vagyok kötelezve a Chamaepetes tollainak 
rajzáért, valamint egyéb adatokért.

55 Jerdon : Birds of India. Vol. III., p. 618., 621.
56 Gould: Iniroduct. to the Trochilidae. 1861. p. 49. Salvin: 

Proc. Zoolog. Soc. 1867. p. 160.
57 Sclater : Proc. Zoolog. Soc. i860, p. 90., továbbá: Ibis. Vol. 

IV., 1962. p. 175. Valamint Salvin : Ibis. i860, p. 37.
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elképzelnünk, melyeken át valamely madárnak hangja, 
mely eredetileg csupán hívogat ásra, vagy valamely más 
célra szolgált, zengzetes szerelmi dallá nemesbülhetett. 
Nehezebb ez oly esetekben, melyekben tollak módosulása 
forog fenn, melyek dobolásra, fütyülésre, vagy más hangos 
lárma létrehozására használtatnak. Láttuk azonban, hogy 
némely madár udvarlása alatt nem módosult tolláit rázza, 
zörögteti vagy reszketteti s ha a nőstények a legügyesebb 
szépelgőket választották, úgy azon hímeknek, melyeknek 
valamely testrészükön a legerősebb, legvastagabb, vagy talán 
a legvékonyabb tollúk volt, a legnagyobb keletüknek kellett 
lenni; s ily módon a tollak lassankinti fokozaton keresztül, 
bármely terjedelemben módosulhattak. A nőstények termé
szetesen nem minden lényegtelen alakváltozásra, hanem 
csakis a módosult tollak által létrehozott hangra lettek 
figyelmesek. Különös körülmény, hogy az állatok ugyanazon 
osztályában oly különböző hangok, minők a szalonkának a 
farkával létrehozott doboló hangja, a harkálynak csőrével 
való kopogása, bizonyos vízi madarak durva, trombitáló 
hangja, a gerlice turbékolása s a fülemile csattogása a külön
böző fajok nőstényeinek egyaránt kedves. A különböző fajok 
ízlését azonban nem szabad egyenlő mérték szerint meg
ítélnünk s emellett nem szabad továbbá az emberi ízlés mér
tékét használnunk. Még az embert illetőleg is figyelembe 
kell vennünk, milyen összhangzás nélküli lárma kellemes a 
vadember fülének, minők a tamtam ütése vagy a nádsíp 
sivító hangja; s Sir S. Baker megjegyzi,58 hogy »valamint 
az arabs gyomra többre becsüli a nyers eledelt s az állatból 
még melegében kivett párolgó májat, úgy hasonlóképen 
füle is minden egyébnél többre becsüli a nyers, összhangzás 
nélküli zenét«.

Szerelmi taglejtések és táncok. — Alkalmilag megemlí
tettük a már különböző madarak, különösen a tyúkfélék 
sajátságos szerelmi taglejtéseit, úgy hogy e helyen csupán 
keveset kell még hozzátennünk. Észak-Amerikában egy fajú
nak, a Tetrao phasianellus-nak egyénei a párosodás ideje

58 The Nile Tributaries of Abyssinia. 1867. p. 203.
4*
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alatt minden reggel nagy mennyiségben gyűlnek össze a 
kiválasztott sík helyen s itt mintegy tizenöt-húsz lábnyi 
átmérőjű körben szaladgálnak, úgy hogy a talajt egészen 
kopasszá tapossák, mint valami tündérkört. A fajdók ezen 
»fogoly-táncok« alkalmával, miként a vadászok nevezik, a 
legidegenszerübb állásokba helyezkednek s némelyek balra, 
mások jobbra szaladgálnak. Audubon leírja, milyen módon 
lépdegélnek egy gémnek (Ardea herodias) hímjei hosszú 
lábaikkal, büszkén s méltóságosan nőstényeik előtt s miként 
hívják ki vetélytársaikat. Ugyanazon természetbúvár szerint 
egy utálatos dögkeselyű (Cathartes jota) »hímjének tag
lejtései s pompázása a szerelmi időszak kezdetén rendkívül 
nevetségesek«. Bizonyos madarak, miként ezt a fekete 
afrikai szövőmadárnál láttuk, szerelmi taglejtéseiket röp
tűkben s nem a földön végzik. A mi kis fehérbegyünk (Sylvia 
cinerea) tavasszal gyakran néhány lábnyi vagy yardnyi 
magasságba emelkedik a bokor fölé a levegőbe »s elragad
tatott fantasztikus mozdulattal lebeg felette, folytonosan 
énekelve s végre ismét pihenőhelyére ereszkedik«. Az angol
országi nagy túzok Wolf szerint leírhatatlan csodálatos állá
sokba helyezkedik, mikor nőstényének udvarol. Egy rokon 
indiai túzok (Otis bengalensis) ez időben »sebes szárny- 
csattogással függőlegesen a levegőbe emelkedik s eközben 
tolibóbitáját felmereszti, nyak- és melltollait felberzeszti, 
azután pedig a földre ereszkedik« ; ezt az eljárást többször 
ismétli egymásután s ezalatt sajátságosán dong. A nősté
nyek, melyek történetesen közelében vannak, »ezen táncoló 
felszólításnak engedelmeskednek« s midőn felé közelednek, 
a hím a szárnyait és a farkát a pulykakakas módjára kiter
jeszti.59

A legsajátságosabb esetet azonban három rokon ausz
tráliai madár szolgáltatja, a híres nászcsamok-építő mada
rak, — kétségkívül egyetlen törzsfajnak utódai, mely leg-

59 A Tetrao phasianellus-t illetőleg 1. Richardson : Fauna Bor. 
America, p. 361. s további részleteket illetőleg : Capt. Blakiston : Ibis. 
1863. p. 125. A Cathartes-t s Ardeá-1 illetőleg Audubon : Ornith. Biogr. 
Vol. II., p. 51. és Vol. III., p. 89. A fehérbegyet illetőleg: Macgil- 
livray : Hist. Brit. Birds. Vol. II., p. 354. Az indiai túzokot illetőleg : 
Jerdőn : Birds of India. Vol. III., p. 618.
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először szerezte azt a sajátságos ösztönt, hogy szerelmi tag
lejtései fitogtatására kis lugasokat (nászcsamokot) építsen. 
A lugasokat (46. ábra), melyeket, miként látni fogjuk, tol
iakkal, kagylókkal, csontokkal és levelekkel ékesítenek, csu
pán udvarlás kedvéért építik a földre, mert fészkeiket fákra 
rakják. E lugasok építésénél mindkét ivar segédkezik, a fő
mester azonban a hím. Ez az ösztön olyan hatalmas, hogy 
még fogságban is gyakorolják. Strange leírta néhány atlasz
madár életmódját,60 melyeket fogva tartott Űj-Dél-Wales- 
ben. »A hím egy ideig kergetődzik a nősténnyel, azután a 
lugashoz megy, felvesz egy élénk színű tollat, vagy egy nagy 
levelet, sajátságos hangon szól, valamennyi tollát felber- 
zeszti, körülfutkossa a lugast s ezalatt oly tűzbe jő, hogy 
szemei fejéből csaknem kiszökni látszanak ; folytonosan 
majd az egyik, majd a másik szárnyát emelgeti, gyengéd, 
füttyentő hangon szól s úgy látszik, mintha valamit szede
getne a földről, mint a házi kakas, míg végre a nőstény 
szelíden nem közeledik hozzá.« Stokes kapitány egy másik 
fajnak, tudniillik a nagy lugas-madárnak életmódját s »nász- 
csamokait« írta le, melyben »majd előre, majd hátra rep- 
desve mulatott, egy-egy kagylóhéjat felváltva hol az egyik, 
hol a másik oldalról emelt fel s azt csőrében tartva, lépett 
be a csarnok ajtaján.« E sajátságos építmények, melyek 
tisztán találkozóhelyekül szolgálnak, hol mindkét ivar 
mulat s egymásnak udvarol, sok fáradságba kerülnek ; így 
például a bamabegyű fajnak a lugasa csaknem négy lábnyi 
hosszú, tizennyolc hüvelyk magas s ágakból rakott vastag 
talajra van építve.

Díszítmények. — Először azon eseteket akarom tár
gyalni, melyekben a hímek vagy egyedül, vagy legalább 
sokkal tetemesebb mértékben vannak díszítve, mint a nős
tények, s egy későbbi fejezetben azokat, melyekben mind
két ivar egyaránt van díszítve, végül pedig azon ritka esete
ket, melyekben a nőstény valamivel ragyogóbb színű, mint

60 Gould : Handbook to the Birds of Australia. Vol. I., p. 444., 
449. és 455. Az atlaszmadár lugasa a Regents-Park zoológiái kertjében 
mindig látható.
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a hím. Miként a vad és civilizált emberek mesterséges 
diszítményeinél, úgy a madarak természetes diszítményeinél 
is a fej képezi a diszítés fő tárgyát.61 A diszítmények, miként 
már e fejezet elején megjegyeztük, csodálatos módon külön
böznek egymástól. A fej mellső vagy hátsó részét diszítő 
tollazat különbözőleg alakult toliakból áll, melyek néha fel- 
mereszthetők s kifeszíthetők, mi által szép szinük teljesen 
kiválik. Alkalmilag ékes fülsallangok fordulnak elő (39. ábra). 
A fej néha bársonyszerű rövid toliakkal van fedve, mint a 
fácánnál, vág}' pedig csupasz s élénk színű, vagy végre 
húsos lebenyeket, sallangokat, tömör szemölcsöket visel. 
Néha az áll is szakállal, húsos lebenyekkel s szemölcsökkel 
van diszítve. Az ilyen függelékek általában élénk szintiek 
s kétségkívül díszítményül szolgálnak, habár a mi szemünk
nek nem is tetszenek mindig szépeknek; mert midőn a hím 
udvarlása alatt a nősténnyel szemben áll, gyakran megduz
zadnak s még élénkebb színt váltanak, mint például a pulyka
kakasnál. Ezen időben a hím tragopan-fácán (Ceriornis 
Temminckii) fején levő húsos függelékek az álián nagy 
lebennyé s a ragyogó tollgallér oldalán egy-egy szarvvá 
duzzadnak s a legélénkebb kék színben ragyognak, melyet 
valaha láttam.62 Az afrikai szarvas-holló (Bucorax abyssi- 
nicus) a nyakán lógó skarlátszínű, hólyagszerű, húsos lebenyt 
felfújja s ekkor lelógó szárnyaival s kifeszített farkával 
»nagyszerű látvány«.63 Gyakran még a szem szivárvány
hártyája is ragyogóbb színű a hímnél, mint a nőstény
nél, s ugyanez áll gyakran a csőrről is, mint például a mi 
közönséges fekete rigónknál. A Buceros corrugatus hímjének 
egész csőre s rengeteg bóbitája feltűnőbb színű, mint a nős
tényé s »a csőr alsó kávájának oldalán levő rézsút gödrök 
is csupán a hímre nézve jellemzők«.64

A fej továbbá még igen gyakran húsos lebenyeket, 
fonalakat s tömör szemölcsöket visel. Ha ezen ékítmények

61 Az erre vonatkozó megjegyzéseket 1. Feeling of Beauty among 
Animals, by Mr. J. Shaw : Athenaeum. Nov. 24., 1866. p. 681.

62 L. dr. Murie színezett ábrákkal ellátott értekezését: Pvoc. 
Zoolog. Soc. 1872. p. 720.

63 Montéira : Ibis. Vol. IV., 1862. p. 339.
64 Land and Water. 1868. p. 217.
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nem mindkét ivarra jellemzők, csupán a hím van velük 
ellátva. A tömör dudorokat dr. W. Marshall65 részletesen 
leírta s kimutatta, hogy likacsos csontból állanak, mely 
bőrrel vagy a köztakarónak egyéb szöveteivel van bevonva. 
Az emlősöknél a homlokból kiinduló csontok viselnek mindig 
valóságos szarvakat; a madaraknál ellenben különböző 
csontok vannak szarvak viselésére módosulva ; ugyanazon 
csoport különböző fajainál lehet dudorokat észlelni, melyek 
csontos magot rejtenek s olyanokat, melyeknél ezek hiány
zanak s ezen két szélsőség között az összekapcsoló fokozatok 
egész sorozata található. Ebből, mint dr. Marshall méltán 
jegyzi meg, az következik, hogy ezen igen különböző módo
sulások természeti kiválás útján keletkeztek, vagy ezáltal 
legalább elősegíttettek. Meghosszabbodott tollak a testnek 
minden részéből indulhatnak ki. Az áll és begy tollai néha 
díszes gallérokká s bodros nyakravalókká vannak fejlődve. 
A farktollak gyakran tetemesen meghosszabbodtak, miként 
ezt a pávánál s az Árgus-fácánnál találjuk. A pávánál még 
a fark csontjai is módosulást szenvedtek a nehéz farktollak 
viselésére.66 Az Árgus-fácánnak teste nem nagyobb egy tyú
kénál ; hosszasága azonban csőre hegyétől a farka végéig 
még sem kevesebb öt láb és három hüvelyknél; 67 s a pom
pás, szemfoltos másodrendű evezőtollak közel három láb- 
nyiak. Egy kis afrikai lappantyúnál (Cosmetornis vexillarius) 
az elsőrendű evezőtollak egyike a párosodás ideje alatt huszon
hat hüvelyknyi hosszúságot ér el, bár a madár maga nem 
hosszabb tíz hüvelyknél. A lappantyúknak egy másik közel 
rokon neménél a meghosszabbodott szárnytollak gerincei, 
hegyük kivételével, hol egy kis korongot viselnek, csupa
szok.68 A lappantyúknak egy másik neménél a kormány
tollak érnek el még bámulatosabb fejlődést. Szabály szerint 
a kormánytollak általában hosszabbak az evezőtoliaknál, mert

65 Über die Schädelhöcker etc. Niederländisches Arch. f. Zoologie. 
Bd. I., H it 2. 1872.

66 Dr. W. M arshall: Uber den Vogelschwanz. U. o. Bd. I., Hit. 
2. 1872.

67 Jardine’s Naturalist Library : Birds. Vol. XIV. p. 166.
68 S elater : Ibis. Vol. VI., 1864. p. 114. Livingstone : Expedition 

to the' Zambesi. 1865. p. 66.
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az utóbbiak túlságos nagysága akadályt képezne a repülésnél. 
Mindezekből azt látjuk tehát, hogy közel rokon madarak hím
jeinek ugyanazon nemű diszítményei egészen különböző tol
lak fejlődése által jöhetnek létre.

Sajátságos tény, hogy egészen különböző csoportokba 
tartozó madarak tollai egészen ugyanazon módon módosul
tak. így az előbb említett lappantyúk egyikének szárny- 
tollai egész gerincük mentén csupaszok s csupán hegyükön 
végződnek egy korongocskában, azaz, miként nevezni szok
ták, kanál- vagy lapátalakuak. Ilynemű tollak a momotánál 
(Eumomota superciliaris), egy jégmadárnál, pintynél, koli
brinél, több indiai drongónál (Dicrurus- és Edolius-ná\, mely
nél a korong némileg függélyesen áll) s bizonyos para
dicsommadarak farkában is előfordulnak. Az utóbbi mada
raknál szép szemfoltokkal ékesített hasonló tollak a fejet 
díszítik s ugyanez mondható bizonyos tyúkféle madarakról 
is. Egy indiai túzoknak (Sypheotides auntus) azon tollai, 
melyek a fülbojtjait képezik, mintegy négy hüvelyknyiek s 
szintén korongban végződnek.69 Igen sajátságos, hogy a 
momoták, miként Salvin világosan kimutatta,70 kormány- 
tollaiknak oly módon adnak labdaverő-szerkezetet (»racket- 
shape«), hogy azoknak lobogóit lerágják s továbbá, hogy a 
csonkításnak ezen gyakorlása bizonyos mértékben öröklé- 
kennyé vált.

Számos egymástól igen távol álló madárnak, mint néhány 
gémnek, Íbisznek, paradicsommadárnak és tyúkfélének toll- 
lobogói fonálszerüek. Más esetekben elenyésznek a lobogók 
s csupán a toll gerince marad meg, mely a Paradisea apoda 
farkában harmincnégy hüvelyknyi hosszúságot ér e l ;71 a 
Paradisea papuaná-nk\ (47. ábra) sokkal rövidebbek és vé
konyabbak. Ha kis tollak válnak ily módon csupaszokká, 
sertéknek látszanak, mint például a pulyka mellén. Miként 
az ember ruházatában minden ingadozó divat bámulókra 
talál, azonképen a madaraknál is úgy látszik, hogy a nős
tények a hím tollazatának szerkezetében vagy színében létre

69 Jevdon : Birds of India. Vol. III. p. 620.
79 Proc. Zoolog. Soc. 1873. p. 429.
71 Wallace : Annals and Mag. of Nat. Hist. Vol. XX. 1857. p. 

416, továbbá : Malay Archipelago. Vol. II. 1869. p. 390.
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jött bármely változást megbámulnak. Azon tényállás, hogy 
egymástól igen távol álló csoportok tollai egyenlő módon 
változtak, eredetileg kétségkívül avval áll összefüggésben, 
hogy valamennyi tolinak megközelítőleg ugyanaz a szerke
zete s fejlődése, s hogy ennek következtében egy és ugyan
azon módon hajlanak a változásra. Különböző fajokhoz tar
tozó házi szárnyasainknál a tollazat ugyanazon irányú vál
tozékonyságának hajlamával találkozunk. így például kon- 
tyok különböző fajoknál fejlődtek. A pulyka egy kihalt faj- 
változatának a kontya csupasz tollgerincekből állott, melyek 
között pehelyszerű tollak emelkedtek ki, úgy hogy ezek 
bizonyos fokig hasonlókká váltak a fentebb leírt lapátalakú 
toliakhoz. A galambok és tyúkok bizonyos fajtáinál a tollak 
fonálszerüek s bizonyos hajlamuk van csupasszá válni. 
A szebasztopoli lúdnak a válltollai tetemesen meghosszab
bodtak, bodrosak vagy épen pörgén csavarodottak, végeik 
pedig fonalosak.72

A színezetet illetőleg alig kell valamit mondanunk, mert 
mindenki tudja, milyen ragyogók a madarak színei s milyen 
összhangzatosan vannak egymással kombinálva. A szinek 
gyakran fémfényt és szivárványszineket játszanak. Kerek 
foltokat gyakran egy vagy több különböző módon árnyékolt 
öv környez, miáltal szemfoltokká változnak. Az ivarok 
között észlelhető csodálatos különbségekről s számos madár 
hímjének rendkívüli szépségéről szintén nem kell tüze
tesen szólanunk. A közönséges pávakakas elég feltűnő 
példát szolgáltat. A nőstény paradicsommadarak homályos 
szinüek s minden ékességet nélkülöznek, holott hímjeik nyil
ván valamennyi madár között leginkább s oly különböző 
módon díszítettek, hogy látnunk kell, hogy teljesen méltá
nyolhassuk. Az aranyos narancsszínű, hosszú éktollak, me
lyek a Paradisea apoda szárnyai alól kiindulnak, midőn fel- 
berzesztve rezgésbe hozatnak, mintegy udvart képeznek, 
melynek középpontján a fej »smaragd napnak látszik, mely
nek sugarait a dísztollak képezik«.73 Egy másik, még sokkal

72 The Variation of Animals etc. Vol. I. p. 289., 293.
73 Idézi M. de Lafresnaye: Annals and Mag. of Nat. Hist. 

Vol. XIII., 1854. p. 157. L. továbbá Mr. Wallace : sokkal kimerítőbb 
leírását u. о. Vol. XX., 1857. p. 412. és u. a. Malay Archipelago.
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szebb fajnak a feje csupasz s »élénk kobaltkék, bársony
fekete toliakból álló több harántgyürüvel«.74

A hím kolibrik (48. és 49. ábra) szépségükkel még a 
paradicsommadarakat is csaknem felülmúlják; s ebben min
denki egyet fog velem érteni, ki Gould-nak pompás rajzait 
vagy gazdag gyűjteményét látta. Igen nevezetes, hogy 
milyen különböző módon vannak ezek a madarak diszítve. 
A tollazatnak csaknem minden része felhasználtatott vala
mely módosulásra s ezek, miként Gould nekem mutatta, csak
nem valamennyi alcsoport egyes fajainál bámulatos szélső
ségig fokozódtak. Ily esetek rendkívüli módon megegyeznek 
azon baromfiakéval, melyeket az ember csupán díszes voltuk 
miatt tenyészt: bizonyos egyének eredetileg egy, más ugyan
azon fajhoz tartozók más jegyre nézve hajlanak változásra 
s ezeket azután kiszemelte az ember s tetemesen fokozta ; 
ezt tette például a pávagalamb farkával, a Jacobinus kon- 
tyával, a postagalamb csőrével s húsos kinövéseivel stb. 
Az egyedüli különbség ezen esetek között abban áll, hogy 
az egyik esetben ily jegyeknek kifejlődése az ember által 
gyakorolt kiválogatásnak, a másik esetben pedig, melyhez 
a kolibrik s paradicsommadarak stb. tartoznak, ivari kivá
lásnak, azaz annak a következménye, hogy a nőstények a 
szebb hímeket választották.

Csupán csak egy madarat akarok még megemlíteni, 
mely a két ivar színezete között levő rendkívüli ellentét 
miatt nevezetes, tudniillik a híres délamerikai harang-szavú 
madarat (Chasmorhynchus niveus), melynek hangja három 
mérföldnyi távolságban hallható s mindenkit, aki először 
hallja, csodálkozásra ragad. A hím tiszta fehér, a nős
tény pedig szennyes zöld; az előbbi színezet közép- 
nagyságú s nem támadó természetű szárazföldi madaraknál 
igen ritka. A hímnek továbbá, mint Waterton írja, egy pör- 
gén csavart csőszerű szerve van, mely csaknem három hii- 
velyknyi hosszúságú, a csőr alapjából indul ki, sötétfekete 
s apró pehelyszerű toliakkal fedett. Ez a cső a szájpaddal 
való közlekedése útján levegővel felfújható, s ha felfújva 
nincsen, az egyik oldalon lelóg. A nem négy fajból áll,

74 Wallace : The Malay Archipelago. Vol. II., 1869. P- 405.



*

melyek hímjei nagyon különböznek egymástól, holott nős
tényeik, miként Mr. Sclater egy felette érdekes cikkében 
írja, rendkívül hasonlítanak egymáshoz s ezáltal kitűnő 
példát szolgáltatnak azon általános szabályra, hogy egy és 
ugyanazon csoporton belül a hímek sokkal inkább külön
böznek egymástól, mint a nőstények. Egy másik fajnak 
(C. nudicollis) hímje szintén hófehér az álián és szemei körül 
levő nagy csupasz folt kivételével, mely a párosodás idejé
ben szép zöld színű. Egy harmadik faj (C. tricarunculatus) 
hímjének csupán feje és nyaka fehér, egyebütt gesztenye
barna ; e faj hímje továbbá három fonálszerű függelékkel 
van díszítve, melyek a test felényi nagyságát érik el s melyek 
közül az egyik a csőr alapjából, a másik kettő pedig a száj 
széléből indul ki.75

A felnőtt hím madarak színes tollazata s bizonyos egyéb 
diszítményei vagy egész életükön át megmaradnak, vagy 
pedig időszakonkint nyáron s a párosodás ideje alatt meg
újulnak. Ezen idő körül a csőr s a fej csupasz bőre gyakran 
megváltoztatja színét, így például néhány gémnél, íbisznél, 
sirálynál, az előbb említett harang-szavú madárnál stb. 
A fehér íbisz pofája, állának kitágítható bőre s csőrének 
alapi része karmazsin színt vált.76 A harisok egyikénél, a 
Gallicrex cristatus-nál, ugyanezen idő alatt nagy veres hús
szemölcs nő a hím fején. Ugyanez áll egy gödény (Pelecanus 
erythrorhynchus) csőrének vékony szarutarajáról ; mert a 
párosodás ideje után e szarutarajok, miként a szarvasok 
agancsai, levettetnek ; Nevada egyik taván egy sziget partját 
ezen sajátságos maradványokkal egészen ellepve találták.77

A tollazat színének évszakok szerint való változása elő
ször az évenkint kétszer történő vedléssel, másodszor ma
guknak a tollak színének megváltozásától s harmadszor attól 
függ, hogy a tollak sötét szegélyüket időszakonkint elhul
latják, vagyaitól, hogy ezen három folyamat többé-kevésbbé 
kombinálódik. A tollak szegélyének elhullatását a madárfiak

75 Mr. Sclater: Intellectual Observer. Jan. 1867. Waterton’s 
Wanderings, p. 118. L. továbbá Salvin : egy táblával ellátott érdekes 
értekezését, Ibis. 1865. p. 90.

76 Land and Water. 1867. p. 394.
77 Mr. D. G. Elliot: Proc. Zoolog. Soc. 1869. p. 589.
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pelyhezetének levetésével lehetne összehasonlítani; mert a 
pelyhek legtöbb esetben az első valódi tollak hegyéből fej
lődnek.78

Azon madarak között, melyek évenkint kétszer vedle- 
nek, van először is néhány oly faj, minők a szalonkák, vízi 
tyúkok (Glareola) és pólingok (Numenius arqualus), melyek
nek mindkét ivara hasonlít egymáshoz és színét sohasem 
változtatja. Vájjon téli tollazatuk sűrűbb és melegebb-e, 
mint a nyári, nem tudom ; ha azonban színváltozás nem jő 
létre, valószínűleg az az oka e kétszeri vedlésnek. Másod
szor vannak oly madarak is, melyeknek ivarai, mint pél
dául a Totanus bizonyos fajainál s más gázlómadaraknál, 
hasonlítanak egymáshoz, melyeknek nyári tollazata azonban 
jelentéktelen mértékben különbözik a télitől. A különbség 
azonban ezen esetekben oly jelentéktelen, hogy alig válhatik 
az illető madár javára s talán közvetetlenül a környező 
feltételek hatására vezethető vissza, melyeknek a madarak 
a két különböző évszakban ki vannak téve. Harmadszor 
van számos más oly madár, melynél a két ivar hasonlít 
egymáshoz, melyeknek nyári és téli tollazata azonban igen 
különböző. Negyedszer vannak olyan madarak, melyeknek 
ivarai színre nézve különböznek egymástól; nőstényeik 
azonban, bár kétszer vedlenek, szinezetüket mégis egész 
éven át megtartják, holott hímjeik változáson mennek át 
s néha, mint bizonyos túzokoknál, jelentékeny színváltozás
nak vannak alávetve. Ötödször végre vannak olyan mada
rak, melyeknek ivarai mind nyári, mind téli tollazatukban 
különböznek egymástól ; hímjeik azonban az egymásra kö
vetkező évszakokban nagyobb változáson mennek át, mint 
nőstényeik, mire a bajnok libuc (Machetes pugnax) szolgáltat 
jó példát.

Ami a nyári és téli tollazat színbeli különbségének okát 
vagy célját illeti, egyes esetekben, mint például a havasi 
fajdnál,79 mindkét évszak alatt védelmül szolgálhat. Ha a

78 Nitsch’s Pterylography, edited by P. L. Sclater : Ray Soc. 
1867. p. 14.

79 A havasi fajdnak tarka barna nyári tollazata mint védőszer 
ép oly fontos rá nézve, mint fehér téli tollazata ; mert ismeretes, 
hogy e madár tavasszal, mielőtt nyári tollazata kifejlődött volna.
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két tollazat közötti különbség jelentéktelen, úgy, miként 
már meg is jegyeztük, talán közvetetlenül az életfeltételek 
hatásának tulajdonítható; számos madárnál azonban alig 
lehet afelett kételkedni, hogy a nyári tollazat ékességül 
szolgál, még azon esetben is, midőn mindkét ivar hasonlít 
egymáshoz. Méltán tehetjük fel, hogy ez az eset számos 
gémre, kócsagra nézve is stb., mivel szép dísztollaikat a 
párosodás ideje alatt nyerik. Az ily dísztollak, bóbiták stb., 
különben is, ha mindjárt mindkét ivarnál is előfordulnak, 
a hímnél alkalmilag jobban vannak kifejlődve, mint a nős
ténynél s azon toliakhoz s egyéb ékítményekhez hasonlí
tanak, melyek más madaraknak csupán hímjeinél fordulnak 
elő. Az is ismeretes, hogy a fogság azáltal, hogy a hím 
madarak fajfentartó szerveit afficiálja, gyakran másodlagos 
ivarjellemeik kifejlődését is megakadályozza, bár más je
gyekre semmi közvetetlen befolyást nem gyakorol; s Bartlett 
arról értesít, hogy a Tringa Canutus nyolc vagy kilenc pél
dánya egész éven át megtartotta a zoológiái kertben dísz
telen téli tollazatát, miből azt következtethetjük, hogy a 
nyári tollazat, habár mindkét ivarnak sajátja, oly termé
szetű, mint számos madárnak kizárólag hímjeire jellemző 
tollazat.80

A közölt tényállásból s különösen abból, hogy bizonyos 
madaraknál a két ivarnak egyike sem változtatja szinét az 
évenkint való kétszeri vedlés alkalmával, vagy pedig csupán 
oly jelentéktelenül, hogy ezen változás alig szolgálhat bár
minemű javára, valamint abból, hogy más fajoknak nősté
nyei kétszer vedlenek ugyan, de mégis egész éven át meg
tartják színüket: azt következtethetjük, hogy az évenkinti 
kétszeri vedlés szokása nem azért keletkezett, hogy a hím

mikor a hó elolvadt, nagyon ki van téve az orvmadarak pusztítá
sának. L. Wilhelm von W right: Lloyd-tói id. Game Birds of Sweden. 
1867. p. 125.

80 A vedlésre vonatkozó adatokra nézve a szalonkákat stb. 
illetőleg 1. Macgillivray : Hist. Brit. Birds. Vol. IV. p. 371. ; a Gla- 
reolá-t, pólingot és túzokot illetőleg Jerdon : Birds of India. Vol. 
III. p. 615., 630., 683. ; a Totanus-t illetőleg u. o. p. 700. ; a gémek 
dísztollait illetőleg: u. o. p. 738. és Macgillivray : Vol. IV. p. 435. 
és 445., valamint Mr. Stafford Allen : Ibis. Vol. V. 1863. p. 33.
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a párosodás ideje alatt valamely ékítményben részesüljön, 
hanem hogy a kétszeri vedlés, mely eredetileg valamely 
határozott célból szereztetett, később arra használtatott, 
hogy bizonyos esetekben a madaraknak násztollazat szerzése 
által javára váljék.

Első pillanatra meglepő körülménynek látszik, hogy 
közel rokon madarak egyes fajai évenkint szabályszerüleg 
kétszer vedlenek, míg mások csupán egyszer. A havasi fájd 
például évenkint kétszer, sőt háromszor is vedlik, a nyír
fajd pedig csupán egyszer. India ragyogó színű mézevő ma
darainak (Nectariniae) egyesei, valamint a sötétszínű pacsir
ták (Anthus) egyes alnemei kétszer vedlenek évenkint, mások 
pedig csupán egyszer.81 A vedlés módjának különböző foko
zatai azonban, melyek különböző madárnál tudvalevőleg 
előfordulnak, rámutatnak, mily módon juthattak bizonyos 
fajok vagy egész faj csoportok évenkint való kétszeri vedlé- 
sükhöz, vagy hogy mily módon veszítették ismét el, miután 
már egyszer megszerezték. Bizonyos túzokoknál és liléknél 
(Charadrius) a tavaszi vedlés legkevésbbé sem tökéletes : 
egyes tollak megújulnak, mások csupán színüket változtat
ják. Okunk van továbbá föltenni, hogy bizonyos túzokok
nál és guvatféléknél (Rallidae), melyek voltaképen kétszeri 
vedlésen esnek át, az idősebb hímek egyesei egész éven át 
megtartják nászruhájukat. Néha tavasszal csak néhány 
kevéssé jelentékenyen módosult toll járul a tollazathoz ; 
így például Indiában bizonyos drongók (Bhringa) korong
alakú farktollai s bizonyos gémek meghosszabbodott hát- 
és nyaktollai s bóbitája. A tavaszi vedlés ilyetén fokozatok 
kapcsán egyre tökéletesebbé válhatott, míg végre tökéletes 
kettős vedlés fejlődött ki. A paradicsommadarak némelyei 
egész éven át megtartják násztollazatukat, s ezek csupán 
egyszer vedlenek ; mások köz vetetlenül a párosodás ideje után 
elvesztik, s ezek kétszer vedlenek ; ismét mások az első 
évben elvesztik ez időszak után, többé azonban nem; úgy 
hogy ez utóbbi fajok vedlésük módjára nézve közvetítők.

A havasi fájd vedlését illetőleg 1. Gould : Birds of Great Bri
tain. A Nectarinákat illetőleg : J erdőn : Birds of India. Vol. I. p. 
359-j 3Ö5-» 369. Az Anthus vedlését illetőleg: Blyth : Ibis. 1867. p. 32.
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Nagy különbség van továbbá a madarak között azon idő
tartamra nézve, mely alatt évszaki tollazatukat megtartják, 
úgy hogy bizonyos tollak egész éven át megmaradnak, 
mások pedig teljesen elvesznek. így a bajnok libuc gallérát 
alig tartja meg tavasszal két hónapig. Natalban a hím öz
vegymadár (Chera progne) hosszú farktollai decemberben 
vagy januárban nőnek s márciusban ismét elvesznek, úgy 
hogy csak mintegy három hónapig maradnak meg. Az ék
tollak a kétszer vedlő madarak legtöbb fajánál mintegy hat 
hónapig maradnak meg. A vad Gallus bankivá-kakas azon
ban nyakának sallangtollait kilenc vagy tíz hónapig tartja 
meg s ha ezeket leveti, az alattok fekvő fekete nyaktollak 
teljesen láthatókká válnak. E faj szelídített utódainál ellen
ben a sallangtoliakat azonnal újak helyettesítik, úgy hogy 
ez esetben azt látjuk, hogy a kétszeri vedlés a szelídít és 
befolyása alatt a tollazat egy részére nézve egyszerivé vál
tozott.82

A közönséges kacsa (Anas boschas) kácséra a párosodás 
ideje után, mint ismeretes, három hónapra elveszti hím tol
lazatát, mely idő alatt a nőstény tollazatával bír. Az Anas 
acuta kácséra kevesebb időre, tudniillik csupán hat hétre, 
vagy két hónapra veszti el tollazatát, s Montagu megjegyzi, 
hogy »a kétszeri vedlés ily rövid idő alatt rendkívül neve
zetes körülmény, mely minden emberi okoskodást dugába 
látszik dönteni«. Aki azonban a fajok lassankint való átala
kulásában hisz, legkevésbbé sem fog meglepődni, hogy 
különféle fokozatokra akad. Föltéve, hogy az Anas acuta 
kácsérai még rövidebb idő alatt kapnák meg új tollazatu
kat, ez esetben az új hímtollaknak a régiekkel, továbbá

82 A közölt adatokra nézve a részben való vedlést s azon vén 
hímeket illetőleg, melyek násztollazatukat megtartják, a túzokokat 
s liléket illetőleg 1. Jerdon : Birds of India. Vol. III. p. 617., 637.,
709., 711. Továbbá Blyth : Land and Water. 1867. p. 84. A Paradisea 
vedlését illetőleg 1. dr. W. Marshall érdekes cikkét: Archives Nier- 
landaises, tom. VI. 1871. A Viduá-1 illetőleg: Ibis. Vol. III. 1861. 
p. 133. A drongákat illetőleg : Jerdon : u. o. Vol. I. p. 435. A Herodios 
bubulcus tavaszi vedlését illetőleg: Mr. S. S. Allen : Ibis. 1863. p. 33. 
A Gallus bankivá-1 illetőleg: Blyth : Annals and Mag. of Nat. Hist. 
Vol. I. 1848. p. 455. ; ugyanezen tárgyat illetőleg 1. Variation of 
Animals etc. Vol. I. p. 236.
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a nőstényekre nézve jellemző néhány tollal csaknem szük
ségképen elegyülniük kellene ; s ez az eset, úgy látszik, 
egy nem igen távol rokonságban álló madár hímjére, tudni
illik a Merganser serrator-éra nézve, mert ezekről azt mond
ják, hogy hímjeik »tollazatuknak olyszerű változásán men
nek át, mely bizonyos tekintetben a nőstényekhez teszi 
őket hasonlókká«. A folyamatnak jelentéktelen gyorsulása 
által a kétszeri vedlés teljesen elveszne.83

Némely hím madár tavasszal, mint már említettük, 
élénkebb színűvé nem vedlés útján válik, hanem vagy a 
tollak színének valóságos megváltozása, vagy a tollak hul
latag, sötét szélének levetése által. Az ezáltal okozott szín- 
változás hosszabb vagy rövidebb ideig tarthat. A gödénynél 
(Pelecanus onocrotalus) szép rózsaszínű lehellet futja be az 
egész tollazatot, mi alatt citromsárga foltok jelennek meg 
mellén ; ez a szín azonban, mint Sclater megjegyzi, »nem 
tart sokáig, hanem megjelenése után hat hétre vagy két 
hónapra ismét eltűnik«. Bizonyos pintyőkék levetik tavasz- 
szal tolláiknak a széleit, miáltal élénkebb szintiekké válnak, 
míg más pintyőkék nem szenvednek ilynemű változást. így 
az Egyesült-Államok Fringilla tristis-ének (valamint egyéb 
amerikai fajoknak) élénk színe csak a tél elmúltával fejlődik 
ki, míg a mi tengelicénknél, mely amavval életmódjára nézve 
egészen megegyezik s csízünknél, mely szervezetére nézve 
még közelebb áll hozzá, ilynemű változás nincs. Rokonfajok 
tollazatában nyilvánuló ilynemű különbség azonban nem 
lephet meg ; mert az ugyanazon családba tartozó kenderike 
homlokának s begyének karmazsin színe Angolországban 
csak nyáron mutatkozik, holott Madeirán ezek a színek 
egész éven át megmaradnak.84

83 Macgillivray : Hist. Brit. Birds. (Vol. V. p. 34., 70. és
223., a kacsafélék vedlését illetőleg Waterton- és Montagu-tói köl
csönzött idézetekkel. Valamint Yarrell: Hist of Brit. Birds. Vol. III. 
p. 243.

84 A pelikánt illetőleg 1. Sclater : Proc. Zool. Soc. 1868. p. 265. 
Az amerikai pintyeket illetőleg 1. Audubon : Ornithol. Biogr. Vol. I. p.
174., 221. és Jerdon : Birds of India. Vol. II. p. 383. A madeirái 
Fringilla cannabiná-t illetőleg Mr. E. Vernon Itercourt : Ibis. Vol. V. 
1863. p. 230.



"Ч

A hím madaraknak tollazatukkal való kacérkodása. ■■— 
A hím madarak nagy buzgalommal tárják ki mindenféle 
cifraságaikat, legyenek azok bár állandók, avagy ideiglene
sen szerzettek ; s minden arra mutat, hogy e diszítmények 
a nőstények izgatására, csalogatására s elbájolására szolgál
nak. A hímek azonban néha akkor is kitárják cifraságaikat, 
mikor nincsenek a nőstények társaságában, mint ezt alkal
milag a faj dóknál lehet észlelni dürgő-helyeiken, meg a páva
kakasoknál. Ez utóbbi madár azonban nyilván mindig valami 
szemlélőt kiván, s mint magam is gyakran láttam, kitárja 
pompáját tyúkok, sőt disznók előtt is.85 86 Mindazon termé
szetbúvárok, kik a madarak életmódját akár vad állapot
ban, akár fogságban észlelték, egyhangúlag azon vélemény
ben vannak, hogy a hímeknek örömük telik szépségük ki
fejtésében. Audubon gyakran említi, hogy a hímek különböző 
módon igyekeznek a nőstényt elbájolni. Gould, miután egy 
hím kolibrinak bizonyos sajátságairól szólott, avval foly
tatja, hogy nem kételkedik abban, hogy a hím ezen saját
ságait a legkedvezőbben képes a nőstény előtt kifejteni. 
Dr. Jerdőn 86 hangsúlyozza, hogy a hím szép tollazata arra 
szolgál, »hogy a nőstényt elbájolja s megigézzé«. Bartlett a 
zoológiái kertben a leghatározottabban nyilatkozott ugyan
ezen értelemben.

Nagyszerű látvány lehet India erdeiben egyszerre húsz- 
harminc pávatyúkra akadni, mikor »a hímek, pompás far
kukat kitárva, teljes fényben kérkednek az elégedett nősté
nyek előtt«. A vad pulykakakas csillogó tolláit felberzeszti, 
szép habos farkát és csíkolt szárnytollait kiterjeszti s pom
pás, karmazsinszínű és kék fityegőivei egészben véve pom
pás, habár a mi szemeinkre groteszk látvány. Hasonló tények 
különböző fajú faj dókról is ismeretesek. Forduljunk azonban 
egy más rendhez. A hím Rupicola crocea (50. ábra) a világ 
legszebb madarainak egyike ; ragyogó narancsszínű, s egyes 
tollai sajátságosán nyirottak s fonalasán szétfoszlottak.

85 L. továbbá : Ornamental Poultry, by Rev. E. S. Dixon : 
1 8 4 8 . p .  8 .

86 Birds of India, introduct. Vol. I. p. XXIV. a pávakakast 
iletftleg : Vol. III. p. 507. L, továbbá Gould : Introduct. to the Trochi~ 
lidae. 1861. p. 15. és 14.
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A nőstény pirossal árnyékolt barnászöld s bóbitája a hímé
nél sokkal kisebb. Sir R. Schomburgk írta le e madár udvar
lását ; ráakadt gyülekező helyükre, melyen tíz hím és 
két nőstény volt jelen. A gyülekezőhely négy—öt lábnyi 
átmérőjű s olyan volt, mintha emberi kezek tisztogatták 
volna meg minden fűszáltól és kisimították volna. Egy hím 
»ide s tova szökdösött s a többit szemlátomást elbájolta. 
Most kitárta szárnyait, fejét felemelte, vagy farkát legyező- 
szerüleg kifeszítette ; most ismét szökdöső lépésekkel kevély- 
kedett, míg belefáradt, mire azután valami énekfélét kez
dett s egy másik hím felváltotta. így lépett egymás után 
három a színpadra s azután önelégültséggel tért vissza a 
többihez«. Az indiánusok, hogy bőrükre szert tegyenek, 
ilyen gyülekezőhelyen állanak lesbe, várva, míg a tánco
lásba egészen belemélyedtek, mikor azután mérgezett nyi
laikkal egymásután négy-öt hímet képesek elejteni.87 A pa
radicsommadaraknak teljes tolldíszben ragyogó hímjei tucat
jával vagy még többen gyűlnek össze egy-egy fán, hogy, 
mint a benszülöttek mondják, táncmulatságot tartsanak; 
s ekkor, mint Wallace megjegyzi, a madarak ide s tova rep- 
kedésétől, pompás dísztollaik lebegtetésétől és rezgetésétől, 
úgy látszik, mintha az egész fa lebegő toliakkal volna be
borítva. Midőn ily módon el vannak foglalva, annyira bele
merülnek, hogy ügyes nyilas csaknem az egész társaságot 
lenyilazhatja. Ha e madarak a Malayi archipelaguson fog
ságban tartatnak, tolláik tisztántartására igen nagy gondot 
fordítanak, gyakran kitárják, megvizsgálják s a legkisebb 
szennyfoltot is eltávolítják. Egy észlelő, ki több párt tar
tott élve, nem kételkedett abban, hogy a hímek tollazatá
nak kitárása arra szolgál, hogy a nőstényeknek tessenek.88

Az arany- és Amherst-fácánok udvarlások közben nem 
csupán kitárják és felemelik pompás tollgallérukat, hanem, 
mint magam is láttam, rézsűt osan a nőstény felé fordítják, 
bármely oldalon álljon is ez, szemlátomást azért, hogy

87 Journal of R. Geogr. Soc. Vol. X. 1840. p. 236.
88 Annals and Mag. of Nat. Hist. Vol. XIII. 1854. p. 157., 

valamint Wallace : u. о. Vol. XX. 1857. p. 412. és The Malay Archi
pelago. Vol. II. 1869. p. 252. Továbbá dr. Bennett, id. Brehm által : 
Thierleben. Bd. III. p. 326.
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nagyobb felület legyen előtte kitárva.89 Eközben pompás 
farktollaikat is kissé oldalvást fordítják. Bartlett egy hím 
Polyplectront (52. ábra) figyelt meg udvarlása közben s 
nekem is mutatott egy példányt, mely azon állásban töme- 
tett ki, melyet udvarlása alatt mutatott. E madár fark- és 
szárnytollai pompás szemfoltokkal vannak ékesítve, melyek 
a pávák farktollain levőkhöz hasonlítanak. Mikor a páva
kakas kacérkodik, kitárja farkát s testéhez haránt irányban 
felegyenesíti, mert a nőstény előtt áll, melynek egyidejűleg 
élénk színű, kék nyakát és mellét is akarja mutogatni. 
A Polyplectron melle azonban sötét színű s szemfoltjai nem 
szorítkoznak csupán farkára. Ennek következtében a Poly
plectron nem áll szembe a nősténnyel, hanem farktollait kissé 
rézsútosan állítja fel s ebben az irányban terjeszti ki, mi
közben ugyanazon oldalon szárnyát is kifeszíti s az ellen
kező oldalit felemeli. Ez állásában a szemfoltok a bámuló 
nőstény szemei előtt a hím egész testén egyetlen nagy tarka 
felületté vannak kiterülve. Bármely oldalra forduljon is a 
nőstény, a hím kifeszített szárnyát s rézsűt álló farkát utána 
fordítja. A hím tragopan-fácán csaknem ugyanily módon 
cselekszik ; mert testének tolláit — habár magát a szárnyát 
nem is — felemeli és pedig a nőstény állásával ellenkező 
oldalán, melyen a szemfoltok különben rejtve maradnának, 
holott így a szép szemfoltok valamennyien egyidejűleg lesz
nek láthatókká.

Az Árgus-fácánnál a dolog még feltűnőbb. A roppantul 
kifejlődött másodrendű evezőtollak, melyek csupán a hímek
nél vannak meg, egy sorban álló húsz-huszonhárom szem
folttal vannak díszítve, melyeknek mindegyike egy hüvelyk 
átmérőjű. A tollak ezen felül sötét színű harántsávokkal és 
pettysorokkal vannak csinosan ékesítve, mintha a tigris 
bőre a párducéval volna kombinálva. A hím ezen gyönyörű 
ékítményeit mindaddig rejtve tartja, míg a nőstény nincs 
jelen ; ekkor azonban felemeli a farkát, kiterjeszti szárny- 
tollait, úgy hogy nagy legyezőhöz, vagy kerek, csaknem

89 Mr. T. IV. Wood: (The Student, April, 1870. p. 115.) az arany- 
és japáni fácán, Phasianus versicolor, tollazatával való kacérkodásá
nak kimerítő leírását adta ; s a tollazat kitárását oldalinak, vagy 
egyoldalinak nevezi.

5*
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függőlegesen álló paizshoz hasonlítanak, melyeket testének 
mellső része elé tol. Fejét és nyakát oldalt tartja, úgy hogy 
a nagy legyezők elfödik ; hogy azonban a nőstényt, mely 
előtt bájait kitárja, meg is láthassa, időről-időre kidugja a 
fejét (miként Bartlett látta) két evezőtoll között, ami igen 
groteszk látvány. Ez gyakori szokása lehet a vad állapot
ban levő Árgus-fácánnak, mert Bartlett és fia a Keletről 
igen tökéletes állapotban küldött több bőrt megvizsgáltak, 
két evezőtoll között mindig találtak egy kopott helyet, 
melyen keresztül a fácán a fejét bizonyosan gyakran kidug- 
dosta. Wood azonban azt hiszi, hogy a hím oldalról is lát
hatja a nőstényt a legyező szegélye mellett.

Az evezőtollak szemfoltjai bámulatra méltó díszítések ; 
mert, mint Argyll herceg megjegyzi,90 oly módon vannak 
árnyékolva, hogy egy mélyedésben lazán fekvő golyóhoz 
hasonlítanak. Midőn azonban a British Múzeum példányát, 
mely kifeszített s lefelé álló szárnyakkal van kitömve, meg
tekintettem, nagyon csalódtam, mert a szemfoltok simák
nak, vagy épen vájtaknak látszanak. Gould azonban meg
magyarázta a dolgot : a hím ugyanis azon állásban, melyet 
természetes udvarlása közben elfoglal (54. ábra), tolláit fel
felé emeli s ez esetben, felülről esvén rájuk a világosság, 
mindegyik szemfolt legott egy mélyedésben ülő golyóhoz 
lesz hasonlóvá. Több művész tekintette meg e tollakat s 
mindegyik bámulatát fejezte ki az árnyékolás tökéletessége 
felett. Méltán lehetne a kérdést felvetni, vájjon az ilyen 
művészi módon árnyékolt diszítmény az ivari kiválás tevé
kenysége útján jött-e létre ? Célszerű lesz azonban ezen kér
désre adandó feleletünket akkorra halasztani, mikór a követ
kező fejezetben a fokozatos fejlődés elvéről fogunk szólani.

A fentebbiek a másodrendű evezőtollakra vonatkoznak ; 
az elsőrendű evezőtollak, melyek a többi tyúkféle madárnál 
egyszinüek, az Árgus-fácánnál hasonlóképen csodálatra
méltók. E tollak gyengédbarna szintiek, számos sötét pety- 
tyel, melyek mindegyike egy-egy sötét karikától körülvett 
két vagy három fekete foltból áll. Legfőbb ékességük azon
ban a sötétkék toligerinc mellett fekvő terület, melynek

90 The Reign of Law, 1867. p. 205.
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körvonalai tökéletes másik tollat ábrázolnak, mely a valódi 
toll belsejében fekszik. Ezen belső rész világosabb gesztenye
barna s rendkívül apró, fehér foltokkal sűrűn pettyege- 
tett. En ezeket a tollakat többeknek megmutattam s töb
ben jobban csodálták, mint a szemfoltos tollakat s meg
jegyezték, hogy inkább hasonlítanak mesteri, mint termé
szeti tárgyakhoz. Ezek a tollak rendes körülmények között 
egészen el vannak ugyan rejtve, a másodrendű evezőtollak- 
nak legyező- vagy paizsszerű kifeszítése alkalmával azonban 
teljesen kitárulnak.

A hím Árgus-fácán esete rendkívül érdekes, mert jó 
bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a legfurfangosab
ban kigondolt szépség sem szolgálhat egyébre, mint csupán 
a nőstény izgatására. Hogy ez csakugyan így van, ezt abból 
kell következtetnünk, hogy a hím elsőrendű evezőtollait 
máskor soha nem tárja ki s golyó-ékítményeit csupán akkor 
mutogatja teljesen, mikor udvarló állásba helyezkedik. Az 
Árgus-fácánnak nincsenek ragyogó színei és udvarlásának 
sikere dísztollainak jelentékeny nagyságától, valamint a 
díszes rajzok kivitelétől látszik függeni. Sokan azt fogják 
talán mondani, hogy teljesen hihetetlen, hogy egy nőstény 
madár képes legyen finom árnyékolást s kitünően készült 
rajzokat méltányolni. Bizonyára bámulatra méltó is az, 
hogy a nőstény az ízlésnek ezen csaknem emberi fokával 
bírjon. Aki azt hiszi, hogy az alsóbb állatok megkülönböztető 
képességét és ízlését biztosan tudja mérlegelni, ám tagadja, 
hogy a nőstény Árgus-fácán ily keresett szépség méltánylá
sára képes ; ez esetben azonban kénytelen lesz megengedni, 
hogy azon rendkívüli állás, melyet a hím udvarlása alatt 
elfoglal s mely által tollazatának bámulatos szépségét tel
jesen kifejti, céltalan, ami olyan következtetés, melyet én 
részemről soha sem engedhetek meg.

Szemben avval, hogy annyi fácán s egyéb rokon tyúk
féle madár tárja ki szorgosan tollazatát a nőstény előtt, 
figyelemre méltó, hogy— mint Bartlett értesít —ez nem mond
ható a füles és Wallich-féle fácánról ( Crossoptilon auritum 
és Phasianus Wallichii); úgy látszik, mintha ezek a mada
rak tudnák, hogy kevés mutogatnivalójuk van. Bartlett ezen 
fajok hímjeit soha sem látta egymással bajt vívni; a Wal-
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lich-féle fácánt azonban nem volt oly jó alkalma meg
figyelni, mint a füles fácánt. Jenner Weir is úgy találta, 
hogy mindazon madarak hímjei, melyeknek gazdag, vagy 
élesen jellemzett tollazatuk van, civakodóbb természetűek, 
mint az ugyanazon csoporthoz tartozó egyszerűbb színű 
fajok. A tengelice például civakodóbb, mint a kenderike, a 
fekete rigó civakodóbb a többi rigóknál. Azok a madarak, 
melyek tollazatukat különböző évszakokban megváltoztat
ják, az évszakban, melyben ékesebb színűek, sokkal civa- 
kodóbbakká válnak. Nem szenved ugyan kétséget, hogy 
néhány egyszerű színű madárnak hímjei is elkeseredetten 
küzdenek egymással, mégis úgy látszik azonban, mintha 
azon esetekben, midőn az ivari kiválás nagy befolyással volt 
s valamely faj hímjeinek élénk színeket adott, egyúttal a 
hímeknek erős hajlamot is kölcsönzött a küzdésre. Közel 
analóg eseteket lesz még alkalmunk alább az emlősök tár
gyalásánál előadni. Másfelől éneklőképességet és ragyogó 
színt kevés madárfaj hímje szerzett egyszerre ; ez esetben 
az elért jó tulajdonságok egészen azonosak lettek ; ered
ményük siker a nőstény elbájolásában. Mindennek dacára 
azonban meg kell engednünk, hogy több ragyogó színű 
madár hímjénél bizonyos tollak különösen arra a célra mó
dosultak, hogy hangszeri zenét hozzanak létre, ámbár az 
utóbbinak szépsége, legalább a mi ízlésünk szerint, nem 
hasonlítható össze számos énekes madár hangbeli zenéjével.

Forduljunk már most azon hím madarakhoz, melyek 
nem nagy mértékben ékesítettek, azonban mindennek dacára 
mindazt kitárják udvarlásuk alkalmával, ami némi tekin
tetben vonzószerül szolgálhat. Ezek az esetek bizonyos tekin
tetben még nevezetesebbek, mint a fentebbiekben előadot
tak s csak kevéssé ismeretesek. A közlendő adatokat, melyek 
nagyszámú becses jegyzetek kivonatát képezik, Weir-nék 
köszönöm, ki hosszú ideig tartott különböző fajú madarakat, 
ezek között Angolország összes pinty- és sármányféléit 
(Fringillidae és Emberizidae). A pirók oly módon teszi köze
ledése kísérleteit, hogy a nőstény elé áll s begyét felfújja, 
úgy hogy karmazsinszínű tolláiból sokkal több látható mint 
különben ; eközben fekete farkát a legnevetségesebb módon 
mozgatja és forgatja egyik oldalról a másikra. A hím erdei
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pintyőke szintén szembe áll a nősténnyel s veres mellét s 
kék fejét mutogatja neki; szárnyait egyidejűleg gyengén 
felemeli, miáltal vállának tiszta fehér szalagai feltűnőb
bekké válnak. A közönséges kenderike felfújja rózsás mellét, 
barna szárnyait és farkát kissé felemeli, hogy fehér szegé
lyeivel lehetőleg legjobban értékesítse, óvatosaknak kell 
azonban lennünk, nehogy azt következtessük, hogy a szár
nyakat csupán mutogatás kedvéért terjeszti ki, mint
hogy ezt néhány oly madár is teszi, melynek szárnyai nem 
szépek. Ez az eset a házi kakasnál, csakhogy ez mindig a 
nőstény helyzetével ellenkező oldali szárnyát terjeszti ki és 
sepri vele egyúttal a földet. A hím tengelice valamennyi 
többi pintyőkétől eltérő módon viseli m agát: szárnyai szé
pek, vállai feketék s ugyanily színű számytollai fehérrel 
tarkázottak s aranysárgával szegélyzettek. Mikor a nős
ténynek udvarol, testét egyik oldalról a másikra himbálja, 
gyengén kiterjesztett szárnyait pedig gyorsan, előbb az egyik, 
majd a másik oldalra hajlítja, miközben aranyszínű fény 
esik rájuk. Miként Weir közli, egy angolországi pintyőke 
sem himbálódik udvarlása alatt egyik oldalról a másikra, 
még a közel rokon csíznek a hímje sem, mert ezáltal sem
mivel sem fokozná szépségét.

Az angolországi sármányok legtöbbje egyszerű színű 
madár; a nádiveréb (Emberiza schoeniclus) hímjének fej- 
tollai azonban tavasszal szürke hegyeiknek levetése által 
szép fekete színt váltanak s ezek az udvarlás alatt felbor- 
zolódnak. Weir az ausztráliai Amadiná-nak két faját tar
totta : az A. castanotis igen kicsiny s szerény szinezetű pin
tyőke sötét farkkal, fehér testtel s fényes fekete farkfedő- 
tollakkal, mely utóbbiaknak mindegyike három, feltűnő, 
tojásdad, fehér folttal ékes.91 Mikor e faj hímje a nősténynek 
udvarol, ezen, részben színes farkfedőtollakat könnyedén 
kiterjeszti és igen sajátságos módon rezegteti. Az Amadina 
Lathami hímje egészen eltérő módon viseli magát; kiter
jeszti a nőstény előtt ragyogó színű mellét, skarlátpiros, 
testét s ugyanilyen farkfedőtollait. Ehhez, dr. Jerdon után,

91 Ezen madár leírását 1. Gould : Handbook to the Birds of 
Australia. Vol. I. 1865. p. 417.
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még hozzátehetem, hogy az indiai bulbul (Pycnonotus 
haemorrhous) farkfedőtollai közül az alsók karmazsinpirosak 
és azt lehetne róluk vélni, hogy soha sem láthatók tökéle
tesen : »Mikor azonban ez a madár izgatott, gyakran kiter
jeszti oldalt piros tolláit, úgy hogy még felülről is látha
tókká válnak«.92 Néhány más madárnak, például a nagy 
tarka harkálynak (Picus major) karmazsinszínű alsó fark
fedőtollai ilyen módon szintén láthatókká lehetnek. A kö
zönséges galamb melltollai szivárványszineket játszanak; & 
mindenkinek látnia kellett, hogyan fújja fel a hím mellét, 
mikor a nőstény körül bókol, hogy ezen tollakat a legked
vezőbben mutogathassa. Ausztrália szép bronzszárnyú ga
lambjainak egyike (Ocyphaps lophotes) Weir szerint egészen 
másképen viseli m agát; míg a hím a nőstény előtt áll, 
fejét csaknem egészen a földre horgászt ja, farkát kifeszíti s 
függőlegesen felemeli, szárnyait pedig félig szintén kitárja. 
Erre testét váltogatva hol felemeli, hol ismét lassan le- 
sülyeszti, úgy hogy a szivárványszineket játszó, fémfényü 
tollak valamennyien egyszerre láthatók s csillognak a nap
fényen.

Elegendő tényt közöltünk immár, melyek azt bizonyít
ják, hogy milyen szorgosan s milyen nagy ügyességgel fejtik 
ki a hím madarak bájaikat. Míg tollaikat tisztogatják, gyak
ran van alkalmuk önmagukat bámulni s kiokoskodni, hogy 
mi módon érvényesíthetik legjobban szépségüket. Minthogy 
azonban egy és ugyanazon faj hímjei magukat valamennyien 
ugyanazon módon fitogtatják, úgy látszik, mintha talán 
mégis a kezdetben öntudatos cselekvések váltak ,volna ösz- 
tönszerüekké. Ha ez így van, úgy a madarakat nem lehet 
öntudatos hiúsággal vádolnunk; mikor azonban a páva
kakast kifeszített s reszkető farktoliakkal látjuk kérkedni, 
mégis úgy látszik, mintha a büszkeségnek s hiúságnak élő 
mintaképe állana előttünk.

A hímek különböző cifraságainak viselőjükre nézve bizo
nyára a legnagyobb jelentősége van, mert számos esetben 
a repülés és futás tetemesen korlátozott tehetsége rovására 
fejlődtek ki. Az afrikai lappantyú (Cosmetornis), melynél az

92 Birds of India. Vol. II. p. 96.
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elsőrendű evezőtollak egyike a párosodás ideje alatt rend
kívüli hosszú, fonálszerű függelékké fejlődik, ezáltal repü
lésében gátoltatik, ámbár más évszakban épen sebes repü
léséről nevezetes. A hím Árgus-fácán másodrendű evezőtol
lainak »rettentő nagysága e madarat repülő képességétől 
— mint mondják — csaknem végkép megfosztja.« A hím 
paradicsommadarakat finom tollai nagy szél alkalmával 
akadályozzák a repülésben. A délafrikai özvegymadarak 
(Vidua) hímjeinek repülését rendkívül hosszú farktollaik 
nehézkessé teszik; ha azonban ezeket elhullatták, repülésük 
ép oly sebes, mint a nőstényeké. Minthogy a madarak 
mindig akkor költenek, mikor táplálékban bővelkednek, a 
hímek akadályozott helyváltoztatásbeli tehetségük következ
tében valószínűleg nem igen szenvednek; afelett azonban 
alig lehet kételkedni, hogy sokkal inkább ki vannak téve 
azon veszélynek, hogy orvmadaraknak esnek zsákmányul. 
Afelett sem lehet továbbá kételkedni, hogy a pávakakas 
hosszú farktollai, az Árgus-fácán pedig hosszú fark- és evező- 
tollai miatt sokkal könnyebben esik valamely ragadozó tigris 
zsákmányául, mint különben, ha e tollai nem lennének. 
Önkényt érthető az is, hogy számos hím madarat élénkebb 
színe, különböző ellenségei számára, feltűnőbbé tesz. Az ilyen 
madarak azonban, mint Gould megjegyzi, általában félénk 
természetűek, mintha csak annak tudatával bírnának, hogy 
szépségük rájuk nézve a veszélyek forrása; sokkal nehezeb
ben is lehet rájuk akadni s megközelíteni, mint sötétszínű 
s aránylag merészebb nőstényeiket, vagy mint a fiatal, még 
nem diszített hímeket.93

Még különösebb tény az, hogy némely madár hímjei, 
melyek küzdésre külön fegyverekkel vannak felszerelve s 
vad állapotban oly harciasak, hogy egymást gyakran meg
ölik, szenvednek azáltal, hogy bizonyos cifraságaik vannak.

93 A Cosmetornis-1 illetőleg 1. Livingstone : Exped. to the Zambesi, 
1865. p. 66. Az Árgus-fácánt illetőleg : Jar dine’s Nat. Hist. Lib. Birds. 
Vol. XIV. p. 167. A paradicsommadarakat illetőleg 1. Lesson : id. 
Brehm által, Thierleben, Bd. III. p. 325. Az özvegymadarakat illetőleg : 
Barrow’s Travels in Africa. Vol. I. p. 243. és Ibis. Vol. III. 1861. 
p. 133. Mr. Gould : a hím madarak bátortalanságáról: Handbook to 
the Birds of Australia. Vol. I. 1865. p. 210., 457.
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A küzdőkakas-tenyésztők kakasaiknak sallangtollait meg
nyílj ák s taraját meg szakállát levágják s azt mondják, 
hogy madaraik »meg vannak tompítva« (dubbed). A nem
tompított madár, mint Tegetmeier mondja, »nagy hátrány
ban van. Taraja meg szakálla ellenfele csőrének jó kapasz
kodó pontokul kínálkoznak, s mivel a kakas mindig oda
vág, ahová belecsimpaszkodott, ha ellenfelét már egyszer 
megragadhatta, teljesen hatalmába is ejti s ha nem is öli 
épen meg, a vérveszítés, melyet a nem-tompított kakas 
szenved, mégis sokkal nagyobb, mint amelynek a tompí
tott ki van téve«.94 Fiatal pulykakakasok küzdéseik alkal
mával mindig egymásnak lebenyeibe csimpeszkednek, s úgy 
hiszem, hogy az öregek ugyanily módon küzdenek. Ez ellen 
azt lehetne talán szóba hozni, hogy a taraj és húsos lebenyek 
nem szolgálnak cifraságul s ennek következtében nem is 
lehetnek hasznosak ; a fényes, fekete spanyol kakasnak szép
ségét azonban fehér arca s karmazsinszínű taraja még a mi 
szemeink előtt is emeli s aki a hím Tragopan-fácán ragyogó 
kék húsos lebenyeit valaha látta, mikor udvarlása alkal
mával felduzzasztja, bizonyára egy percig sem kételkedhet ik 
afelett, hogy a fejlődésüket létrehozó cél a szépség. Az elő
adottakból világosan látjuk, hogy a hímre nézve dísztollai 
s egyéb cifraságai a legnagyobb jelentőségűek ; látjuk továbbá 
azt is, hogy a szépség egyes esetekben nagyobb jelentőségű, 
mint a küzdés alkalmával elérhető siker.

94 Tegetmeier : The Poultry Book, 1866. p. 139.
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Ha az ivarok egymástól megjelenésük szépségében, 
éneklőképességben, vagy annak létrehozhatásában külön
böznek, amit hangszeri zenének neveztem, csaknem állan
dóan a hím az, mely a nőstényt felülmúlja. Ezen tulajdon
ságok a hímre nézve, mint épen láttuk, a legnagyobb 
jelentőségűek. Ha az évnek csupán egy részére fejlődnek, 
ez mindig a párosodás előtt rövid idővel történik. Mindig 
egyedül a hím az, mely különböző vonzószereit kitárja s a 
nőstény előtt gyakran idegenszerű taglejtéseket végez a föl
dön, vagy a levegőben. Minden hím elűzi vetélytársait, vagy 
megöli, ha teheti. Ebből azt következtethetjük, hogy a hím 
szándéka abban áll, hogy a nőstényt magával való egybe
kelésre indítsa s e célból megkísérti a nőstényt különböző 
módon izgatni s elbájolni; s ez a véleménye mindazoknak, 
kik a madarak életmódját szorgalmasan tanulmányozták. Itt 
azonban egy kérdés merül fel, melynek az ivari kiválásra 
nézve rendkívül nagy fontossága van, az tudniillik: vájjon 
egyazon fajnak valamennyi hímje egyaránt izgatja-e s egy
aránt vonzza-e a nőstényt ? avagy ez utóbbi választást 
gyakorol s bizonyos hímeknek elsőbbséget ad ? Az utóbbi 
kérdésre számos közvetetlen s közvetett bizonyíték alapján

X IV . FEJEZET.
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igenlő válasz adható. Sokkal nehezebb azt eldönteni, hogy 
milyen tulajdonságok vannak döntő befolyással a nőstény 
választására ; van azonban néhány közvetetlen és közvetett 
bizonyítékunk arra nézve is, hogy főkép a hím külső meg
jelenésének vonzó volta az, mely itt figyelembe jő, bár két
ségkívül ereje, bátorsága s egyéb szellemi tulajdonságai is 
tekintetbe vétetnek. Kezdjük a közvetett bizonyítékokkal.

Az udvarlás időtartama. — Azon időszaknak rendesen 
hosszabb tartama, mely alatt bizonyos madaraknak mindkét 
ivara napról-napra bizonyos helyeken találkozik, részben 
valószínűleg attól függ, hogy az udvarlás hosszasan elhúzódó 
dolog, részben pedig, hogy a párosodás ténye ismétlődik, 
így a nyírfajdok dürgése Németországban és Skandináviá
ban március közepétől egész áprilison keresztül május 
közepéig tart. Negyven—ötven madár is összegyűl egy 
dürgő-helyen, melyet gyakran több egymásra következő 
éven át látogatnak. A siketfaj dók dürgése március végétől 
május közepéig vagy egész végéig tart. A Tetrao phasianellus 
»fogoly-táncai« Észak-Amerikában »egy hónapig, sőt tovább 
is tartanak«. Más faj dóknak úgy Észak-Amerikában, mint 
Szibériában1 megközelítőleg ugyanezen szokásuk van. A va
dászok a dombokat, melyeken a bajnok libucok viaskodnak, 
arról ismerik meg, hogy a fű le van taposva s ez arra mutat, 
hogy ugyanazon helyet hosszú időn át keresik fel. A guyanai 
indiánusok igen jól ismerik azon letaposott viaskodó helye
ket, hol a szép faj dókra akadhatnak; s az újguineai benn
szülöttek ismerik azon fákat, hol tíz-húsz teljes tollazatban 
levő hím paradicsommadár össze szokott gyűlni. Ez utóbbi 
esetben nincs határozottan megemlítve, hogy a nőstények 
ugyanazon fákra gyűlnek; ha azonban a vadászokat erre 
nézve különösen nem kérdezik meg, valószínűleg nem is 
fogják ezeknek jelenlétét megemlíteni, minthogy a tojók bőre 
értéktelen. Egy afrikai szövőmadárnak (Ploceus) kis csa- 1

1 Az amurmelléki Tetrao urogalloides dürgését Nordmann írja 
le (Bull. Soc. Imp. des Nat. Moscou. 1861. Тош. XXIV. p. 264.). 
Az összegyűlt hímek számát száznál többre becsüli, a nőstényeket, 
melyek a környező bokrok alatt rejlenek, ide nem számítva. A dürgés 
közben hallatott hangok a Tetrao urogallus-étói különböznek.
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patai a párosodás ideje alatt összegyűlnek s órákig foly
tatják kecses taglejtéseiket. A nagy mocsári szalonka (Sco
lopax major) alkonyaikor nagy seregekben gyűl össze mo- 
csáros réteken, s egy és ugyanazon helyet több egymásra 
következő éven át felkeresi; itt »mint megannyi nagy 
patkányt« lehet őket futkosva látni felborzolt toliakkal, 
amint szárnyaikkal csattognak s idegenszerű hangokon 
szólanak.2

Az említett madarak egyesei, — a nyír- és siketfaj d, a 
Tetrao phasianellus, a bajnok libuc, a nagy mocsári szalonka 
s talán még néhány más is, — mint mondják, soknejüségben 
élnek. E madarakról azt lehetne gondolni, hogy az erősebb 
hímek a gyengébbeket egyszerűen elkergetik, s erre legott 
annyi nőstényt foglalnak le, amennyit csak lehet; ha azon
ban a hímre nézve okvetetlenül szükséges, hogy a nőstényt 
izgassa, vagy neki tessék, könnyen megérthetjük a hosszas 
udvarlásnak s annyi különböző ivarbeli egyén ugyanazon 
egy helyen való összegyűlésének okát. Bizonyos fajok, melyek 
szorosan egynejüségben élnek, hasonlóképen tartanak nász
összejöveteleket ; ez az eset lehet Skandináviában egyik 
havasi fajdra nézve, s ezeknek dürgése március közepétől 
május közepéig tart. A lantmadár (Menura superba) Ausz
tráliában »kis, kerek dombokat« emel, a Menura Alberti 
pedig sekély mélyedéseket, vagy, mint a bennszülöttek neve
zik, próbahelyeket váj, hol, mint mondják, mindkét ivar 
összejön. Az M. superba nászgyülekezetei néha igen látoga
tottak s újabb időben egy utazó olyan közleményt tett közzé,3 
mely szerint egy alatta fekvő völgyben, mely bokrokkal volt 
sűrűn benőve, »olyan hangokat hallott, melyek egészen 
bámulatra ragadták«, midőn közelebb lopódzott, csodálko
zására mintegy százötven pompás lantmadarat pillantott 
meg, melyek »valóságos csatarendbe állva, egymással leírha

2 A fennemlített fajdók gyülekezését illetőleg 1. Brehm : Thier- 
leben, Bd. IV. p. 350 ; továbbá L. Lloyd : Game Birds of Sweden, 1867. 
p. 19., 78. Richardson : Fauna Bor. Americ. Birds, p. 362. Más madarak 
gyülekezéseiről már az előbbiekben történt említés. A paradicsom- 
madarat illetőleg 1. Wallace : Ann. and Mag. of Nat. Hist. Vol. XX. 
1857. p. 412. A szalonkát illetőleg: Lloyd : u. o. p. 221.

3 Idézi T. W. Wood: Student: April, 1870. p. 125.
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tatlan dühvei viaskodtak«. A lugas-madarak nászcsamokai 
a párosodás ideje alatt mindkét ivar számára szolgálnak: 
»itt találkoznak s küzdenek egymással a nőstények kegyéért 
a hímek s itt gyűlnek össze a nőstények a hímekkel kacér
kodni«. A két nem ugyanazt a lugast több éven át látogatja.4

A közönséges szarkák (Corvus pica L.) Rev. Darwin 
Fox szerint a Delamere-erdő minden részéből össze szoktak 
gyűlni, hogy megüljék a »nagy szarkanászt«. Néhány év 
előtt e madarak rendkívül elszaporodtak, úgy hogy egy 
erdőcsősz egy reggel tizenkilenc hímet s egy másik egyetlen 
lövéssel hét szarkát lőtt le. Az a szokásuk volt, hogy igen kora 
tavasszal külön helyeken gyűltek össze, hol egész csapatokat 
lehetett látni, egymással fecsegve, néha viaskodva s a fák 
között fontoskodva, repdesve. A szarkák az egész dolgot 
szemlátomást rendkívül fontosnak tartották. Kevéssel a 
gyülekezés után elváltak egymástól s Fox, valamint mások 
is azt észlelték, hogy ezen túl párjukkal egész évre frigyet 
kötöttek. Valamely területen, melyen egy faj nem nagy szám
mal fordul elő, nagyobb ilynemű gyülekezeteket, magától 
érthetőleg, nem tarthatnak s egy és ugyanazon fajnak külön
böző tartományokban különböző életmódja lehet. így pél
dául csak egyszer hallottam, Wedderburn-tói, a nyírfajdoknak 
Skótországban való rendes gyülekezéséről, bár ezen gyüleke
zetek Németországban és Skandináviában oly gyakoriak, 
hogy külön megnevezésük van.

Pár nélkül élő madarak. — Az itt közölt adatokból azt 
következtethetjük, hogy az udvarlás igen különböző csopor
tokhoz tartozó madaraknál gyakran igen hosszasan tartó, 
kényes és fáradságos dolog. Még azt is okunk van feltenni, 
bármily valószínűtlennek lássék is első pillanatra, hogy az 
ugyanazon területet lakó egy faj beli hímek és nőstények 
között mindig vannak egyesek, melyek egymásnak nem tetsze
nek s ennek következtében egymással nem is párosodnak. 
Több észleletet jegyeztek fel, mely szerint egy párnak hímje 
vagy nősténye lelövetvén, csakhamar egy másik által pótol

4 Gould : Handbook to the Birds of Australia. Vol. I. p. 300. 
308., 448., 451. A fennebb már említett havasi fajdot illetőleg L 
Lloyd: u. o. p. 129.



tatott. A szarkánál ezt többször észlelték, mint bármely 
más madárnál, talán feltűnő külseje s könnyen látható fészke 
miatt. A híres Jenner említi, hogy Wiltshireben egy párnak 
az egyik felét minden nap, és pedig nem kevesebbszer, mint 
hétszer egymásután lőtték le, »azonban eredmény nélkül, 
mert a megmaradt szarka csakhamar talált társat«, s az utolsó 
pár felnevelte a fiókokot. A következő napon általában akad 
tá rs ; Thompson azonban említ egy esetet, melyben az elve
szett társ már ugyanazon nap estéjén pótoltatott. Gyakran 
még akkor is akad új társ, ha az öreg madarak egyikét akkor 
ölik meg, mikor a fiókok már kikeltek ; Sir / .  Lubbock 
vadászainak egyike által rövid idővel ezelőtt észlelt eset
ben 5 az új társ két nap lefolyása alatt szereztetett. Az első 
s legvalószínűbbnek látszó feltevés az, hogy a hím szarkák
nak sokkal gyakoribbaknak kell lenniük, mint a nőstényeknek 
s hogy az előadott, valamint számos még felemlíthető eset
ben, a hímek ölettek meg. S minden arra mutat, hogy ez 
egyes esetekre csakugyan úgy is van ; így a Delamere-erdő 
csőszei arről értesítették Fox-ot, hogy a szarkák és varjak, 
melyeket a fészek közelében nagy számban lőttek le, mind
annyian hímek voltak, s ezt abból magyarázták, hogy a 
hímek könnyebben ejthetők el, midőn a fészken ülő nősté
nyeknek táplálékot hoznak. Macgillivray azonban, egy 
kitűnő észlelő tekintélyére támaszkodva, egy példát említ, 
melyben egymásután ugyanazon fészekről lelőtt három szarka 
nőstény volt, s még egy másik esetet, melyben egymásután 
hat szarka ejtetett el, melyek, ugyanazon tojásokon ültek, 
ami valószínűvé teszi, hogy nagyobb részük nőstény volt, 
ámbár, mint Fox-tói hallom, a hím is ül a tojásokon, ha a 
nőstényt megölték.

Sir / .  Lubbock erdőcsősze ismételve lelőtte — hogy 
hányszor, azt biztosan nem tudta megmondani, — egy szajkó- 
párnak (Garrulus glandarius) egyikét s az életben maradtat 
rövid időre rá mindig párosodva találta. Fox, F. Bond s 
mások egy varjupámak (Corvus corone) egyikét lőtték le, a

79

5 A szarkákat illetőleg 1. Jenner : Phil. Transact. 1824. p. 21. 
Macgillivray : Hist. Brit. Birds. Vol. I. p. 570. Thompson : Annals 
and Mag. of Nat. Hist. Vol. VIII. 1842. p. 494.
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fészkekben azonban csakhamar ismét egy párt találtak.
E madarak általában véve gyakoriak; a vándorsólyom 
(Falco peregrinus) azonban ritka s Thompson mégis meg
említi, hogy Izlandban, »ha a párosodás ideje alatt egy öreg 
hímet vagy nőstényt lelőnek, mi nem valami rendkívüli eset, 
igen kevés nap alatt akad új társ, úgy hogy ősszel ezen vélet
lenek dacára is egész bizonyossággal megvan a kellő számú 
fiatal«. Jenner Weir azt tapasztalta, hogy ugyanez mondható 
a vándorsólymokról Beachy-Headben is. Ugyanezen észlelő 
közli velem, hogy egymásután három vércse (Falco tinnun
culus), és pedig csupa hím ej tetett el, mely valamennyi egy 
fészket látogatott; kettő közülük a kinőtt, a harmadik az 
egyéves madár tollazatával bírt. Még a ritka kőszáli sasról 
(Aquilae hr у saltos) is azt állította egy megbízható erdőcsősz 
Skóthonban Birkbeck-nek, hogy ha egyiket megölik, csak
hamar akad helyette másik. A lángbagolyra (Strix flammea) 
nézve is azt észlelték, hogy a túlélő igen könnyen akad ismét 
társra, úgy hogy egynek megölésével semmire sem mentek.

Selbomei White, aki a bagoly esetét említi fel, hozzá
teszi, hogy ismert egy embert, ki a hím foglyokat ellőtte, 
mert azt hitte, hogy a párokat a hímek viaskodásai zavarják ; 
s dacára annak, hogy egy és ugyanazon nőstényt ismételve 
özveggyé tett, ez mégis igen gyorsan tett szert új férjre. 
Ugyanezen természetbúvár a verebeket, melyek a fecskéket 
fészkeiktől megrabolják, lelövette ; a hátramaradt azonban 
»lett légyen bár hím, vagy nőstény, legott szerzett új társat, 
és pedig egymásután többször«. Az erdei pintyőkére, füle- 
milére és veresfarlcú fülemülére (Phoenicura ruticilla) nézve 
analóg eseteket hozhatnék fel. Az utóbbi madarat illetőleg 
megjegyzi a szerző, hogy vidékén épen nem volt gyakori s 
nagy csodálkozását fejezi ki afelett, hogy mi módon volt 
képes a fészkén ülő nőstény özvegységre való jutását sikere
sen tudatni. Jenner egészen hasonló esetet említett előttem ; 
Blackheathben sohasem látta vad állapotban a pirókot s 
hangját sem hallatta s mégis, ha kalitkában tartott hímjei
nek egyike elhalt, néhány nap alatt megjelent egy vad hím 
s az özvegységre jutott nőstény közelébe telepedett, dacára > 
annak, hogy ennek csalogató hangja épen nem erős. Csak 
egyetlen tényt akarok még ugyanazon észlelő tekintélyére



81

támaszkodva felemlíteni: Egy seregélypár (Sturnus vulgaris) 
egyike reggel lelövetett; délben már volt az özvegynek új 
társa; ezt szintén lelőtték; az éj beállta előtt ismét teljes 
volt a pár, úgy hogy a vigasztalan özvegynek egy és ugyan
azon nap alatt háromszor sikerült magát megvigasztalnia. 
Engleheart szintén arról értesít, hogy egy seregélypámak, 
mely Blackheath egyik házának odújában fészkelt, egyikét 
egymásután több éven keresztül le szokta volt lőni ; a vesz
teség azonban mindig azonnal pótoltatott. Egyik évben 
lajstromot vezetett, s azt találta, hogy egy és ugyanazon 
fészekről harminczöt madarat lőtt le ; ezek között voltak 
hímek és nőstények, de hogy minő arányban, ezt nem tudta 
megmondani: a fiókok azonban mindezen pusztítás dacára 
felnevelődtek.6

Ezek az adatok mindenesetre figyelemreméltók. Vájjon 
honnét van az, hogy oly sok madár azonnal kész az elveszett 
társat helyettesíteni ? A szarkákat, szajkókat, varjakat, 
foglyokat s néhány más madarat sohasem lehet tavasszal 
egyedül látni, s ezek képezik első pillanatra a legzavaróbb 
eseteket. Azonban egy és ugyanazon ivarbeli madarak, 
melyek természetesen egymással nem párosodhatnak, néha 
mégis páronként vagy kisebb csapatokban élnek együtt, 
mint ez nevezetesen a galambokról és foglyokról ismeretes. 
A madarak továbbá néha hármasával is élnek, mint ezt a 
seregélyeknél, varjaknál, papagájoknál s foglyoknál észlel
ték. A fogolyról ismeretes, hogy néha két nőstény él egy 
hímmel, vagy pedig megfordítva két hím egy nősténnyel. 
A társulás valószínűleg mindezen esetekben igen könnyen 
felbomlik; s az egyik a három közül szívesen marad az özvegy 
egyedüli párja. Bizonyos madarak hímjei szerelmi dalukat 
alkalmilag a tulajdonképi idő eltelte után is zengik, ami 
amellett szól, hogy párjukat vagy elvesztették, vagy soha-

6 A vándorsólymot illetőleg 1. Thompson : Nat. Hist, of Ireland. 
Birds. Vol. I. 1849. p. 39. A baglyokat, verebeket és foglyokat illetőleg 
1. White : Natur. Hist, of Selborne. Edit, of 1825. Vol. I. p. 139. 
A Phoenicura-1 illetőleg 1. London : Mag. of Nat. Hist. Vol. VII. 
1834. p. 245. Brehm (Thierleben. Bd. IV. p. 991.) szintén említ több 
oly esetet, melyben a madarak egy nap alatt háromszor párosodtak 
újból.

DARWIN. At ember stirnuuisa. II. 6
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sem tettek rá szert. A pár egyik tagjának, akár véletlen, 
akár betegség következtében bekövetkező halála a másikat 
szabaddá teszi, s okunk van föltenni, hogy a nőstény mada
raknak különös hajlamuk van a párosodás ideje alatt korai 
halállal kimúlni. Azok a madarak továbbá, melyeknek fész
két elrontották, vagy a meddő párok vagy elkésett egyének 
könnyen ráadják magukat, hogy újból párosodjanak, sőt 
valószínűleg még annak is örvendeni fognak, ha az utódok 
felnevelésének örömeit s gondjait magukra vállalhatják, 
habár a fiókok nem is sajátjaik.7 Ilyenféle eshetőségek a fen
tebb előadott eseteknek legtöbbjét valószínűleg megmagya
rázzák.8 Mindennek dacára mégis idegenszerű tény az, hogy 
a párosodás időszakának tetőpontján annyi hím és nőstény 
kész a párosodott madarak veszteségének pótlására. Miért 
nem párosodnak ily magánosán maradt madarak egymással ? 
Vájjon nincs-e némileg okunk feltenni, — s ezen feltevéshez 
jutott Jenner Weir is, — hogy valamint az udvarlás számos 
madárnál hosszúra nyúló s hosszadalmas dolognak látszik, 
úgy bizonyos hímeknek és nőstényeknek a párosodás tulaj-

7 L. W hite: (Nat. Hist, of Selborne. 1825. Vol. I. p. 140.) a 
foglyok kisszámú hímköltéséról az év korai szakában, mely tényállásra 
nézve több példát is hallottam még említeni. Jenner : (Philosoph. 
Transact. 1824.) bizonyos madarak ivarszerveinek visszamaradt álla
potáról. A hármasával élő madarakat illetőleg a seregélyekre és papa
gájokra vonatkozó esetet Mr. Jenner Weir-nek, a foglyokra vonatkozót 
Mr. Fox-nsik köszönöm. A varjakat illetőleg 1. The Field. 1868. p. 
415. Bizonyos madaraknak a tulajdonképi időn túl való éneklését 
illetőleg 1. L. Jenyns : Observations in Natural History. 1846. p. 87.

8 Rev. J. О. Morris, Rev. O. W. Forester tekintélyére támasz
kodva, a következő esetet beszéli el (The Times. Aug. 6. 1868.): »Az 
erdőcsősz a jelen évben egy ölyvfészket talált öt fiókkal. Négyet kivett 
közülük s megölte őket, az ötödiket ellenben megtört szárnyakkal a 
fészekben hagyta, hogy az öregek elpusztítására csalogatóul szolgáljon. 
A következő napon az öregeket, midőn a fiók etetésével voltak elfog
lalva, lelőtték ; s az erdőcsősz azt hitte, hogy ezzel be van a dolog 
fejezve. A következő napon azonban két más könyörületes ölyvet 
talált, melyek örökbefogadó érzelmekkel jöttek az árván segíteni. 
Ezeket is lelőtte s a fészket ott hagyta. Midőn később ismét arra ment, 
ismét két más könyörületes egyént talált az irgalmasság gyakorlásá
ban. Ezeknek egyikét megölte s a másikat is meglőtte, de nem tudta 
megtalálni. Erre azután a háládatlan munka végzésére több ölyv 
nem jelent meg.«



83

donképi idejében nem sikerült egymást szerelemre gyújtani 
s ennek következtében nem is párosodhattak ? Ezen feltevés 
kevésbbé fog valószínűtlennek látszani, minthogy láttuk, 
mily nagy ellenszenvvel és rokonszenvvel viseltetnek alkal
milag a nőstények bizonyos hímek iránt.

A madarak szellemi tulajdonságai s a szép iránt való 
ízlésük. — Mielőtt azon kérdés fejtegetésébe bocsátkoznánk, 
vájjon a nőstények a vonzóbb hímeket választják-e ki, vagy 
pedig bármelyikkel is megelégszenek, mellyel találkoznak, 
tanácsosnak látszik előbb a madarak szellemi tehetségeit 
röviden szemügyre venni. Eszüket általában, s talán jogosan 
is, csekélynek mondják ; lehetne azonban oly tényeket is 
felemlíteni,9 melyek ellenkező következtetésre vezetnek. 
Csekély fokú elmélkedőtehetség azonban, — miként az 
embernél látjuk, — igen jól összefér erős szenvedéllyel, éles 
megfigyeléssel s a szép iránti ízléssel; s épen ezen utóbbi 
tulajdonságokkal van itt dolgunk. Sokszor említették, hogy 
a papagájok oly bensőleg ragaszkodnak egymáshoz, hogy ha 
az egyik meghal, a másik hosszasan búsul; Jenner Weir azt 
hiszi azonban, hogy a legtöbb madárnak párjához való 
ragaszkodását tetemesen túlozták. Mindennek dacára azonban 
egyes megfigyelők hallották, hogy ha a párok egyikét vad 
állapotban meglőtték, a túlélő még napokig szólott pana
szos hangokon ; s St. John különböző oly adatot közöl, 
melyen a madárpároknak egymás iránt való ragaszkodását 
bizonyítják.10 11 Bennet beszéli,11 hogy midőn Khínában egy

9 Prof. Newton szíves volt Mr. Adam  munkájának (Travels of a 
Naturalist. 1870. p. 278.) következő helyére figyelmeztetni. A japáni 
favágóról (Sitta) szólva, végül ezeket mondja: »Egy alkalommal a 
japáni favágónak rendes tápláléka, a tiszafa lágy gyümölcse helyett 
kemény mogyorót adtam. A madár hosszasan erőlködött, de nem 
tudta feltörni; végre egymásután egy vízzel telt pohárba dobta, 
szemlátomást azon célból, hogy egy idei ázás után meglágyuljanak. — 
A madarak értelmességének valóban érdekes esete.«

19 A Tour in Sutherlandshire. Vol. I. 1849. p. 185. Dr. Buller : 
beszéli (Birds of New Zealand. 1872. p. 56.), hogy egy hím királylórit 
(Aprosmictus scapulatus) megöltek; s nősténye »elcsüggedve bán
kódott, táplálékát megvetette s végre tört szívvel kimúlt«.

11 Wanderings in New South Wales. Vol. II. 1834. p. 62.
G*
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szép hím mandarin-kacsát elloptak, nősténye vigasztalha
tatlan maradt, bár egy ugyanazon fajbeli gunár tüzesen 
udvarolt neki, kifejtve előtte összes bájait. Három hét múlva 
megkapták az ellopott gúnárt s a házaspár azonnal meg
ismerte egymást s a legélénkebb örömnek adott kifejezést. 
Másfelől azonban a seregélyek, mint láttuk, egy nap lefolyása 
alatt háromszor is vigasztalódhatnak társuk elvesztése felett. 
A galamboknak oly kitűnő helyemlékezetük van, hogy 
ismeretesek esetek, melyekben előbbi tartózkodási helyükre 
kilenc hónap múlva is visszatértek; s mégis azt hallom 
Harrison Weir-tői, hogy ha egy párt, mely különben egész 
életén át együtt maradt volna, télen át csak néhány hétre 
elválasztanak s másokkal párosítanak, az előbbi párok, ha 
ismét összehozatnak, ha egyáltalában meg is ismerik egy
mást, csak igen ritkán párosodnak újra.

A madarak néha jóindulatú érzelmeket mutatnak; még 
különböző fajoknak elhagyott fiókjait is etetik; ezt azonban 
talán csupán ösztönük eltévedésének lehetne tartanunk. 
Miként ezen könyvnek egy előbbi részében kimutattuk, 
saját fajuknak még felnőttéit is etetik, ha ezek megvakul
nak. Buxton nevezetes leírást közöl egy papagájról, mely 
fagyás következtében elnyomorodott más faj beli madárnak 
gondozását vállalta magára, tolláit tisztogatta s más papa
gájok támadása ellen, melyek kertjében nagy számmal 
repkedtek, védelmezte. Még sajátságosabb körülmény az, 
hogy ezen madarak, amint látszik, bizonyos szimpátiával 
viseltetnek társaik öröme iránt. Midőn egy kakadupár egy 
ákácfán fészket épített, »valóban nevetséges volt azon extra
vagáns érdeklődést látni, mellyel ezen munka iránt a többi 
egyének viseltettek«. Ezen papagájok egyúttal féktelen 
kíváncsiságot mutattak s nyilván »fogalmuk volt a tulajdon
ról és birtokról«.12 Jó emlékezőtehetségük is van továbbá, 
miután a zoológiái kertben néhány hónap múlva legott meg
ismerték előbbi ápolójukat.

A madaraknak éles megfigyelőtehetségük van. Minden 
párosodott madár megismeri párját. Audubon említi, hogy az

12 Acclimatization of Parrots, by C. Buxton : M. P. Annals and 
Mag. of Nat. Hist. Nov. 1868. p. 381.
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Egyesült-Ällamok csufolódó-rigóinak (Mimus polyglottus) 
egy része egész éven át Louisianában marad, a többi pedig 
a keleti államokba költözködik. Ez utóbbiakat déli testvéreik 
visszatértükkor azonnal megismerik s megtámadják. Fog
ságban tartott madarak különböző személyeket megismer
nek, mint ezt azon erős és tartós ellenszenv, vagy vonzalom 
bizonyít, mellyel bizonyos személyek iránt minden látszó
lagos ok nélkül viseltetnek. A szajkók, foglyok, kanári
madarak, különösen pedig a pirókokról számos idevágó 
példát hallottam. Hussey leírta, hogy mily rendkívüli módon 
ismert egy szelidített fogoly mindenkit; vonzalma és ellen
szenve igen erős volt. E madár az »élénk színeket igen sze
rette s nem lehetett új ruhát ölteni, vagy új kalapot feltenni, 
anélkül, hogy figyelmét kikerülje«.13 Hewitt pontosan leírta 
néhány kacsának (vadkacsák közvetetlen utódainak) élet
módját, melyek valamely idegen kutya vagy macska köze
ledtére gyorsan a vízbe futottak s menekülésre való kísérle
teikben egészen kimerültek. Hewitt saját kutyáit s macskáit 
azonban oly jól ismerték, hogy közvetetlen közelükbe tele
pedve sütkéreztek a napon. Idegen ember elől mindig vissza
vonultak, valamint mindannyiszor attól a nőtől is, ki őket 
ápolta, valahányszor öltözetén valami feltűnőbb változtatás 
volt. Audubon közli, hogy egy vad pulykakakast nevelt fel 
és szelidített meg, mely minden idegen kutya előtt kereket 
oldott. E madár elszökött egyszer az erdőbe s néhány nap 
múlva Audubon egy, mint hitte, vad pulykakakasra akadt, 
melyre kutyáját ráuszítá ; a madár azonban csodálkozására 
nem futott el s midőn a kutya közelébe ért, nem támadta 
meg a madarat, hanem felismerték egymásban a régi jó 
barátot.14

Jenner Weir meg van győződve, hogy a madarak más 
madarak színére különös figyelmet fordítanak, néha félté
kenységből, néha pedig a rokonság jeléül. így egy nádiverebet 
(Emberiza schoeniclus), melynek fekete sapkája már kifejlő-.

13 The Zoologist. 1847—48. p. 1602.
14 H ew itt: a vadkacsákról, Journ. of Horticulture, Jan. 13. 

1863. p. 39. Audubon: a vad pulykáról, Ornitholog. Biogr. Vol. I. 
p. 14. A csúfolódó rigóról, u. o. Vol. I. p. no .
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dött, tett nagy kalitkájába, s az új jövevényt egy madár 
sem méltatta figyelemre, kivévén egy pirókot, melynek feje 
szintén fekete. E pirók igen békés madár volt s azelőtt egy 
társával sem veszekedett, egy nádiverebet is ideértve, mely
nek még nem volt fekete sapkája. A fekete sapkájú nádi
verébnek azonban olyan kegyetlenül esett neki, hogy el kellett 
tőle távolítani. A Spiza cyanea a párosodás ideje alatt élénk 
kék színű; egy, különben igen békeszerető ilyen madár 
mégis nekiesett egy S. ciris-nek, melynek kék a feje és a sze
rencsétlen madárnak tökéletesen lenyúzta a fejét. Weir 
kénytelen volt továbbá egy veresbegyet eltávolítani, mert 
minden más madarat dühösen megtámadott, amelynek csak 
valami vörös volt a tollazatában, mást azonban nem bántott. 
Egy vörösmellű keresztcsőrű pintyet tényleg, egy tengelicét 
pedig csaknem megölt. Másfelől pedig azt észlelte, hogy más 
madarak, a kalitkába bocsátva, azon fajokhoz repültek, 
melyek színükre nézve leginkább hasonlítottak hozzájuk s 
melléjük nyugodtan letelepedtek.

Minthogy a hím madarak pompás tollazatukat s egyéb 
ékítményeiket a nőstények jelenlétében oly nagy gonddal 
fejtik ki, valószínű, hogy ezek udvarlóik szépségeit méltá
nyolják. Nehéz azonban a szépséget méltányló képességük 
mellett szóló bizonyítékokat szerezni. Ha a madarak magu
kat a tükörben bámulják (mire számos példát említenek), 
nem lehetünk biztosak, vájjon nem valamely képzelt vetély- 
társat vélnek-e, ámbár némely búvár ezt nem tartja való
színűnek. Más esetekben nehéz puszta kíváncsiság és bámulás 
között különbséget tenni. A bajnok libucnál, mint lord 
Lilford megjegyzi,15 talán az előbbi érzés az, mely minden 
világosszínű tárgyhoz oly hatalmasan vonzza, úgy hogy az 
ioniai szigeteken »egy világosszínű zsebkendőre rászállt, 
minden tekintet nélkül az ismételve ejtett lövésekre«. 
A közönséges pacsirtát a levegőből lecsalják s nagy mennyi
ségben fogják egy kis tükörrel, melyet a napon mozgatnak 
s csillogtatnak. Vájjon bámulás vagy kiváncsiság-e az, mely 
szarkát, hollót s néhány más madarat arra indít, hogy fényes 
tárgyakat, mint ezüstöt s ékszereket ellopjon s elrejtsen?

15 Ibis. Vol. II. i860, p. 344.
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Gould említi, hogy bizonyos kolibrik fészküknek külsejét 
»rendkívül ízléssel díszítik; ösztönszerüleg aggatnak rája 
szép zuzmódarabokat, a nagyobbakat közepére, a kisebbeket 
pedig az ággal összefüggő részére. Itt-ott egy-egy szép tollat 
is szúrnak belé vagy erősítenek külső felületére és a toll szárát 
mindig oly módon helyezik el, hogy a lobogó szabadon áll
jon ki a felületből«. A szép iránti ízlésnek legszebb példáját 
azonban a már említett ausztráliai lugas-madarak szolgál
tatják. Lugasaikat (1. 46. ábra.), melyekben az ivarok 
összegyűlnek s idegenszerű lejtéseiket végzik, különböző 
módon építik; ami azonban minket leginkább érdekel, az az, 
hogy a különböző fajok különböző módon díszítik. Az atlasz
madár élénk színű tárgyakat gyűjt össze, mint a papagájok 
kék farktollait, megfehéredett csontokat, kagylókat, melyeket 
az ágak közé szurkál vagy a lugas bejáratánál rendez el. 
Gould az egyik lugasban egy igen csinosan készített toma- 
hawk-ot s egy kék kartonrongyot talált, melyet a madarak 
nyilván a bennszülöttek tanyájáról csentek el. Ezeket a tár
gyakat a madarak folytonosan újból rendezik s játékaik alkal
mával szertehordozzák. A tarka lugasmadár lugasát »szépen 
kibéleli hosszú fűszálakkal, melyeket oly módon rendez el, 
hogy hegyeik csaknem érintkeznek, s e díszítés valóban 
igen pazar«. Kerek köveket használnak arra, hogy a fűszála
kat helyükhöz rögzítsék s hogy a lugashoz vezető különböző 
ösvényeket képezzék. A köveket és kagylókat gyakran nagy 
távolságból hozzák. A hercegmadár (Regent bird), miként 
Ramsay írja, rövid lugasát megfehéredett édesvízi kagylókkal 
»s különböző színű bogyókkal, kékekkel, pirosakkal, feke
tékkel díszíti, melyek a lugasnak, mikor frissek, igen csinos 
külsőt kölcsönöznek. Ezeken kívül több frissen szedett levél 
s rózsaszínű hajtások voltak rajta, úgy hogy az egész hatá
rozottan a szép iránt való ízlésről tanúskodik«. Gould méltán 
mondhatja, hogy »ezeket a nagymértékben díszített nász
csarnokokat a madárépítészet legcsodálatosabb eddig isme
retes példáinak kell tekinteni«; s a különböző fajok ízlése, 
miként látjuk, bizonyára különböző.16

16 A kolibrik diszített fészkeit illetőleg 1. Gould: Introduct to 
the Trochilidae, 1861. p. 19. A lugasmadarakról 1. Gould : Handbook
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A nőstényeknek bizonyos hímek iránt való különös szere- 
tete. — Előadva a madarak megfigyelőképességéről s ízlésé
ről ezen előzetes megjegyzéseket, áttérek mindazon előttem 
ismeretes adatok közlésére, melyekben a nőstény bizonyos 
hímeket kimutathatólag kedvezményben részesít. Hogy külön 
madárfajok vad állapotban egymással párosodnak s korcso
kat nemzenek, bizonyos. Számos példát lehetne erre nézve 
felhozni : így Macgillivray beszéli, hogy egy hím fekete rigó 
s egy nőstény másféle rigó »beleszeretett egymásba« s utó
dokat nemzett.17 A nyírfajd és fácán korcsainak már ezelőtt 
több évvel tizennyolc esete volt Angolországban ismeretes ; 18 
a legtöbb ily eset azonban abban leli talán magyarázatát, 
hogy magánosán élő madarak nem akadnak fajukbeli társra, 
mellyel párosodjanak. Más madaraknál jogosan véli Jenner 
Weir feltehetőnek, hogy a korcsok néha olyan madarak 
alkalmilag történő párosodásának az eredményei, melyek 
egymás szomszédságában fészkelnek. Ezen feltevések azon
ban nem alkalmazhatók a domesztikált állapotban tenyész
tett madaraknál ismeretes számos példára, melyben bizo
nyos madarak, dacára annak, hogy különböző fajokhoz tar
toztak és saját ivarbelieikkel együtt éltek, mégis végkép 
belebolondultak egymásba. így Waterton beszéli,19 hogy egy 
huszonhárom főnyi csapatból való nőstény kanadai lúd egy 
magánosán élő, hím Bemicle-lúddal párosodott, dacára annak, 
hogy ez úgy nagyságára, mint külsejére nézve tőle egészen 
különbözik ; s csakugyan hoztak is létre korcsokat. Azt is 
észlelték, hogy egy hím Penelope-kacsa (Mareca penelope), 
mely saját fajabeli nősténnyel élt, egy nyílfarkú kacsával 
(Querquedula acuta) párosodott. Lloyd leírja azon rendkívüli

to the Birds of Australia. 1865. Vol. I. p. 144—461. Ramsay : Ibis. 
1867. p. 456.

17 Hist, of Brit. Birds. Vol. II. p. 92.
18 Zoologist. 1853—54. p. 3946.
19 Waterton : Essays on Nat. Hist. 2. ser. p. 42. 117. A fentebbi 

adatokra nézve 1. Laudon’s Magaz. of Nat. Hist. Vol. XI. p. 616. ; 
L. Lloyd : Scandinavian Adventures. Vol. I. 1854. p. 452. Dixon : 
Ornamental and Domestic Poultry, p. 137. Hewitt: Journ. of Horti
culture. Jan. 13. 1863. p. 40. ; Beckstein : Stubenvögel. 1840. p. 230. 
Mr. J. Jenner Weir analog eseteket közölt újabban két fajhoz tartozó 
kacsáról.
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ragaszkodást, mellyel egy parti kacsa (Tadoma vulftanser) 
egy közönséges kacsa iránt viseltetett. Számos más példát 
lehetne itt még felemlíteni ; s Rev. D. S. Dixon megjegyzi 
hogy »azok, akik sok különböző fajt tartottak együtt, igen 
jól tudják, milyen megmagyarázhatatlan egybekelések jön
nek gyakran létre, s hogy ép oly szívesen párosodnak s 
nemzenek utódokat oly fajtának vagy fajnak egyéneivel, 
mely az övéktől egészen távol áll, mint saját törzsalak
jukkal«.

Rev. W. D. Fox közölte velem, hogy egyidejűleg volt 
egy pár khínai lúdja (Anser cygnoides) és egy közönséges 
gúnárja három lúddal. A két csapat egészen külön élt, míg 
a khínai gunár egy közönséges ludat elcsábított, hogy vele 
éljen. Ezenkívül a közönséges ludak által kiköltött fiókok 
közül csak négyen voltak tisztavérüek, a többi tizennyolc 
pedig korcs ; úgy, hogy úgy látszik, hogy a khínai gúnárok
nak a közönséges gúnárhoz képest egészen túlnyomó bájak
kal kellett bírnia. Csak még egy esetet akarok elmondani: 
Hewitt említi, hogy egy fogságban nevelt vadkacsa, »egy pár 
évig saját kácsérjával költve, egyszerre elhagyta ezt, mikor 
Hewitt egy nyílfarkú kácsért bocsátott a tóra. Ettől az órá
tól fogva elfelejtette a nőstény előbbi párját. Elmúlt a tél 
s a nyílfarkú kácsér a következő tavasszal engedett a nős
tény hízelkedéseinek ; együtt fészkeltek s hét vagy nyolc 
fiókot költöttek ki«.

Hogy ezen különböző esetekben az újság ingerén kívül 
mi gyakorolta a varázserőt, ezt még csak nem is gyanít
hatjuk. Mindemellett azonban úgy látszik, hogy a szín néha 
mégis szerepet játszik ; mert Beckstein szerint arra nézve, 
hogy a csíz és kanárimadártól korcsokat neveljünk, legjobb 
egyenlőszínű madarakat összebocsátani. Jenner Weir egy 
nőstény kanárimadarat bocsátott kalitkájába, melyben hím 
kenderikék, tengelicék, zöldikék, erdei pintyőkék s egyéb 
madarak voltak, hogy lássa, melyiket választja a nőstény ; 
ez azonban egy pillanatig sem habozott s a zöldike nyerte 
el a díjat ; ezzel párosodott s nemzett korcsutódokat.

Az a tény, hogy a nőstény a fajabeli hímek egyikével 
szívesebben párosodik, mint a másikával, nem lehet oly fel
tűnő, mint azon eset, midőn a párosodás két különböző faj
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között történik. Ilyen esetek legjobban észlelhetők szelídí
tett vagy fogságban tartott madarakon ; ezek azonban túl
ságos gazdag táplálékkal gyakran el vannak kényeztetve s 
ösztöneik néha rendkívüli mértékben el vannak romolva. 
Ez utóbbira nézve elégséges bizonyítékot említhetnék a tyú
kokról s galambokról; ezeket azonban nem lehet itt külön 
felsorolnom. A megromlott ösztönök az előbb említett korcs 
képződések egyeseit is megmagyarázhat] á k ; számos ily eset
ben azonban alkalmuk volt a madaraknak nagy tavakon 
szabadon mozogni s nincs okunk feltenni, hogy a gazdag 
táplálék természetellenesen izgatta őket.

Ami a vad állapotban levő madarakat illeti, az első, s 
mindenkinek első pillanatra eszébe jutó feltevés az, hogy a 
nőstény alkalmas időben az első hímet, mellyel találkozik, 
elfogadja ; a nősténynek azonban legalább is van alkalma 
választani, mivel csaknem mindig számos hím kerülgeti. 
Audubon — s nem szabad felednünk, hogy e búvár egész 
hosszú életén át járta be az Egyesült-Államok erdeit s 
figyelte meg a madarakat — nem kételkedik benne, hogy 
a nőstény" megfontolással választja társát. így egy harkály
ról szólva, elbeszéli, hogy a nőstényt egy fél tucat szerelmes 
udvarló követi, melyek folytonosan idegenszerű lejtéseket 
végeznek körülötte, »és a nőstény valamelyiket határozott 
módon részesíti elsőbbségben«. A pirosszámyú seregély 
(Agelaeus phoeniceus) nőstényét hasonlóképen több hím 
kíséri, »míg fáradtan letelepedik, a hímek udvarlását fogadja 
s választását csakhamar megejti«. Leírja továbbá, miképen 
szeli át ismételve több hím lappantyú bámulatos gyorsa
sággal a levegőt, azután egyszerre keringeni kezdenek és 
sajátságos hangon szólanak ; »mihelyt azonban a nőstény 
választott, a többi hím elűzetik«. Az Egyesült-Államok egyik 
keselyű faja (Cathartes aura) nyolc, tíz, vagy még több hím
ből és nőstényből álló társaságokban szokott ledőlt fatör
zsökön összegyűlni »s a legélénkebb vágyat mutatják egy
másnak tetszeni«, s hosszas udvarlás után mindegyik hím 
tovaszáll a feleségével. Audubon a kanadai ludak (Anser 
canadensis) vad seregeit is szorgalmasan megfigyelte s élénk 
képet ad szerelmi enyelgéseikről. Azt mondja, hogy azon 
madarak, melyek már előbb párosodtak, »udvarlásukat igen
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korán, már január hóban megújítják, a többiek pedig napon
kint órákig civakodnak s kacérkodnak, míg valamennyien 
megelégednek a választással, melyet tettek ; erre, bár mind
nyájan együtt maradtak, mégis mindenki könnyen észre
vehette, hogy féltékenyen igyekeztek páronkint összetartani. 
Azt is megfigyeltem, hogy minél öregebbek voltak a mada
rak, annál rövidebb volt udvarlásuknak az előzménye. 
A rideg legények s agg szüzek akár szomorúságból, akár 
pedig azért, hogy nyugtalanság ne zavarja őket, csendesen 
félrevonultak s a többiektől bizonyos távolságban ültek le«.20 
Ugyanezen észlelőtől más madarakról még számos hasonló 
adatot közölhetnénk.

A szelidített, vagy fogságban tartott madarakhoz for
dulva, avval akarom kezdeni, hogy azt a keveset közöljem, 
amit a tyúkok udvarlására nézve összegyüjthettem. E tárgyra 
vonatkozólag hosszú leveleket kaptam Hewitt és Tegetmeier- 
től, Brent-tö 1 pedig csaknem egy egész értekezést. Mindenki 
meg fogja engedni, hogy ezek az urak, kiket közzétett mun
káik után olyan kedvezően ismernek, szorgalmas és gya
korlott észlelők. E búvárok nem hiszik, hogy a tyúkok 
bizonyos kakasoknak a tollazatuk szépsége miatt adnának 
elsőbbséget; azt a mesterséges állapotot azonban, melyben 
ezek hosszasan tartattak, némileg számba kell venni. Teget- 
meier meg van győződve, hogy egy küzdőkakast, dacára 
annak, hogy tarajának, tollainak megcsonkításával el van 
torzítva, ép oly könnyen elfogad a tyúk, mint az olyan 
kakast, mely teljes díszben pompázik. Brent ellenben meg
engedi, hogy a hím szépsége valószínűleg arra szolgál, hogy 
a nőstényt izgassa ; meg azt, hogy a nőstény beleegyezése 
szükséges. Hewitt meg van győződve, hogy az egybekelés 
épen nem függ a véletlentől, mert a tyúk csaknem kivétel 
nélkül a legerősebb, legbüszkébb s legveszekedőbb kakast 
választja. Ennek következtében, miként megjegyzi, csak
nem haszontalan dolog »tiszta tenyésztést megkísérteni, ha 
ugyanazon a helyen egy jó egészségben s jó karban levő 
küzdőkakas szabadon szaladgál, mert csaknem valamennyi

20 Andubon : Ornitholog. Biography. Vol. I. p. 191., 349. ; Vol. 
II. p. 42., 275. ; Vol. III. p. 2.
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tyúk elhagyja nyugvóhelyét és a küzdőkakashoz csatlako
zik, még akkor is, ha ez nem űzi is el tényleg azt a fajta 
kakast, melyhez a tyúk tartozik.« Ügy látszik, hogy rendes 
körülmények között a tyúk és kakas bizonyos taglejtésekkel 
tudatja egymással kölcsönös megegyezését, s ezen taglejté
seket Brent le is írta. Vén és veszekedő természetű tyúkok, 
miként ugyanazon szerző közli, az idegen kakast nem sze
retik s magukat előbb nem engedik neki át, míg az enge
delmességre kellő veréssel nem figyelmeztettek. Ferguson 
azonban leírja, hogy miként szelidült meg egy veszekedő 
természetű tyúk azonnal, mikor egy Shanghai-kakas szeliden 
udvarolt neki.21

Okunk van feltenni, hogy mindkét ivarbeli galambok 
szívesebben párosodnak ugyanazon fajtabéli madárral; s a 
házi galambok mind gyűlölik a nagyon nemesített fajtákat.22 
Harrison Weir ezelőtt rövid idővel egy hitelreméltó észlelő
től, ki hamvas galambokat tartott, hallotta, hogy ezek 
minden más faj változatot, fehéret, vöröset és sárgát elűz
tek ; egy másiktól pedig, hogy egy nőstény, szürkebarna 
postagalambot ismételt kísérlet után sem lehetett egy fekete 
hímmel párosodásra bírni, holott egy szürke-barna hímmel 
azonnal párosodott. Tegetmeier-nek volt egy galléros szürke 
nőstény galambja, mely makacsul utasította vissza a két 
magafaj tabeli hímmel való párosodási, bár két hétig tar
tották ezeket vele együtt ; kibocsáttatván, az első szürke 
hímmel kész volt párosodni. Mivel ez a nőstény nagyértékű 
volt, újból elrekesztették egy ezüstszínű (azaz igen halvány- 
szürke) hímmel, mellyel csakugyan egybe is kelt, de csak 
több hét múlva. Általában véve azonban, a szín mégis csak 
kevés befolyással látszik lenni a galambok párosodására. 
Tegetmeier kérésemre galambjainak néhányát magenta-vörös- 
sel mázolta b e ; — ezt azonban a többi nem igen vette 
számba.

A nőstény galambok néha nagy ellenszenvvel viseltet
nek bizonyos hímek iránt, még pedig minden kimutatható 
ok nélkül. így Boitard és Corbié, kiknek tapasztalata negy

21 Rare and Prize Poultry, 1854. p. 27.
22 The Variation etc. Vol. II. p. 103.
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venöt évre terjed, ezeket közlik : »Ha a nőstény ellenszenv
vel viseltetik valamely hím iránt, mellyel párosítani akar
ják, dacára szerelmi lángjának, dacára annak, hogy tüze 
emelésére kanárifű- és kendermaggal táplálják s dacára 
annak, hogy a hímmel hat hónapig, sőt egy egész évig is 
összezárják, állhatatosan visszautasítja ennek széptevését ; 
a hímnek sem heves közeledései, sem csábítgatásai, sem 
bókolása s gyengéd turbékolása, szóval semmi sem képes 
neki tetszeni, őt megindítani; felfújva, duzzogva guggol bör
tönének egyik zugában, melyet csak evéskor s iváskor hagy 
el, vagy azért, hogy a düh egy nemével utasítsa vissza a 
tolakodóvá' vált udvarlót«.23 Másfelől Harrison Weir maga 
is észlelte s több tenyésztőtől hallotta, hogy egy nőstény 
galamb alkalmilag szerelemre gyulladt egy bizonyos hím 
iránt s érette saját hitvesét elhagyta. Egy másik tapasztalt 
észlelő, Riedel szerint,24 egyes nőstények csapodár hajlamúak 
s férjök felett csaknem minden hímet elsőbbségben részesí
tenek. Némely szerelmes hímek, melyeket angol tenyész
tőink »vidám madaraknak« (»gay birds«) neveznek, udvarlá
sukban oly sikeresek, hogy, mint Harris Weir közli, azon 
kelletlenségek miatt, melyeket okoznak, külön kell őket 
tartani.

Audubon szerint a vad pulykakakasok az Egyesült- 
Államokban »néha a szelídített nőstények után járnak s 
többnyire nagy örömmel fogadják őket«. Miből az látszik 
következni, mintha ezek a nőstények a vad kakasokat a 
szelídítettek fölött elsőbbségben részesítenék.25

A következő még sajátságosabb eset. Sir R. Heron több 
éven át naplót vezetett a pávák szokásairól, melyeket nagy 
számmal tenyésztett. Azt állítja, hogy »a tyúkok gyakran 
kiváló szeretettel viseltetnek bizonyos pávakakasok iránt. 
Egy foltos, vén pávakakast úgy szerettek valamennyien, 
hogy mikor egy évben elzárta, de úgy, hogy a tyúkok lát

23 B o i ta r d  et C o rb ié  : L e s  P ie g o n s  etc. 1824. p. 12. P r o s p e r  
L u c a s  ( T r a t te  de  l'H é ré d . N a t .  Tom. II. 1850. p. 296.) maga is észlelt 
újabban hasonló eseteket a galamboknál.

24 D ie  T a u b e n zu c h t. 1824. p. 86.
25 O r n ith o lo g . B io g r . Vol. I. p. 13. Ugyanezen tárgyra nézve 1. 

dr. B r a y a n t : in A l le n ’s M a m m a ls  a n d  B ir d s  o f F lo r id a , p. 344-



94

hatták, ezek folytonosan börtönének lécezfete elé gyűltek s 
nem engedték, hogy egy feketevállú pávakakas velük érint
kezzék. Mikor ősszel kibocsátotta, a legvénebb tyúk udva
rolni kezdett neki s udvarlása sikeres is volt. A következő 
évben a vén pávakakas istállóba záratott, mire valamennyi 
tyúk annak vetélytársával kezdett kacérkodni.«26 Ez a ve- 
télytárs feketevállú, vagy mázos pávakakas (japanned pea
cock) volt, mely a mi ízlésünk szerint szebb a közönséges 
fajtánál.

Lichtenstein, ki igen jó észlelő s kinek kitűnő alkalma 
volt a Jóreménység-fokán észleleteket tenni, közli Rudolphi- 
val, hogy a nőstény özvegymadár (Chera progne) hímjét 
elhagyja, ha ezt hosszú farktollaitól, melyek a párosodás 
ideje alatt diszítik, megfosztják. Részemről hajlandó vagyok 
föltenni, hogy ezt az észleletet fogságban tartott madarakon 
tették.27 A következő egy másik feltűnő példa : dr. J aegerr 
a bécsi zoológiái kertnek volt igazgatója, említi,28 hogy egy 
hím ezüstfácán, mely a többi hímek felett diadalmaskodott 
s a nőstényeknek elismert kedvence volt, dísztollait meg
sértette. Erre egy vetélytársa föléje kerekedett, kiszorította 
s később az egész csapat vezérlését átvette.

Hogy a szín milyen jelentékeny szerepet játszik a ma
darak udvarlásában, erre nézve nevezetes tény, hogy Board- 
mann, ki, mint az északi Egyesült-Államok madarainak 
számos éven át gyűjtője és észlelője, igen kedvezően isme
retes, soha sem látott albinót valamely más madárral 
párosodni, ámbár számos, különböző fajhoz tartozó albi
nót volt alkalma észlelni.29 Nehezen lehet feltenni, hogy 
az albinók vad állapotban képtelenek szaporodásra, mert 
fogságban igen könnyen lehet őket felnevelni. Ügy lát
szik tehát, hogy egyedül színüknek kell azt tulaj doníta-

26 P ro c . Z o o lo g . Soa. 1835. p. 54. Mr. S c la te r  a japáni pávát 
külön fajnak tekinti s P a v o  n ig r i  p e n n is -nek nevezi; nekem azonban 
valószínűbbnek látszik az a nézet, hogy csupán faj változat.

27 R u d o lp h i  : B e itr ä g e  z u r  A n th ro p o lo g ie , 1812. p. 184.
28 D ie  D a r w in s c h e  T h e o rie  u n d  ih re  S te llu n g  zu  M o r a l  u n d  

R e lig io n , 1869. p. 59.
29 Ez adatokat Mr. A .  L e ith  A d a m s  közli, F ie ld  a n d  F o r e s t  

R a m b le s , 1873. p. 76. és ezek saját észleleteivel is megegyeznek.
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nunk, hogy a rendes színű madarak nem akarnak velük 
párosodni.

A nőstény madár nemcsak választ, hanem egyes ese
tekben udvarol is a hímnek, vagy épen küzd is bírásáért. 
Sir R. Heron azt állítja, hogy a páváknál az első közeledést 
mindig a nőstények kezdik ; valami hasonlót talált Audubon 
a vad pulyka idősebb nőstényeinél. A siketfajdnál a nős
tények kacérkodnak a hím körül, míg ez a gyülekező helyen 
kényeskedik s igyekeznek figyelmét lekötni.30 Láttuk fen
tebb, hogy egy szelídített nőstény vad kacsa hosszas udvar
lás után elcsábított egy kezdetben kedvetlen nyílfarkú 
kácsért. Bartlett azt hiszi, hogy a Lophophorus, mint számos 
más tyúkféle madár, természeténél fogva soknejű ; két nős
tényt azonban nem lehet egy hímmel ugyanazon ketrecbe 
rekeszteni, mert a nőstények dühösen küzdenek egymással. 
A vetélkedésnek következő példája még meglepőbb, mint
hogy a pirókra vonatkozik, mely rendesen egész életére 
választja a párját. Jenner Weir egy sötétszínű és rút nős
tényt bocsátott nagy kalitkájába, mely azonnal oly kegyet
lenül támadott meg egy másik, párosodott nőstényt, hogy 
ez utóbbit el kellett távolítani. Az újonnan érkezett nőstény 
megkezdte az udvarlást s végre sikert is aratott, mert a 
hím párosodott vele. Kevés idő múlva azonban elnyerte 
érdemlett jutalmát ; mert miután megszűnt veszekedő lenni, 
Weir bebocsátotta ismét a régi nőstényt s a hím azonnal 
elhagyta őt s visszatért régi szerelméhez.

A hím rendes körülmények között oly tüzes gerjedelmű, 
hogy minden nőstényt elfogad, s amennyiben megítélhetjük, 
nem igen ad elsőbbséget az egyiknek a másik felett ; egyes 
csoportokban azonban, mint később látni fogjuk, mégis úgy 
látszik, hogy kivétel van a szabály alól. A szelidített ma
darak közt csak egyetlen esetet hallottam, melyben a hímek 
viseltetnek bizonyos nőstények iránt kiváló szeretettel s ez 
az eset a házi kakasra vonatkozik, mely a nagytekintélyű 
Hewitt szerint az ifjabb tyúkokat az idősebbek felett elsőbb

30 A pávát illetőleg 1. Sir R. Heron : Proc. Zoolog. Soc. 1835. p. 
54. és Rév. E. S. Dixon : Ornamental Poultry. 1848. p. 8. A pulykát 
illetőleg, Lloyd : Game Birds of Sweden. 1867. p. 23.



ségben részesíti. Másfelől a hím fácán és közönséges tyúk 
között létesített korcs párosítására vonatkozó tapasztalatai 
útján meggyőződött, hogy a hím fácán kivétel nélkül elsőbb
ségben részesíti az idősebb tyúkokat. A szín, úgy látszik, 
legkevésbbé sem befolyásolja, hanem azért »hajlamaiban rend
kívül szeszélyes« ; 31 valamely megmagyarázhatatlan ok miatt 
bizonyos tyúkok iránt a leghatározottabb ellenszenvet mu
tatja, melyet a tenyésztőnek legnagyobb buzgalma sem 
képes legyőzni. Hewitt szerint némely tyúkok még a saját 
fajukbeli kakasokra sem képesek semmiféle vonzóerőt gya
korolni, úgy hogy több kakassal egész éven át lehet őket 
együtt tartani, anélkül, hogy negyven-ötven tojás közül bár 
csak egy is meg lenne termékenyítve. A hosszúfarkú jeges 
kacsánál (Harelda glacialis) ellenben, mint Ekström mondja, 
»azt észlelték, hogy a hímek bizonyos nőstényeket inkább 
kerülgetnek, mint a többit, s tényleg gyakran lehet látni, 
hogy egy nőstényt hat vagy nyolc szerelmes hím vesz körül.« 
Vájjon ezen adat hitelt érdemel-e, nem tudom ; az odavaló 
vadászok azonban lelövik ezen nőstényeket, hogy csaloga- 
tókul kitömjék.32

Azon körülményt illetőleg, hogy a nőstény madarak 
bizonyos hímek iránt különös szeretettel viseltetnek, nem 
szabad felednünk, hogy afelett, vájjon választás történik-e, 
csak annyiban ítélhetünk, amennyiben képzeletünkben 
ugyanazon állapotba helyezzük magunkat. Ha valamely 
idegen bolygó lakója egy vásáron egy csoport fiatal paraszt
legényt pillantana meg, kik egy szép leány körül szépeleg- 
nek s kegyéért, épen úgy, mint a madarak gyülekező he
lyeiken, civakodnak, bizonyára csak a legények tüzes udvar
lásából s szépelgéséből vonhatná a következtetést a leány 
szabad választására. A madaraknál épen így áll a dolog 
a bizonyítékokkal : éles megfigyelőképességük van s a szép 
iránt, úgy a színt, mint a hangokat illetőleg, bizonyos ízlésük 
mutatkozik. Bizonyos, hogy a nőstények alkalmilag a leg
hevesebb rokonszenvvel vagy ellenszenvvel viseltetnek bizo

31 Mr. Hewitt: idézve Tegetmeier által, Poultry Book. 1866. 
p. 165.

32 Idézi Lloyd: Game Birds etc. p. 345.
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nyos hímek iránt. Ha az ivarok színre s bizonyos diszít- 
ményekre nézve különböznek egymástól, kevés kivétellel a 
hímek a cifrábbak, és pedig vagy állandóan, vagy csupán 
ideiglenesen, a párosodás ideje alatt. A nőstények jelenlé
tében szorgosan fitogtatják ékítményeiket, megerőltetik hang
jukat s idegenszerű mozdulatokat végeznek. A legtöbb eset
ben még a jól fegyverzett hímek is, melyekről azt lehetne 
feltenni, hogy sikerük csupán a viaskodás törvényétől függ, 
nagy mértékben díszítettek, s cifraságaik erejüknek bizonyos 
mértékű rovására fejlődtek. Más esetekben a cifraságok azon 
veszély árán szereztettek, hogy inkább ki lettek téve raga
dozó emlősök és madarak támadásának. Különböző fajok
nál összegyűlnek mindkét ivarbeli egyének ugyanazon a 
helyen s udvarlásuk hosszúra nyúló dolog. Még azt is okunk 
van feltenni, hogy a nőstényeknek és hímeknek még ugyan 
azon a területen sem sikerül mindig egymásnak tetszeni s 
párosodni.

Miféle következtetéseket vonhatunk már most e tények
ből és elmélkedésekből ? Vájjon a hím bájait oly sok pom
pával s vetélkedéssel minden cél nélkül fejti-e ki ? Vájjon 
nincs-e okunk feltenni, hogy a nőstény választást gyakorol 
és annak a hímnek a szerelmi vallomásait fogadja el, mely 
neki legjobban tetszik ? Az nem valószínű, hogy a nőstény 
öntudatosan fontolgat; hanem bizonyára a legszebb, leg
dallamosabb, vagy legbátrabb hím leginkább izgatja és 
vonzza. Azt sem kell feltennünk, hogy a nőstény minden 
foltot s szines sávot külön tanulmányoz ; hogy a nőstény 
páva például a pávakakas pompás farkának minden rész
letét külön csodálja : valószínűleg csak az általános benyo
más lepi meg. Mindennek dacára azonban, mikor azt hall
juk, hogy a hím Árgus-fácán első rendbeli ékes evezőtollait 
kitárja, szemfoltokkal ékes tolláit pedig, a teljes hatás elő
idézésére, felmereszti, vagy hogy a hím tengelice aranyosan 
csillogó szárnyait váltogatva ki-kitárja, nem nyugodhatunk 
meg abban, hogy a nőstény a szép tollazatnak semmi rész
letét sem kíséri figyelemmel. Mi a netalán gyakorolt válasz
tásról, mint már említettük, csupán saját elménk analógiája 
után ítélhetünk ; a madarak szellemi tulajdonságai azonban, 
ha az észtehetséget nem tekintjük, alapjukban nem külön-

7DARWIN. Az ember származása. II.
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böznek a mieinktől. E különböző észleletekből azt követ
keztethetjük, hogy a madarak párosodása nem függ a vélet
lentől, hanem, hogy azok a hímek, melyek különböző bá
jaiknál fogva leginkább képesek a nőstényeknek tetszeni, 
vagy ezeket izgatni, az utóbbiak részéről rendes körülmé
nyek között elfogadtatnak. Ha ezt megengedjük, nem lesz 
nehéz megértenünk, hogy mi módon jutottak a hímek las- 
sankint ékességeikhez. Minden állatnál nyilvánulnak egyéni 
különbségek, s minthogy az ember domesztikált madarait 
azáltal módosíthatja, hogy azon egyéneket szemeli ki, 
melyek neki leginkább tetszenek, ennek következtében a 
nősténynek a vonzóbb hímek iránt rendesen, vagy bár csak 
alkalmilag is mutatkozó szeretete csaknem biztosan rávezet 
a hímek módosulására ; ily módosulások pedig idő folytán 
tetszés szerinti terjedelemben mindaddig öregbedhetnek, 
míg a faj létezésével megegyeznek.

A madarak, különösen pedig másodrendű ivarjellemeik 
változékonysága. — A változékonyság és öröklés a kiválás 
hatásának alapfeltétele. Hogy a domesztikált madarak tete
mesen változnak, s hogy változásaik átöröklődnek, bizonyos. 
Hogy továbbá a vad állapotban tenyésző madaraknál egyéni 
különbségek fordulnak elő, azt mindenki megengedi, vala
mint azt is, hogy néha határozott fajtákká módosultak.33 
A változásokat két csoportba lehet osztani : olyanokra, 
melyeket mi tudatlanságunkban önkénteseknek tartunk, s 
olyanokra, melyek a környező viszonyokkal közvetetlen 
összefüggésben állanak, úgy hogy egy fajnak valamennyi, 
vagy csaknem valamennyi egyéne ugyanazonképeft módosul.

33 Dr. Blasius szerint (Ibis. Vol. II. i860, p. 297.) Európában 
425 kétségbevonhatlan madárfaj költ, ide nem számítva azon 60 
alakot, melyet gyakran szintén külön fajnak tartanak. Blasius azt 
hiszi, hogy ez utóbbiak közül csak tíz valóban kétes s hogy a többi 
ötven legközelebbi rokonaival egyesítendő ; ez azonban azt bizo
nyítja, hogy európai madaraink jelentékeny mértékben változéko
nyak. A természetbúvárok továbbá még nem döntötték el, vájjon 
több észak-amerikai madár a megfelelő európaiaktól külön fajnak 
tekintendő-e. így számos észak-amerikai alakot, melyet ezelőtt külön 
fajnak tartottak, jelenleg helyi fajtának tekintenek.
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Az utóbbinak eseteit nagy gonddal tanulmányozta újabb 
időben / .  A. Allen 34 s kimutatta, hogy az Egyesült-Államok 
számos madárfaja dél felé fokozatosan élénkebb, nyugat 
felé pedig annál halványabb színűvé válik, minél inkább 
megközelíti a belső, száraz síkságokat. Rendesen mindkét 
ivar egyenlően módosul, néha azonban az egyik inkább, 
mint a másik. Ezen eredmény nem összeegyeztethetetlen 
azon feltevéssel, hogy a madarak színét az ivari kiválás 
hozta létre lassankint való változások felhalmozódása útján ; 
mert az éghajlat befolyása, még ha a két ivar tetemes különb
ségeket szerzett is, egyenlő mértékben hathatott mindkét 
ivarra, vagy pedig, bizonyos szervezeti hajlamok következ
tében, feltűnőbben az egyik ivarra, mint a másikra.

Mindenki megegyezik abban, hogy ugyanazon faj 
egyénei között vad állapotban is fordulnak elő egyéni kü
lönbségek. A rögtöni s élesen bélyegzett változások elég 
ritkák s kétes, vájjon ilyen változások, még ha kedvezők 
is, gyakran fentartották-e magukat s átszállottak-e kiválás 
útján a későbbi nemzedékekre.35 Mindennek dacára azonban

34 M a m m a ls  a n d  B ir d s  o f E a s t  F lo r id a , valamint O rn ith o lo g ic a l  
R e c o n n a is sa n c e  o f K a n s a s  etc. Az éghajlatnak a madarak színére való 
befolyása dacára is nehéz megmagyarázni azon homályos, vagy sötét 
színeket, melyek bizonyos tartományokban gyakran összes faját jel
lemzik : ilyen tartományok például a Galapagos-szigetek az egyenlítő 
alatt, Patagonia mérsékeltövi lapályai, s úgy látszik Egyiptom is (1. 
H a r ts h o rn e  : A m e r ic a n  N a tu r a l is t , 1873. p. 747.). E tartományok 
nyíltak s ennek következtében kevés búvóhelyet szolgáltatnak a 
madarak számára ; mégis kétséges azonban, vájjon a védelem hiányá
ból magyarázható-e a ragyogó színek hiánya, holott a szintén nyílt 
pampákból, melyek, az igaz, gyeppel vannak borítva, számos ragyogó 
színű faj ismeretes. Gyakran felvetettem magamban azt a kérdést, 
vájjon a szóbanforgó tartományokban uralkodó homályos színezet 
nem volt-e befolyással a madarak ízlésére ?

35 O r ig in  o f S p e c . etc. V. edit. 1869. p. 104. Mindig azt tapasz
taltam, hogy ritka és élesen bélyegzett szerkezeti eltérések, melyeket 
torzulásoknak kell neveznünk, csak ritkán tartatnak fenn a termé
szetes kiválás által s hogy még felette jótékony változásoknak meg
maradása is a véletlentől függ bizonyos mértékig. A tisztán egyéni 
különbségek jelentőségét teljes mértékben méltányoltam s ez indított 
arra, hogy annyira hangsúlyozzam az ember kiválasztásának azon 
öntudatlan módját, mely a fajta legbecsesebb egyénei fentartásának 
eredménye, anélkül, hogy az ember ezáltal a fajta jellemvonásait módo-

7*



megérdemli talán a fáradságot, hogy azon eseteket, melyeket 
gyűjteni képes voltam s melyek főleg a színre vonatkoznak, 
az egyszerű albinizmus és melanizmus kizárásával, közöl
jem. Gould, mint ismeretes, a faj változatok előfordulását 
csak ritkán engedi meg, minthogy lényegtelen különbségeket 
is specifikusoknak tekint; mindennek dacára felemlíti azon
ban,36 hogy Bogota közelében bizonyos kolibrik, melyek a 
Cynanthus-nemYiez tartoznak, két vagy három fajtára, vagy 
fajváltozatra oszlanak, melyek egymástól farkuknak színé
ben különböznek : »Némelyeknek a farktollaik valamennyien 
kékek, míg másoknak a közbülső farktollaik a hegyükön 
szép zölddel vannak tarkázva«. Ügy látszik, hogy ezen s a 
következő esetekben közvetítő fokozatokat nem észleltek. 
Egy ausztráliai papagáj hímjénél »egyesek combja skarlát
piros, másoké fűzőid«. Ugyanazon vidék egy másik papagá
jának »egyes egyéneinél a számyfedőtollakat harántul szelő 
szalag világos sárga, másoknál vörös«.37 Az Egyesült-Álla
mokban a skarlátszínű tanagra (Tanagra rubra) néhány kevés 
hímjénél »szép lángvörös harántszalag szeli a kisebb számy
fedőtollakat«.38 Ezen változat azonban kissé ritkának lát
szik, úgy hogy ivari kiválás útján való fentartásuk csak 
rendkívül kedvező körülmények között következhetnék be. 
Bengalában a méhész-ölyvnek (Pernis cristatus) vagy igen 
kicsiny, csenevész kontya van, vagy épen semmi. Ezen 
lényegtelen különbséget azonban alig lett volna érdemes 
megemlíteni, ha ugyanezen fajnak nem lenne déli Indiában 
»jól kifejlődött bóbitája, melyet több, lépcsőzetesen elhelye
zett toll képez«.39

A következő eset bizonyos tekintetben még érdekesebb.

sítani szándékoznék. Mielőtt azonban a T h e  N o r th  B r i t i s h  R e v ie w  
egy kitűnő cikkét (Marc. 1867. p. 289. és a köv.) olvastam volna, 
melynek sokkal nagyobb hasznát vettem, mint bármely más kriti
kának, nem tudtam, hogy mily nagy azon változások fenmaradá- 
sának valószínűtlensége, melyek, legyenek bár erősen, vagy gyengén 
kifejlődve, csupán egyes egyéneken lépnek fel.

36 In tr o d u c t. to the T r o c h ilid a e . p. 102.
37 G o u ld  : H a n d b o o k  to B ir d s  o f A u s tr a l ia .  Vol. II. p. 32. és 68.
38 A u d u b o n  : O rn ith o lo g . B io g r a p h y , 1838. Vol. IV. p. 389.
39 J e r d o n  : B ir d s  o f I n d ia .  Vol. I. p. 108 ; és Mr. B ly th  : L a n d  

and Water. 1868. p. 381.
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A hollónak egy foltos fajváltozata, melynek feje, melle, 
hasa, valamint szárnyainak s farkának egyes részei fehérek, 
a Farőr-szigetekre szorítkozik. Nevezett szigeteken nem igen 
ritka, mert Graba látogatása alkalmával nyolc—tíz élő példányt 
látott. Ámbár ezen fajváltozat jellemvonásai nem egészen 
állandók, mégis több, kiváló omithológus mint külön fajt 
írta le és nevezte el. Hogy a tarka példányokat a szigetek 
többi hollói nagy károgással vették üldözőbe s támadták 
meg, az indította főkép Brünich-et arra, hogy ezek fajilag 
különböznek ; most azonban tudjuk, hogy ez tévedés.40 Ezen 
eset analógnak látszik az albinókról fentebb idézettel, melyek 
nem párosodnak, mert társaik visszautasítják őket.

Az északi tengerek különböző részeiben a közönséges 
lundának (Uria troile) egy sajátságos faj változata fordul elő s 
Graba becslése szerint a Farői-szigeteken öt közül egy ahhoz a 
változathoz tartozik. E változatot a szemét kerítő tiszta fehér 
gyűrű s másfél hüvelyk hosszú, keskeny, ívelt fehér vonal 
jellemzi,41 mely a gyűrűtől hátrafelé húzódik. E feltűnő 
jellem okozta, hogy e madarat több omithológus külön faj
nak tartotta s Uria lacrymans névvel jelölte ; jelenleg azon
ban tudjuk, hogy csupán faj változat. A közönséges fajjal 
gyakran párosodik, közvetítő átmeneti alakokat azonban 
soha sem észleltek ; ez azonban nem lehet meglepő, mert 
oly változások, melyek egyszerre lépnek fel, miként egy 
más helyen kimutattam,42 vagy változatlanul, vagy pedig 
épen nem öröklődnek át. Ebből azt látjuk, hogy ugyan
azon helyen egy és ugyanazon fajnak két különböző alakja 
élhet együtt s nem kételkedhetünk benne, hogy az egyik, 
ha valamely lényeges jó tulajdonsága lett volna a másik 
felett, egészen ennek elnyomásáig elszaporodott volna. Ha 
például a hím tarka hollók ahelyett, hogy társaik által ül- 
döztetnek s elűzetnek, a közönséges fekete nőstényekre, 
(mint a fentebb említett foltos pávakakas), jelentékeny 
vonzóerőt gyakoroltak volna, számuk gyorsan szaporodott 
volna s a természetes kiválásnak egy esetével lenne dolgunk.

40 Graba : Tagebuch. Reise nach Farö, 1830. p. 51—54. Macgil- 
livray : Hist. Brit. Birds. Vol. III. p. 745. Ibis. Vol. V. 1863. p. 469.

41 Graba : u. o. p. 54. Macgillivray : u. o. Vol. V. p. 327.
42 Variation of Animals etc. Vol. II. p. 92.
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A jelentéktelen egyéni különbségekre nézve, melyeknek 
kisebb-nagyobb mértékben minden faj alá van vetve, okunk 
van feltenni, hogy a kiválás hatása körül a legfontosabb 
szerepet játszák. A másodrendű ivarjellemek úgy vad, mint 
domesztikált állapotban levő állatoknál rendkívüli módon 
alá vannak vetve változásoknak.43 Miként nyolcadik fejeze
tünkben láttuk, okunk van azt is feltenni, hogy a hím ivar 
inkább hajlik változásokra, mint a nőstény. Mindezen eshe
tőségek, egymással kapcsolatban, az ivari kiválásra igen 
kedvezők. Vájjon az ily módon szerzett jellemek csupán az 
egyik, vagy mindkét ivarra szállanak-e át, miként a követ
kező fejezetben ki fogom mutatni, a legtöbb esetben kizá
rólag az öröklés azon módjától függ, mely az illető csoport
nál uralkodik.

Néha nehéz arra nézve véleményt alkotni, vájjon az 
ivarok között levő bizonyos lényegtelen különbségek a ma
daraknál az ivari kiválás segítsége nélkül egyszerűen oly 
változékonyságnak eredményei-e, melyeknek öröklése csak 
az egyik ivarra szorítkozik, vagy pedig az ivari kiválás által 
fokoztattak. Nem hivatkozom itt azon számtalan példára, 
melyekben a hímnél pompás színek, vagy egyéb cifraságok 
fejlődnek ki, melyekben a nőstény csak jelentéktelen mérték
ben vesz részt; mert ezen esetek csaknem bizonyos következ
ményei annak, hogy eredetileg a hím szerzetté jellemvonások 
kisebb-nagyobb mértékben a nőstényekre is átöröklődtek. 
Vájjon mit következtessünk azonban oly esetekből, melyek
ben például, mint bizonyos madaraknál, a két ivar szemei 
színükre nézve egymástól jelentéktelenül különböznek ?44 
A szemek némely esetekben feltűnően különböznek : így a 
gólyák között a Xenorhynchus-nemnél a hím szemei feketés- 
barnák, a nőstényé pedig barnássárgák. Miként Blyth érte
sít,45 számos szarvorrú madár (Buceros) hímének szemei 
élénk karmazsinpirosak, a nőstényéi pedig fehérek. A Buceros 
bicornis hímje szarvának hátulsó széle, valamint egy sáv

43 E tárgyat illetőleg 1. Variation etc. Vol. I. p. 253 ; Vol. II. 
P- 73-. 75-

44 L. például a Podica s egy Gallier ex szivárványhártyájáról, 
Ibis. Vol. II. i860, p. 206 ; Vol. V. 1863. p. 426.

45 L. továbbá Jerdon : Birds of India. Vol. I. p. 243—245.
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csőrének gerincén fekete, de nem ilyen a nőstényé. Vájjon 
felt ehet j ük-e, hogy ezen fekete rajz s a szemek karmazsin 
szine a hímeknél ivari kiválás útján szereztetett, vagy öreg- 
bedett ? Ez igen kétséges ; mert Bartlett a zoológiái kertben 
arra figyelmeztetett, hogy ezen Buceros-nél a hím szájának 
a belső része fekete, a nőstényé pedig testszínű, mi külső 
megjelenésükre vagy szépségükre legkevesebb befolyást sem 
gyakorol. Én magam azt tapasztaltam Chiliben,46 hogy a 
kondor szivárványhártyája, mikor mintegy egy éves, sötét
barna, az érettség idejében pedig a hímnél sárgásbarnává, 
a nősténynél világosvörössé változik. Ezenkívül a hímnek 
kicsiny, hosszirányú, ólomszürke taraja van. A taraj számos 
tyúkféle madárnak jelentékeny ékességét képezi s az udvar
lás alatt élénk szinüvé válik. Mit tartsunk azonban a kon
dornak sötétszínű tarajáról, mely legkevésbbé sem mondható 
díszesnek ? Ugyanezen kérdést vethetnék fel más bélye
gekre nézve is; így a khínai lúd (Anser cygnoides) csőrének 
alapján levő dudorra nézve, mely sokkal nagyobb a hímnél, 
mint a nősténynél. Ezen kérdésre biztos felelet nem adható; 
óvatosaknak kell azonban lennünk annak föltevésében, hogy 
ily dudorok s húsos lebenyek a nőstény számára nem lehet
nek vonzók, ha figyelembe vesszük, hogy vad emberfajták 
különböző undok eltorzításokat ékességnek tekintenek: így 
például mély hegedőseket az arcon, melyekből húsos dudorok 
sarjadzanak; a pálcikákkal vagy csontokkal átfúrt orr
sövényt, lyukakat a füleikben s a tágra nyújtott ajkakat.

Szereztettek legyen bár a nagyobb jelentőség nélküli 
különbségek, mint az épen most elősoroltak, ivari kiválás 
útján, vagy anélkül, eredetileg mégis a változékonyság tör
vényeitől kellett függeniök. A tollazat a korrelativ fej
lődés elve szerint a testnek gyakran különböző részein, vagy 
az egész testen is ugyanoly módon változik. Igen világosan 
látjuk ezt bizonyos tyúkfajoknál kifejlődve. Valamennyi faj
tának tollai meg vannak hosszabbodva a nyakukon s ágyé
kukon és sallangtollaknak (hackles) neveztetnek ; ha már 
most mindkét ivarnak kontya fejlődik, — mely ezen nemnek 
egy új jellemvonása — ez esetben a hím kontyának tollai,

46 Zoologie of the Voyage of H. M. J. Beagle. 141. p. 6.
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nyilván a korreláció elve szerint, sallangszerüekké válnak, ho
lott a nőstényéi közönséges tollak maradnak. Emellett a kakas 
kontyát képező sallangtollak szinükre nézve gyakran korre
lációban állanak a nyak- és ágyéktollakkal, mint ez külö
nösen a lengyel kakasok arannyal s ezüsttel hímes tollain 
s a Houdan és Créve-coeur-fajtáknál látható. Némely ter
mészetes fajnál a tollak színére nézve ugyanezen korreláció 
észlelhető; így például a pompás arany- és Amherst-fácánok 
hímjeinél.

Általában véve, minden egyes tolinak szerkezetében 
keresendő annak az oka, hogy minden színbeli változás szim- 
metriássá válik ; ezt látjuk a tyúkoknak valamennyi hímes, 
kendermagos és habos fajtáinál; a korreláció elve szerint 
a tollak gyakran az egész testen egyenlően módosultak. Ily 
módon képesek vagyunk minden nagyobb fáradság nélkül 
oly fajtákat tenyészteni, melyeknek tollazatán csaknem ép 
oly szimmetriás rajzok és szinezetek mutatkoznak, mint a 
természetes fajokén. A hímes és habos tyúkoknál a tollak 
színes szélei élesen vannak megszakítva; egy keverékfajtá
nak azonban, melyet egy zöldes bársony fényű, fekete spanyol 
kakastól s egy fehér küzdőtyúktól neveltem, valamennyi tolla 
zöldesfekete volt, a hegyük kivételével, mely sárgásfehér 
volt ; a tollak fehér hegye s fekete alapi része között azon
ban minden egyes tollon volt még egy sötétbarna, ívelt öv. 
Némely esetekben a toll gerincétől függ a színek eloszlása; 
így ugyanazon fekete spanyol kakas s egy ezüsttel hímes 
lengyel tyúk keverékénél a test tollainak gerince s ezen
kívül még egy keskeny sáv mindkét oldalon zjjldesfekete 
volt, ez utóbbi sávot pedig szabályosan bamásfehérrel sze
gély zett sötétbarna öv vette körül. Ez esetekben a tollak 
szabályos árnyékolást kaptak, hasonlót ahhoz, mely számos 
természetes faj tollazatának oly díszes színezetet kölcsö
nöz. A közönséges galambnál is észleltem egy változa
tot, melynél a szárnycsokrok (wing-bars), három világos 
árnyékolással voltak arányosan beszegve, ahelyett, hogy 
miként a törzsfajnál, palaszürke alapon egyszerűen feketék 
lettek volna.

A madarak számos nagy csoportjánál azt találjuk, hogy 
a tollazat valamennyi fajnál másszínű, hogy azonban bizo
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nyos rajzok és sávok, bár szintén különböző színűek, mégis 
minden fajnál megvannak. Analóg esetek fordulnak elő a 
galambfajtáknál, melyeknél a számycsokor rendesen meg
van, bár különböző, sárgásvörös, fehér, fekete vagy pala
szürke, míg a többi tollazat valamely egészen más színű. 
A következő eset még nevezetesebb, amennyiben bizonyos 
rajzok megmaradnak ugyan, csakhogy majdnem épen ellen
kező színűek, mint a vad fajnál. Az eredeti szirti galambnak 
a farka palaszürke s két szélső farktolla külső vitorlájának 
a hegye fehér; van azonban egy al-f aj változata, melynek 
fehér a farka palaszürke helyett, s melynél azon kis részlet, 
mely a törzsfajnál fehér, feketeszínű.47

A madarak szemfoltjainak képződése és változékonysága. 
— Minthogy egyetlen ékítmény sem szebb, mint a szem
foltok a különböző madarak tollazatán, némely emlős állat 
bundáján, a csúszó-mászók és halak pikkelyein, a kétéltűek 
bőrén, számos pillangó s egyéb rovar szárnyán, megérdem
lik, hogy ezeket külön kiemeljük. Az ilyen szemfoltot, mint 
a pupillát a szivárványhártyán belül, egy más színű gyűrűn 
belül álló folt képezi; e középponti foltot azonban gyakran 
még több koncentrikus gyűrű keríti. A pávakakas fark- 
tollainak, valamint a pávaszemű pillangó (Vanessa го) szár
nyainak szemfoltjai általánosan ismert például szolgálhat
nak. Trimen egy délafrikai pillangó (Gynanisa isis) leírását 
közölte velem, mely a mi kis éjjeli pávaszemű pillangónkkal 
rokon s melynél egy pompás szemfolt a hátulsó szárnyaknak 
csaknem egész felületét beborítja. E szemfolt fekete közép
pontból áll, mely átlátszó, félholdalakú rajzot rejt s egy
másra következő okkersárga, fekete, okkersárga, rózsaszínű, 
fehér, rózsaszínű, barna és fehéres övékből áll. Ámbár azon 
lépéseket, melyek ezen bámulatos szép és bonyolódott ékít
mények létrehozására vezettek, nem is ismerjük, úgy látszik 
mégis, hogy a folyamat, legalább a rovaroknál, egyszerű 
volt, mert, mint Trimen írja, »a pillangóknál nincs rajz, 
vagy színezet, mely mind számára, mind nagyságára nézve

47 Beckstein : Naturgeschichte Deutschlands, Bd. IV. 1795. P- З1- 
a barát-galamb egy fajváltozatáról.
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oly kevéssé állandó lenne, mint a szemfoltok«. Wallace, ki 
először irányította figyelmemet erre a tárgyra, a közönséges 
Hipparchia janira egyéneinek egész sorozatát mutatta nekem, 
melyeken egy rendkívül kicsiny, fekete foltocskától elkezdve, 
a díszesen kifejlődött szemfoltig minden fokozat mutatkozott. 
Egy délafrikai pillangónál (Cyllo Léda L.), mely ugyan
azon családhoz tartozik, még változóbbak a szemfoltok. 
Némely példányoknál (53. ábra, A) a szárnyak felső szinén 
nagy területek feketeszinüek s szabálytalan fehér rajzokat 
tartalmaznak, s ez állapottól tökéletlen sorozat vezet az 
elég tökéletesen kifejlődött szemfoltig (A') ; ez pedig a sza
bálytalan szines foltok összehúzódásának eredménye. A pél
dányok egy másik sorozatánál rendkívül apró fehér foltok
tól, melyeket alig látható fekete karika övez (B) egészen 
a szimmetriás nagy szemfoltokig (B’) minden fokozat ki
mutatható.48 A tökéletes szemfolt kifejlődése az előadottak
hoz hasonló esetekben nem szorul a változásoknak s kivá
lásnak hosszas folyamatára.

A madarakra s számos más állatra vonatkozólag, a rokon- 
fajok összehasonlítása után, úgy látszik, mintha a kerek 
foltok oly módon keletkeztek volna, hogy a sávok meg
szakadtak s összevonódtak. A Tragopan-fácán nőstényénél 
fehér vonalak képviselik a hímnek szép fehér foltjait; 49 s 
valami hasonlót lehet az Árgus-fácán két ivaránál is ész
lelni. Bármiképen álljon is a dolog, vannak jelenségek, 
melyek nagyon kedveznek azon feltevésnek, hogy valamely 
sötét folt egyfelől gyakran oly módon képződik, hogy a 
szines anyag a környező övből egy középpont felé vonzatik, 
minek következtében az öv világosabbá válik, másfelől pedig 
a fehér folt oly módon képződik, hogy a szín valamely közép
ponttól eltávolodik, úgy hogy egy környező sötét övben 
gyűl össze. Az eredmény mindkét esetben a szemfolt. A szí
nező anyag megközelítőleg állandó mennyiségben látszik 
előfordulni, csakhogy különböző módon, majd középpont

48 Ez a fametszet egy szép rajz után készült, melyet Mr. Trímen 
szíveskedett számomra készíteni; 1. továbbá nevezett búvárnak ezen 
pillangó szárnyának szín- és alakbeli csodálatos változására vonatkozó 
leírását: Rhopalocera Africae Australis, p. 186.

49 Jerdőn : Birds of India. Vol. III. p. 517.
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kereső, majd középponttól futó irányban oszlik el. A közön
séges gyöngy tyúk tollai jó példát szolgáltatnak a fehér 
pettyekre, melyeket sötét övék vesznek körül; s ahol a 
fehér foltok nagyobbak s közelebb állanak egymáshoz, 
mindenütt ott összefolynak a környező sötét övék. Az Árgus- 
fácánnak ugyanazon evezőtollán lehet sötét foltokat látni, 
melyeket halvány öv kerít, s fehér foltokat sötét öv belse
jében. Eszerint tehát a szemfolt fejlődése, legegyszerűbb 
állapotában, egyszerű dolognak látszik. Hogy azonban mi 
módon képződtek a bonyolódott szerkezetű szemfoltok, me
lyeket több egymásután következő szines öv környez, erre 
nézve nem merek véleményt mondani. Ha azonban külön
böző színű tyúkok keverékutódainak szegélyzett tolláit s a 
szemfoltoknak a pillangókon észlelt rendkívüli változékony
ságát vesszük figyelembe, arra a meggyőződésre kell jutnunk, 
hogy e szép díszítményeknek fejlődése nem lehet valami 
rendkívüli bonyolódott folyamat, s ez valószínűleg a szö
vetek természetének valamely lényegtelen s fokozatosan 
létrejövő változásától függ.

A másodrendű ivar jellemvonások fokozatossága. — A foko
zatos előfordulás minden esete fontos ránk nézve, mert vala
mennyi azt mutatja, hogy legalább lehetséges, hogy igen 
bonyolódott díszítmények egymásra következő csekély foko
zatok útján keletkeztek. Hogy azon fokozatokat felfedezzük, 
melyek útján valamely jelenleg élő madárnak hímje pompás 
színét, vagy egyéb díszítményeit szerezte, rég kihalt törzs
szülőinek egész hosszú sorozatát kellene figyelembe ven
nünk ; ez azonban kétségkívül lehetetlen. Megértésükre 
azonban általában mégis van kulcsunk valamely nagyobb 
csoport összes fajainak összehasonlításában ; mert egyesek 
közülük valószínűleg legalább részben megtartották előbbi 
bélyegeiknek egyes nyomait. Ahelyett, hogy egyes csoportok 
unalmas részleteibe bocsátkoznánk, melyek ily fokozatokra 
feltűnő példákat szolgáltathatnának, célszerűbbnek mutat
kozik egy vagy két, élesen jellemzett esetet elővenni, például 
a pávakakast s megvizsgálni, vájjon lehetne-e ily módon 
fényt deríteni azon lépésekre, melyek útján e madár oly 
pompás díszt öltött. A pávakakas különösen farkfedőtollai-
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nak rendkívüli hosszúsága miatt nevezetes; a farka maga 
tetemesen nem hosszabbodott meg. E tollak lobogói csak
nem egész hosszaságukban egyes sugarakra bomlottak; mi 
különben számos más fajnál, még a házityúknak és galamb
nak egyes fajtáinál is előfordul. Az egyes lobogósugarak a 
toligerinc hegye felé egyesülnek, hogy egy tojásdad korongot, 
a szemfoltot képezzék, mely bizonyára egyike a világ leg
szebb tárgyainak. A szemfolt színjátszó, sötétkék közép
pontból áh, mely fogalakulag ki van metszve s élénk zöld 
udvar övezi. Ezt ismét széles, rézszínű öv, ez utóbbit végre 
öt keskeny, jelentéktelenül különböző színű, színjátszó ár
nyékolás keríti. A korongnak egy lényegtelen jelleme talán 
még figyelmet érdemel: a lobogósugarak oldalcimpái a 
koncentrikus övék egyikének megfelelőleg kisebb-nagyobb 
mértékben hiányzanak, úgy hogy a korongnak egy részét 
csaknem átlátszó öv keríti, mely az egésznek rendkívül 
díszes zománcot kölcsönöz. Egy más helyen azonban a 
küzdőkakas egy alfaj táj a sallangtollainak egész analóg vál
tozását írtam le,50 melynél a tollak fémfényű hegyeit »a toll 
alsó részétől szimmetriás alakú átlátszó öv választja el, me
lyet a lobogósugarak csupasz része által képez«. A szemfolt 
sötétkék középpontja alsó szélén, vagyis alapján a toligerinc 
irányában mély fogszerű kimetszést visel. A környező övékén, 
mint a rajzon látható (51. ábra), szintén megvan a kimet
szésnek, vagy inkább a megszakításnak a nyoma. Ez a ki
metszés az indiai és jávai pávánál (Pavo cristatus és P. mu
ticus) egyaránt megvan s különös figyelmet látszik érde
melni, minthogy valószínűleg összefüggésben áll a szemfolt 
fejlődésével; sok ideig azonban jelentőségét még csak nem 
is gyanítottam.

Ha a lassankint való fejlődés elvét elfogadjuk, fel kell 
tennünk, hogy kellett oly fajoknak lenni, melyek mindazon 
egymásra következő állapotokat képviselték, melyek a páva
kakas bámulatosan megnőtt farkfedőtollai s a többi közön
séges madár rövid farkfedőtollai között vannak; nem
különben kellett továbbá közvetítő fokoknak lenni az előbbi
nek pompás szemfoltjai s egyéb madarak egyszerű szem-

60 Variation of Animals etc. Vol. I. p. 254.
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foltjai, vagy egyszerűen színezett foltjai között; s ugyanez 
mondható a pávakakas minden egyéb bélyegéről. De keres
sünk a rokon tyúkféle madarak között valamely még jelen
leg meglevő fokozatot. A Polyplectron fajai s alfajai azokat 
a tartományokat lakják, melyek a páva hazájával határosak 
s hozzá annyira hasonlítanak, hogy itt-ott pávafácánoknak 
is nevezik őket. Bartlett továbbá arról is értesít, hogy hang
jukra s életmódjuknak némely vonására nézve is hasonlí
tanak a pávakakashoz. Tavasszal a hímek, mint fentebb 
előadtuk, az aránylag egyszerű színű nőstények előtt ke- 
vélykednek s farkukat és evezőtollaikat, melyek számos 
szemfolttal hímesek, kitárják s felmeresztik. Vessen az olvasó 
egy pillantást a Polyplectron-nak fentebb közölt rajzára 
(52. ábra). A P. Napoleonis-nél a szemfoltok a farkra 
szorítkoznak s háta fényes acélkék, mely viszonyt tekintve, 
ez a faj a jávai pávához közeledik. A P. Hardwickii- 
nek sajátságos bóbitája van, mely némi tekintetben a pá
váéhoz hasonlít. A szemfoltok mindezen fajok szárnyán 
és farkán vagy kerekek, vagy toj ásdadok s szép színeket 
játszó zöldeskék, vagy zöldesbíbor korongból állanak, fekete 
szegéllyel. Ez a szegély a P. chinquis-né\ barnával van 
árnyékolva s ezenkívül halványrózsaszínnel körülkerítve, 
úgy hogy a szemfoltot itt különböző, bár nem fényesen 
árnyékolt színes övék veszik körül. A farkfedő tollak 
szokatlan hosszúsága egy másik nevezetes jelleme a Poly- 
plectron-naik; mert némely fajnál a valódi farktollaknak 
felényi, másoknál kétharmadrésznyi hosszúságát érik el. 
A farkfedőtollak szemfoltokkal vannak díszítve, mint a 
pávakakasé. Eszerint tehát a Polyplectron különböző fajai 
farkfedőtollaik hosszúságát, szemfoltjaik koncentrikus öveit 
s néhány más jellemüket tekintve, lassankint a pávakakas
hoz közelednek.

Mindezen közeledésnek dacára azonban az első Poly- 
plectron-ía.], mely véletlenül kezeim közé került, csaknem 
arra indított, hogy az egész vizsgálatot abba hagyjam; mert 
nemcsak hogy azt találtam, hogy valódi farktollai, melyek 
a pávakakasnál egészen egyszinüek, szintén szemfoltokkal 
ékesek, hanem még azt is, hogy valamennyi toll szemfoltjai 
végképen különböznek a pávakakaséitól, még pedig az
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által, hogy egy és ugyanazon tollon két szemfolt van (56, 
ábra), egy-egy a toligerinc mindkét oldalán. Ezáltal arra 
a következtetésre jutottam, hogy a pávának kihalt törzs
szülői semmiképen sem hasonlíthattak a Polypiedron-hoz. 
Midőn azonban vizsgálataimat folytattam, azt vettem észre, 
hogy a szemfoltok egyes fajoknál igen közel állanak egy
máshoz, hogy a P. Hardwickn farktollain egymást érintik, 
s hogy végre ez utóbbi fajnak, valamint a P. malaccense-nek 
farkfedőtollain (57. ábra) tényleg összefolynak. Minthogy 
pedig a két szemfoltnak csupán középső része foly össze, a 
felső és alsó részen egy-egy fogalakú kimetszés marad s 
ugyanezen beszökellésük van a környező szines övéknek is. 
Ily módon minden farkfedőtollon egy egyszerű szemfolt kép
ződik, melyen azonban a kettős foltból való eredete még 
igen jól látható. Ez összefolyt szemfoltok a pávakakasnak 
egyszerű szemfoltjaitól csak abban különböznek, hogy mind
két végükön megvan a fogalakú bemetszés, ahelyett, hogy 
ez csak alsó, alapi végükön lenne meg. E különbségnek a 
magyarázata azonban nem nehéz : a Polypiedron némely 
fajánál az ugyanazon toll két tojásdad szemfoltja egymás
sal párhuzamosan áll, másoknál pedig (mint a P. chinquis- 
nél) egyik végük felé összehajlanak. Világos, hogy két egy
más felé hajló szemfoltnak részben való összeolvadásánál 
sokkal mélyebb bemetszés marad a széthajló végen, mint 
az összehajlón; valamint az is egészen világos, hogy ha az 
összehajlás erősen ki van fejlődve s az összeolvadás teljes, 
a beszökellés az összehajló végen teljesen elenyészni törekszik.

Mindkét pávafaj farktollai egészen szemfoltnélküliek, 
mi nyilván azon körülménnyel áll összefüggésben, hogy a 
hosszú farkfedőtoliak egészen elfedik, elrejtik. E tekintet
ben figyelemreméltó módon különböznek a Polypiedron 
farktollaitól, melyek a legtöbb fajnál nagyobb szemfoltokat 
viselnek, mint a farkfedőtollak. Ez a körülmény engemet a 
Polypiedron különböző fajai farktollainak pontos megvizs
gálására indított, hogy lássam, vájjon nem mutatkozik-e a 
szemfoltokban valamely fajnál hajlam az elenyészésre ; s 
nagy elégtételemre eredményre is jutottam. A P. Napoleonis 
belső farktollain a két szemfolt a gerinc mellett tökéletesen 
ki van fejlődve, a belső szemfolt azonban az inkább kifelé
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álló farktollakon egyre homályosabbá válik, míg a legkülső 
tollak belső oldalán a szemfoltnak csupán árnyéka, elsat- 
nyult nyoma marad meg. A P. malaccense-né\ továbbá a 
farkfedőtollak szemfoltjai, mint láttuk, összeolvadnak s ezek 
a tollak maguk rendkívül hosszúk, amennyiben a farktollak 
hosszának harmadrészét érik el, úgy hogy e két tekintetben 
a pávakakas farkfedőtollaival egyeznek meg. Emellett a 
P. malaccense-nek csak a két középső farktolla van két-két 
élénkszínű szemfolttal díszítve, a többi farktollak belső 
oldaláról egészen elenyésztek a szemfoltok. A Polyplectron ezen 
fajának farkfedő- és tfarktollai tehát szerkezet és színezetre 
nézve tetemesen megközelítik a pávakakas megfelelő tolláit.

Amennyiben már most a fokozatos fejlődés elve némi 
fényt vet azon lépésekre, melyek a pávakakas pompás far
kának a kifejlődésére vezettek, alig kell még valamit bebi
zonyítanunk. Képzeletünkben magunk elé varázsolhatjuk a 
pávakakas törzsszülőjét a roppantul megnőtt s egyszerű 
szemfoltú farkfedőtoliakkal ékes jelenlegi pávakakas s vala
mely közönséges, rövid s csak némileg színes, tarka fark- 
fedőtollakkal bíró tyúkféle madár között álló közvetítő alak
ban ; látni fogunk egy a Polyplectron-nal rokonságban álló 
madarat, melynek farkfedőtollai a kitárásra s felmeresztésre 
alkalmasak, két, részben összeolvadt szemfolttal ékesek s 
csaknem egészen elrejtik farktollaikat, mely utóbbiak szem
foltjaikat részben már elveszítették. A páva mindkét faja 
szemfoltjának korongján előforduló fogalakú kimetszés hatá
rozottan e feltevés mellett látszik szólani, s máskép nem is 
lehet ezt a szerkezetet megmagyarázni. A hím Polyplectron-ok 
kétségkívül igen szép madarak; szépségük azonban, mint 
erről magam is meggyőződtem a zoológiái kertben, közelről 
tekintve, össze sem hasonlítható a pávakakaséval. Ezt a 
kiválóságot a páva számos nőstény ősének nemzedékek 
hosszú során keresztül kellett méltányolnia; mert ezek az
által, hogy a legszebb hímeket folytonosan elsőbbségben 
részesítették, öntudatlanul odahatottak, hogy a pávakakas 
valamennyi élő madár között legragyogóbbá változott.

Az Argus-fácán. — Más kitűnő esetet szolgáltatnak a 
vizsgálásra az Árgus-fácán evezőtollain levő szemfoltokj.
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melyek oly csodálatos módon vannak árnyékolva, hogy 
mélyedésben fekvő golyókhoz hasonlítanak s a közönséges 
szemfoltoktól különböznek. Ezt az árnyékolást, mely sok 
tapasztalt művészt indított csodálkozásra, úgy hiszem, senki 
sem fogja a véletlennek tulajdonítani. Hogy e diszítménye- 
ket a párosodásnál gyakorolt választás sok egymásra követ
kező változásokból hozta létre, melyek közül eredetileg egy 
sem volt arra hivatva, hogy mélyedésben ülő golyó hatását 
idézze elő, ép oly hihetetlennek látszik, mint hogy Raphael 
Madonnáinak valamelyike egész sereg fiatal művésznek vé
letlenül odafreccsentett mázolásaiból kiválás útján képző
dött, melyek közül eredetileg egy sem volt arra szánva, hogy 
emberi alakot ábrázoljon. Annak kifürkészésére, hogy a 
szemfoltok mi módon fejlődtek, nem lehet a törzsszülők 
hosszú sorára pillantanunk, sem a különböző közel rokon 
alakokra, mert ilyenek nincsenek. A szárnyak különböző 
tollai azonban szerencsére kezünkbe adják a probléma meg
oldásának a kulcsát s meggyőzőleg bizonyítj ák, hogy a foko
zatos átmenet az egyszerű folttól a tökéletes gömb-szem- 
foltig legalább is lehetséges.

A szemfoltos evezőtollak sötét sávokkal (62. ábra) vagy 
sötét pettysorokkal (59. ábra) vannak borítva s minden sáv, 
vagy pettysor rézsút a toligerinc külső oldalán fekvő szem
folthoz vezet. A pettyek a sorokra harántirányban ren
desen meg vannak nyúlva. Gyakran összefolynak, még pedig 
vagy a sor irányában, — s ekkor hosszirányú sávot képez
nek — vagy pedig [harántirányban s ekkor harántsávokat 
képeznek. Néha felbomlik a petty kisebb pettyekre, melyek 
az eredeti pettynek illető helyén fekszenek.

Célszerűnek látszik először is egy tökéletes mélyedés
ben ülő golyószemfoltnak leírását adni. Egy sötét fekete, 
kerek szegély egy területet ír körül, mely egészen oly módon 
van árnyékolva, hogy egy golyóhoz hasonlít. Az itt közölt 
ábrát (62. ábra) Ford bámulatos pontossággal rajzolta s 
metszette fára. A fametszet azonban az eredetinek kitűnő 
árnyékolását nem képes visszaadni. A gyűrű felső felében, 
a bezárt golyó fehér fényétől kissé jobbra és felfelé csak
nem mindig meg van kissé szakítva, emellett néha még 
alapján a jobb oldalon szintén meg van szakítva. Ezeknek
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a kis megszakításoknak nagy jelentőségük van. A gyürii 
felső baloldali szögletében, ha a tollat, mint a rajzon, fel
felé tartva tekintjük, mindig erősen meg van vastagodva s 
szélei igen határozatlanul vannak körülírva. A gömb felü
letét e megvastagodott rész alatt szép, csaknem tiszta 
fehér, rézsútos rajz foglalja el, mely lefelé halvány ólom
színnel van árnyékolva, s ez ismét sárgás és barnás színe
zetbe megy át, mely a golyó alsó részén észrevehetőig egyre 
sötétebbé válik. Épen az az árnyékolás az, mely oly bá
mulatos módon hozza létre azt a hatást, mintha világosság 
esnék domború felületre. Ha az ilyen golyót megvizsgáljuk, 
azt találjuk, hogy alsó része barnább s egy hajlott rézsútos 
vonal által van a felső résztől halványan elválasztva, mely
nek szine élénkebb sárga és ólomszínű ; e rézsútos vonal a 
fehér fényfoltnak, tényleg pedig valamennyi árnyékolásnak 
hosszú tengelyével derékszög irányában húzódik; a színek 
e különbsége, melyet rajzban természetesen visszaadni nem 
lehet, legkevésbbé sem zavarja a golyó árnyékolását. Meg 
kell még különösen jegyezni, hogy mindegyik szemfolt szem
látomást összefüggésben áll egy sötét sávval, vagy a sötét 
foltok egy sorával, mert mindkettő egészen függetlenül for
dul elő ugyanazon a tollon. így az 62-dik ábrán az A sáv 
az a szemfolthoz, а В sáv a b folthoz húzódik; a C sáv 
felső részében meg van szakadva s a legközelebb következő 
szemfolthoz húzódik, mely a fametszeten nincs többé ábrá
zolva ; ugyanez áll a D, E és F betűkkel jelölt sávokról. 
A különböző szemfoltokat végre egy szabálytalan foltokat 
viselő halvány terület választja el egymástól.

Ezek után a sorozat másik végletét, tudniillik a szem
foltok első nyomát akarom leírni. A testhez legközelebb 
álló rövid másodrendű evezőtollak, miként a többi tollak, 
egészben véve szabálytalan sorokat képező rézsútosan futó 
foltsorokkal vannak tarkázva (58. ábra). A legutolsó kivé
telével azonban az öt alsó sornak a végső, vagyis a toll- 
gerinchez legközelebb álló foltja ugyanazon sor foltjánál 
valamivel nagyobb s harántirányban kissé megnyúlt; a 
többi foltoktól továbbá még abban is különbözik, hogy 
felső végén néhány halványsárga árnyalat szegélyzi. Egyéb 
tekintetben semmikép sem méltóbb figyelemre, mint a szá-

8DARWIN. A t ember tzirmatása. II.
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mos más madár tollazatán előforduló szemfoltok s könnyen 
kikerülheti a figyelmet. Minden sornak legközelebbi felsű 
foltja legkevésbbé sem tér el a többi folttól, ámbár, mint 
látni fogjuk, a következő rendbeli tollakon lényeges módo
sulást szenved. E nagyobb foltok egészen ugyanazt a hely
zetet foglalják el, mint a hosszabb evezőtollak tökéletes 
szemfoltjai.

Ha a két vagy három legközelebb következő másod
rendű evezőtollat vesszük figyelembe, egészen észrevétlen 
átmenetet találunk az épen leírt alsó foltoktól azon saját
ságos diszítményig, melyet még nem lehet szemfoltnak ne
vezni s melyet jobb kifejezés hiányában »elliptikus díszít
ményének akarok nevezni, s melynek rajzát a mellékelt 
ábra (59. ábra) adja. Ezen az ábrán több közönséges jellemű 
A, B, C, D stb. rézsűt futó foltsort látunk. A foltok mind
egyik sora lefelé, az eliptikus díszítmények egyike felé hú
zódik s vele egészen olyan összefüggésben áll, mint az 62. 
ábrán a sávok a mélyedésben ülő golyókkal. Bármelyik sort 
vesszük szemügyre, például a В-sort az 59. ábrán, azt 
találjuk, hogy a legalsó folt, vagy a legalsó rajz (b) a többi 
foltnál vastagabb és sokkal hosszabb, mint a felső foltok, 
hogy baloldali vége elhegyesedik s felfelé kanyarodik. A fekete 
rajz felső szélén pazarul árnyékolt széles terület által van 
szegélyezve, mely keskeny barna övvel kezdődik ; ez narancs- 
színű s ez ismét halvány ólomszürkébe megy át, mely a 
toligerinc felé eső végén sokkal halaványabb. A színes árnyé
kolás az elliptikus díszítmény egész belsejét kitölti. Ez a 
folt (b) minden tekintetben megegyezik a fentebb leírt egy
szerű tollak (58. ábra) alsó, árnyékolt foltjával, csakhogy 
magasabb fejlettséget ért el s élénkebb színű. A sötét folt 
(59. ábra, b) és élénk árnyékolása felett jobbra egy másik 
megnyúlt sötét folt van (c), mely ugyanazon sorhoz tartozik 
s a b folt felé tekintve, kissé ívelt. Néha két részre van sza
kadva s alsó szélén keskeny barnás sávval van szegélyezve. 
A c folttal ugyanazon ferde irányban, de feljebb, balra egy 
harmadik foltot találunk (d). Ez a folt általában szabály
talan háromszögletes, az azonban, melynek körvonalai betű
vel vannak jelölve, mód nélkül megnyúlt és szabályos. Ügy 
látszik, hogy a c rajznak oldali, megszakított nyúlványából
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áll, mit a következő felső foltok hasonló nyúlványaiból kö
vetkeztetek ; ebben azonban biztos nem vagyok. Ezen b, c, 
d rajzok a köztük fekvő szines árnyékolással együtt képezik 
az úgynevezett elliptikus diszítményeket, melyek a gerinccel 
párhuzamos sorban állanak s elhelyezésüket tekintve, kétség 
kívül megfelelnek a mélyedésben ülő golyószemfoltoknak. 
Rendkívüli díszességük a rajzok után nem méltányolható* 
minthogy a rajzok a narancs- és ólomszínű árnyalatokat* 
melyek a fekete színnel oly szép ellentétet képeznek, nem 
tüntethetik fel.

Az elliptikus diszítmény s a tökéletes mélyedésben ülő 
golyószemfoltok között az átmenet oly folytonos, hogy 
alig lehetséges eldönteni, mikor lehet az utóbbi kifejezést 
használnunk. Az elliptikus diszítménynek szemfoltba való 
átmenetele az alsó fekete rajznak (59. ábra, b) megnyúlása 
s ellenkező irányban, különösen a felső (c) rajz felé való 
nagyobb görbülése s a háromszögletes, vagy keskeny rajz 
(d) együttes összehúzódása által jő létre, úgy hogy e három 
rajz végre összefoly s szabályos elliptikus gyűrűt képez. 
E gyűrű lassankint mindinkább kerekké s szabályossá válik 
s eközben átmérője is növekedik. A 60. ábra oly szem
foltokat tüntet fel természetes nagyságban, melyek még nem 
egészen tökéletesek. A fekete gyűrű alsó részlete sokkal 
inkább felfelé van hajolva, mint az elliptikus diszítmény 
(59. ábra, b) alsó szegélye. A gyűrű felső része két vagy 
három külön részletből áll, melyek nem egyebek, mint a 
világos terület fekete szegélyének egyes megvastagodásai. 
A világos terület szintén nincsen még koncentrálódva s felü
lete ragyogóbb színű, mint a tökéletesen kifejlődött szem
foltoké. A három vagy négy megnyúlt folt összeolvadásának 
nyomai még a legtökéletesebben kifejlődött szemfoltok nagy 
részénél is megvannak. Nem szenvedhet kétséget, hogy a 
gyűrűnek a tökéletes szemfolt baloldali felső szélén észlel
hető megvastagodott része a szabálytalan háromszögletes 
vagy keskeny rajz (59. ábra, d) összehúzódása útján 
jött létre. A gyűrű alsó része kivétel nélkül vastagabb a 
többinél (62. ábra), mi abból következik, hogy az elliptikus 
diszítmény alsó fekete rajza (59. ábra, b) eredetileg vasta
gabb volt, mint az alsó (c). Az összefolyás és módosulás

8*
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folyamatában minden egyes lépés megfigyelhető s azon fekete 
gyűrű, mely a szemfolt golyóját körülkeríti, bizonyára az 
elliptikus diszítmény b, c, d rajzának összeolvadása s módo
sulása útján jő létre. Az egyes szemfoltok között levő sza
bálytalan fekete zigzugos rajzok (1. 62. ábra) nyilván annak 
következményei, hogy az elliptikus díszítmények között levő 
hasonló rajzok megszakadnak.

A mélyedésben ülő golyószemfoltok árnyékolásának 
fokozatos fejlődése hasonlóképen világosan követhető. Meg 
lehet figyelni, mi módon egyenlítődnek ki lassankint s men
nek át egymásba az elliptikus diszítmény alsó fekete rajzát 
határoló barna, narancs- s halvány ólomszínű övék, miköz
ben a felső világos részlet a balkéz felől eső szögletben 
egyre világosabbá válik, úgy hogy végre csaknem fehérnek 
látszik. Azonban, miként fentebb említettük, még a leg
tökéletesebb szemfoltok golyójának felső s alsó része között 
is észlelhetők lényegtelen különbségek, habár nem is árnyé
kolásukra, de legalább színezetükre nézve; a golyók felső 
és alsó része közötti választó vonal ugyanazon rézsűt irány
ban vonul, mint az elliptikus diszítmények világos tükre. 
Ily módon kimutatható, hogy a mélyedésben ülő golyó
szemfoltok alakjának s színezetének minden legkisebb rész
lete az elliptikus diszítmények lassankint való változásaiból 
jött létre s ez utóbbiak fejlődése hasonlóképen lépésről- 
lépésre következő két, csaknem egyszerű folt egyesüléséig, 
melyek közül az alsó (58. ábra) a felső szélén halvány sár
gával szegélyzett.

A másodrendű hosszabb evezőtollak, melyek a tökéle
tes mélyedésben ülő golyószemfoltokat visehk, végükön 
sajátságos módon díszítettek (61. ábra). A ferdén futó hossz
irányú sávok a tollak hegye felé hirtelen megszűnnek s 
szabálytalanokká lesznek, s ezen határ felett a tolinak egész 
felső vége (a) kis fekete gyűrűktől körülvett fehér pettyek
kel borított, melyek sötét alapon fekszenek. Még azon rézsűt 
sávot is, mely a legfelső szemfolthoz (b) tartozik, csupán 
igen rövid szabálytalan rajz képviseli, szokott módon haj
lott alapi résszel. Minthogy pedig ez a sáv felfelé hirtelen 
lemetsződik, az előadottak után könnyen megérthetjük, 
hogyan van az, hogy a legfelső szemfolt gyűrűjének felső
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megvastagodott része hiányzik ; mert e megvastagodott rész, 
mint fentebb megjegyeztük, valószínűleg ugyanazon sor leg
közelebb feljebb fekvő foltjának megszakított nyúlványából 
fejlődött. A legfelső szemfolt a gyűrű felső megvastagodott 
részének hiánya miatt, dacára annak, hogy minden egyéb 
tekintetben tökéletes, olyannak látszik, mintha felső vége 
ferdén le volna szelve. Ügy hiszem, hogy mindenki, aki azt 
hiszi, hogy az Árgus-fácán tollazata olyannak teremtetett, 
aminőnek jelenleg látjuk, zavarba jönne, ha a legfelső szem
folt tökéletlen állapotát kellene megmagyaráznia. Meg aka
rom még jegyezni, hogy a testtől távolabb fekvő másod
rendű evezőtollak szemfoltjai kisebbek s kevésbbé tökélete
sek, mint a többi tollakon levők s hogy ezeknél a külső 
fekete gyűrű felső részei szintén hiányzanak. A tökéletlen
ség ez esetben azzal látszik összefüggésben állani, hogy e 
tollak foltjainak kevesebb hajlamuk van a sávokká való 
egyesülésre; ellenkezőleg, gyakran apró pettyekre bomlanak 
fel, úgy hogy kettő vagy három húzódik egy-egy szem
folthoz.

T. W. Wood 51 észlelt először egy másik igen különös 
tényállást, mely megérdemli, hogy felemlítsük. Egy fény
képen, melyet Ward-tt>\ kaptam, s mely egy Árgus-fácánt 
azon pillanatban ábrázol, midőn tollazatát kitárja, azt lehet 
észrevenni, hogy a függőlegesen álló tollak szemfoltjainak 
fehér pontjai, melyek a fényt domború felületről látszanak 
visszaverni, a felső, vagyis mellső végeken foglalnak helyet, 
azaz felfelé vannak irányulva; s a madár, mikor a földön 
állva kifeszíti tolláit, természetesen, csakugyan felülről van 
megvilágítva. Most következik azonban a különös tényállás : 
A külső tollak csaknem vízszintes állást foglalnak el s hogy 
ezek is felülről világítottaknak látszódjanak, szemfoltjaik 
fehér pettyének a foltok felső szélén kellene elhelyezve lenni; 
és íme, bármily valószínűtlennek lássék is, mégis csakugyan 
e helyet foglalják el. Ebből az következik, hogy a különböző 
tollak szemfoltjai, bár a világossághoz képest igen külön
böző helyet foglalnak el, mégis mindannyian felülről vilá
gítottaknak látszanak, mintha csak valamely művész fára

61 T h e F ie ld .  M a y ,  2 8 . ,  1 8 7 0 .
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dozott volna árnyékolásuk kellő elhelyezésén. Mindemellett 
azonban még sincsenek a szemfoltok egészen pontosan ár
nyékolva ; mert azon tollak szemfoltjainak fehér pettye, 
melyek csaknem vízszintes állásba kerülnek, kissé nagyon 
is a felső végre vannak húzódva, azaz nincsenek egész kel
lőleg oldalvást elhelyezve. Valamely ivari kiválás által létre
hozott diszítményben azonban ép oly kevéssé van jogunk 
abszolút -tökéletességet keresni, miként valamely oly test
részben, melyet valamely meghatározott működésre a ter
mészetes kiválás hozott létre; például szolgálhat erre az 
emberi szem. Tudjuk ugyanis, hogy a legelső európai tekin
tély, Helmholtz, az emberi szemre nézve azt mondta, hogy 
ha az optikus ilyen kevés gonddal szerkesztett készüléket 
adott volna neki el, egy percig sem habozott volna azt 
visszautasítani.52

Az előadottakban láttuk, hogy az egyszerű foltoktól a 
tökéletes szemfoltokig az átmenetek egész sorozata észlel
hető. Gould, ki szíves volt néhány tollat nekem átengedni, 
teljesen megegyezik velem az átmenetek tökéletes fokozatára 
nézve. Az egy és ugyanazon madárnál észlelhető fejlődés
fokok kétség kívül legkevésbbé sem tüntetik fel okvetetlenül 
azon lépéseket, melyeken a faj kihalt törzsszülői keresztül
mentek ; nyilván kezünkbe adják azonban a tényleg meg
tett lépések megértésének a kulcsát s legalább is a kézzel- 
foghatóságig bebizonyítják, hogy a fokozatos fejlődés lehet
séges. Ha emlékezetünkbe idézzük, milyen gondosan tárja 
ki a hím Árgus-fácán ékes tolláit a nőstény előtt, valamint 
mindazon egyéb tényeket is, melyek valószínűvé teszik, hogy 
a nőstény madarak a vonzóbb hímeket elsőbbségben része
sítik, bizonyára senki sem fogja tagadhatni, ki az ivari ki
válás tevékenységét megengedi, hogy egy halványsárga 
árnyalattal szegélyezett egyszerű sötét folt a szomszéd fol
toknak közeledése s módosulása útján s színezetének lényeg
telen élénkülésével kapcsolatban úgynevezett elliptikus dí
szítménnyé változhatik. Ez utóbbi díszítményeket számos 
egyénnek mutattam meg, s abban mindenki megegyezett,

52 Popular Lectures on Scient Subjects Eng. trans. 1873. p. 219. 
227., 269., 390.
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hogy igen szépek, sőt némelyek még szebbeknek tartják, 
mint a mélyedésben ülő golyó-szemfoltokat. Amint a másod
rendű evezőtollak ivari kiválás útján meghosszabbodtak, 
elliptikus diszítményeik pedig megnagyobbodtak, a színük 
látszólag halványabbá vált ; a dísztollak ékességén tehát 
rajzaik csinosbulásával s árnyékolásuk tökéletesbülésével 
kellett segíteni. E folyamat azután a bámulatra méltó mé
lyedésben ülő gömb-szemfoltok létrejöttéig folytatódott. 
Csakis ily módon vagyunk képesek az Árgus-fácán evező
tollain levő díszítmények jelenlegi állapotát s eredetét meg
magyarázni.

Azon felvilágosítás után, melyet a fokozatos fejlődés 
elve nyújt, — az után, amit a változás törvényéről tudunk 
— azon változások után, melyeken számos domesztikált 
madarunk keresztülment, s végre (mint alább még vüágo- 
sabban látjuk) a fiatal madarak tollazatának jelleme 
után: a biztosság bizonyos nemével jelölhetjük ki azon való
színű lépéseket, melyek útján a hímek ragyogó tollazatuk
hoz s különböző díszítményeikhez jutottak ; sok esetben 
azonban tökéletesen homályban vagyunk. Gould több év 
előtt egy kolibrira, az Urosticte Benjamini-ia. tett figyel
messé, mely a két ivar között levő sajátságos különbségnél 
fogva nevezetes. A hímet ragyogó begyén kívül zöldesfekete 
farktollai jellemzik, melyek közül a négy közbülső fehér- 
hegyű. A nősténynek, mint a rokonfaj oki legtöbbjének, 
mindkét oldalt három külső farktolla fehér hegyű, úgy hogy 
a hímnek a négy közbülső, a nősténynek a hat külső fark
tolla van fehér heggyel díszítve. Ami ez esetet annyira külö
nössé teszi, az abban áll, hogy, bár a kolibrik két ivarénak 
farktollai számos fajnál különböznek, Gould az Urostictén 
kívül még sem ismer más oly fajt, melynél a hím farkának 
négy közbülső tolla fehérhegyű.

Argyll herceg, ki ez esetet fejtegeti,53 az ivari kiválást 
mellőzve, kérdezi, hogy »milyen magyarázatot ad a termé
szetes kiválás törvénye olyan specifikus változásra nézve, 
mint ez ?« S erre azt feleli, hogy »semmit«, s én tökéletesen 
egyetértek vele. Vájjon azonban ugyanily biztossággal állít

53 T h e R e ig e n  of L a w , 1 8 6 7 .  p .  2 4 7 .
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ható-e ez az ivari kiválásról is ? Látva, mily sokféleképen 
változnak a kolibrik farktollai, miért ne módosulhattak 
volna a közbülső farktollak egyedül ezen egy fajnál oly 
módon, hogy hegyük fehérré vált ? A változások lassankint, 
vagy egyszerre is bekövetkezhettek, mint a Bogota közelé
ben észlelt s újabban közzé tett esetben, melyben a kolibrik 
csupán bizonyos egyéneinél »változott a közbülső farktollak 
hegye zölddé«. Én az Urosticte nőstényénél igen apró fehér 
pettyeket vettem észre a négy közbülső fekete farktoll körül 
a két külsőnek a hegyén, úgy hogy e fajnál a tollazat váh 
tozásra való hajlamának némi nyomait látjuk. Ha meg
engedjük annak a lehetőségét, hogy a hím közbülső fark
tollai fehérré válásukban változnak, nem fogunk abban 
semmi idegenszerüt találni, hogy az ivari kiválás hatása az 
ily változásokra kiterjedt. A farktollak fehér végei a kis 
fehér fülpamatokkal együtt, miként Argyll herceg is meg
engedi, bizonyára hozzájárulnak a hím szépségéhez s a fehér 
színt nyilván valamennyi többi madár méltányolja, mit oly 
esetek bizonyítanak, mint a harangszavú madáré (Chas- 
morhynchus), melynek hímje hófehér. Nem kell itt feled
nünk Sir R. Heron fentebb idézett példáját, melyben a páva
tyúkok, mikor a foltos pávakakastól elkülönítették őket, egy 
más pávakakassal sem akartak egybekelni, s azon év alatt 
utódokat nem hoztak létre. Az sem lephet meg, hogy az 
Urosticte farktollai épen csak ékesség kedvéért változtak 
meg ; mert a családnak legközelebb rokon neme, a Metal- 
lura, nevét épen fényes farkának köszöni. Arra is vannak 
továbbá bizonyítékaink, hogy a kolibrik szemlátomást arra 
törekszenek, hogy farktollaikat a legtetszetősebben tárják 
ki. Belt,b4 leírva a Florisuga mellivora szépségét, ezeket 
mondja : »Láttam, midőn két hím egy ágon ülő nőstény 
előtt kitárta bájait. Az egyik mint egy rakéta lövellt fel a 
levegőbe, azután egyszerre kitárta hófehér farkát s lassan
kint ereszkedett le a nőstényhez, miközben csavarodva ke
ringett, hogy hátulról s élűiről egyaránt látszassák . . . .  
Kiterjesztett fehér farka nagyobb helyet foglalt el, mint 
egész többi teste s szemlátomást a legfontosabb szerepet

54 T h e  N a tu r a l i s t  in  N ic a r a g u a .  1 8 7 4 .  p .  1 1 2 .
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játszotta az egész produkcióban. Míg az egyik hím leszál
lóit, a másik felröppent a levegőbe, hogy lassankint ő is 
leereszkedjék. A játék rendesen a két hím összeveszésével 
végződik ; azt azonban nem tudnám eldönteni, vájjon a 
nőstény a szebbiket vagy erősebbiket választja-e.« Gould az 
Urosticte sajátságos tollazatának leírásához hozzáteszi: »Leg- 
kevésbbé sem kételkedem abban, hogy az egyedüli célt a 
cifraság és változékonyság képezi.«55 Ha ezt megengedjük, 
beláthatjuk, hogy azok a hímek, melyek a legdíszesebb s 
legújabb tollazatot öltötték magukra, elsőbbségben része
sültek, még pedig nem a létért való rendes küzdelemben, 
hanem más hímekkel való versenyzésük alkalmával, s hogy 
ennek következtében saját szépségüknek az öröklésére na
gyobb számú utódokat hagytak hátra.

65 In tr o d u c i, to the T r o c h ilid a e . 1861. p. n o .



Madarak. — Folytatás.

Mi annak az oka, hogy némely fajnak csupán a híméi, másoknak 
mindkét ivara ragyogó színű. — Az ivarra korlátozott öröklés és 
ennek a különböző képződményekre s az élénk színű tollazatra való 

alkalmazása. — A násztollazatnak télen való elvesztése.

E fejezetben azt fogjuk vizsgálni, hogy miért nem 
kaptak bizonyos madárfajok nőstényei ugyanoly ékít
ményeket, mint a hímek, s hogy miért van más fajok mind
két ivara ugyanolyan, vagy csaknem ugyanolyan módon 
ékesítve ? A következő fejezetben fogjuk azután azt vizs
gálni, hogy miért feltűnőbb színű néhány ritka esetben a 
nőstény a hímnél.

A »Fajok keletkezése« című munkámban1 futólag azon 
feltevésnek adtam kifejezést, hogy a pávakakas hosszú farka, 
valamint a hím siketfajd feltűnő fekete szine, a nőstényre 
nézve, míg a költés munkáját végzi, célszerűtlen, sőt veszé
lyes is lenne, s hogy ennek következtében e jellemvonásoknak 
a hímekről a nőstény utódokra való átszármazása a termé
szetes kiválás által megakadályoztatott. Most is azt hiszem 
ugyan, hogy néhány kevés esetben ez csakugyan így történt ; 
minthogy azonban minden adatot, melyet összegyüjthet- 
tem, éretten megfontoltam, azon feltevéshez jutottam, hogy 
az egymásra következő változások mindazon esetekben, 
melyekben az ivarok egymástól különböznek, általában kez
dettől fogva csakis azon ivarra szállottak át, melynél először 
felléptek. Mióta e tárgyra vonatkozó megjegyzéseim meg-

X V . FEJEZET.

1 Negyedik (angol) kiad. i 860, p. 241.
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jelentek, Wallace 2 az ivari szinezetet néhány igen érdekes 
értekezésben tárgyalta s azon véleménynek adott kifejezést, 
hogy az egymásra következő változások eredetileg mindkét 
ivarra történő egyenletes átöröklésre hajlottak, de a nőstényt, 
azon veszély miatt, melynek a költés alatt különben ki lett 
volna téve, a természeti kiválás megóvta attól, hogy rajta 
a hím feltűnő szinei kifejlődjenek.

E nézet egy nehéz pont hosszasabb tárgyalását teszi szük
ségessé; azt tudniillik, vájjon oly jellemnek öröklődését, 
melyet eredetileg mindkét ivar örökölt, korlátozhatja-e később 
a kiválás csupán az egyik ivarra. Nem szabad felednünk, hogy, 
miként az előbbi fejezetben kimutattuk, oly jellemvonások, 
melyek kifejlődésükben az egyik ivarra szorítkoznak, lap
pangva mindig megvannak a másik ivarban is. Egy képzelt 
példa leginkább fel fogja tüntetni ez eset nehézségeit : Képzel
jük, hogy valamely tenyésztő oly fajta galambokat kiván elő
állítani, melyeknek csupán a hímjük halványszürke, a nős
tényük pedig megtartja eredeti palaszürke szinét. Minthogy 
a galamboknál rendesen valamennyi jellem egyaránt átszáll 
mindkét ivarra, a tenyésztőnek meg kellene kísérteni az 
öröklés utóbbi módját az egyik ivarra korlátozódó örökléssé 
változtatni át. Az egyedüli, amit tehetne, abban állana, hogy 
kitartással kiválogatna a tenyésztésre minden oly hímet, 
mely bár a legkisebb mértékben is halványabb színű ; s e 
folyamatnak természetes eredményét az képezné, hogy ha 
hosszú időn át következetesen folytatódnék, s ha a halvány 
változatok határozottan átörököltetnének, vagy gyakrabban 
lépnének fel, a tenyésztő végre egy egész halvány nemze
déket kapna. Tenyésztőnk kénytelen lenne azonban halvány 
hímjeit nemzedékeken keresztül palaszürke nőstényekkel 
párosítani; mert hiszen az utóbbiaknál meg akarná e színt 
tartani. Az eredmény általában véve vagy tarka keverék
fajta létrejötte, vagy, ami valószínűbb, az lenne, hogy a 
halványszürke szín gyorsan s tökéletesen elenyésznék; mert 
az eredeti palaszürke szín túlnyomó erővel öröklődnék át. 
Tegyük azonban fel, hogy minden egymásra következő nem

2 W e s tm in s te r  R e v ie w . July. 1867. J o u r n a l  o f T r a v e l. Vol. I , 
1868. p. 73.
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zedékben volna néhány halványszürke hím s palaszürke 
nőstény s ezeket mindig egymással kereszteznék, ez eset
ben a palaszürke nőstények ereiben, ha lehet e kifejezéssel 
élnem, sok halványszürke vér keringene, mert hiszen atyáik, 
nagyatyáik stb. mind halványszürkék voltak. Ilyen körül
mények között képzelhető (bár egy döntő tényt sem ismerek, 
mely a dolgot valószínűvé teszi), hogy a palaszürke nősté
nyek olyan nagy lappangó hajlamot nyertek a halvány szí
nezetre, hogy e szín hím utódaiknál sem pusztult el, nős
tény utódaik pedig még mindegyre megtartották a pala
szürke színt. Ha ez az eset állana, a kívánt cél, azaz oly 
fajta nevelése, melynek mindkét ivara állandóan megtartja 
a maga külön színét, el volna érve.

Azon körülménynek rendkívüli fontosságát vagy egye
nesen szükségességét, hogy az épen előadott esetben a 
kívánt jellem, tudniillik a halvány színezet, habár csak lap
pangó állapotban is megvan a nősténynél, úgy hogy belőle 
a hím utódokra kár nem háramlik, a következő magyarázat 
útján lehet legjobban méltányolnunk : A Sömmerring-féle fá
cán hímjének farka harminchét hüvelyk hosszú, a nőstényé 
pedig csupán nyolc hüvelyknyi; a közönséges fácán hím
jének farka mintegy húsz s a nőstényé tizenkét hüvelyknyi. 
Ha a rövid farkú Sömmerring-féle fácán nősténye a közön
séges hím fácánnal kereszteződnék, nem lehetne abban 
kételkednünk, hogy hím korcsutódainak farka hosszabb lenne, 
mint a közönséges fácán tiszta utódaié. Ha továbbá más
felől a közönséges fácán nősténye, melynek farka csaknem 
kétszer olyan hosszú, mint a Sömmerring-féle fácán nőstényéé, 
kereszteződnék az utóbbinak hímjével, a hím korcsutódok
nak a farkuk sokkal rövidebb lenne, mint a Sömmerring- 
féle fácán tiszta utódaié.3

Képzelt tenyésztőnknek, hogy azt az új fajtát, melynek 
hímjei halványszürke színűek, nőstényei pedig változatlanul 
maradnak, létrehozza, állandóan több nemzedéken keresz

3 T e m m in c k  azt állítja, hogy a nőstény P h a s ia n u s  S o e m m e r-  
r in g i i  farka csak hat hüvelyknyi: P la n c h e s  C o lorées. Vol. V. 1838. 
p. 487—488. ; a fentebbi mérést számomra Mr. S c la te r  végezte. 
A közönséges fácánt illetőleg 1. M a c g i l l i v r a y : H is t ,  o f B r i t .  B ir d s .  
Vol. I. p. 118—I2Z.
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tül kell a hímeket kiválogatnia s arra törekednie, hogy 
a hímek halvány szine rögzíti essék, a nőstényeknél pedig 
lappangóvá váljék. A feladat rendkívüli nehézségekkel járna ; 
soha sem is kísértették még meg, bár lehetséges, hogy ered
ményre vezetne. A legfőbb akadályt a halványszürke szín
nek gyors és tökéletes elenyészése képezné, minthogy a 
keresztezést szükségképen a palaszürke nőstényekkel kel
lene eszközölni, mely utóbbiaknak kezdetben semmi lap
pangó hajlamuk sem lenne halványszürke utódok létre
hozására.

Ha ellenben másfelől egy vagy két hím bármily lényeg
telenül is változnék színének halványságában, s ha e vál
tozás öröklése kezdettől fogva csupán a hímekre szorítkoznék, 
ez esetben a kívánt fajta létrehozásának feladata könnyű 
lenne; mert egyszerűen csak ilyen hímeket kellene a 
tenyésztésre kiválasztani s közönséges nőstényekkel párosí
tani. Egy analóg eset csakugyan ismeretes is, mert Belgium
ban 4 vannak galambfajták, melyeknek csupán hímjei visel
nek fekete sávokat. Tegetmeier újabban kimutatta,5 hogy a 
postagalambok (dragons) gyakran nemzenek ezüstszínű fióko
kat, melyek csaknem mindig nőstények; 6 maga tíz ily 
ezüstszínű nőstényt nevelt. Az ezüstszínű hím postagalam
bok ellenkezőleg igen ritkák; úgy hogy mi sem lenne 
könnyebb, mint a postagalambok oly fajtáját létre
hozni, melynek nőstényei ezüstszinüek, hímjei pedig pala
szürkék. Ez a hajlam olyan szívós, hogy mikor Teget- 
meier-nek végre sikerült egy ezüstszínű hímet nevelni, melyet 
ugyanilyen színű nősténnyel párosított, s azt remélte, hogy 
sikerül oly fajtát létrehoznia, melynek mindkét ivara 
ezüstszínű, csalódott, mert a fiatal hímek nagyapjuk pala
szürke színét vették fel, s csupán a nőstények lettek 
ezüstszinüek. A postagalambok e szívós hajlamát nagy 
türelemmel kétségkívül le lehetne győzni s lehetne olyan 
fajtát nevelni, melynek mindkét ivara ezüstszínű, mint ez 
Esquilant-nak az ezüstszürke sirálygalambnál (turbit) si
került.

4 Dr. Chapuis : Le Pigeon Voyageur Beige. 1865. p. 87.
5 The Field. Sept. 1872.
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A tyúkokat illetőleg az olyan szín változat ok, melyek 
az öröklésnél csupán a hím ivarra szorítkoznak, a rendesek 
közé tartoznak. Még ha azonban az öröklésnek ez a módja 
volna is az uralkodó, mégis megeshetnék néha, hogy a vál
tozás folyamatának egyes egymásra következő fokozatai a 
nőstényekre is átszállanak, melyek azután jelentéktelen 
mértékben a hímekhez hasonlítanak, mint ez némely tyúk
fajtáról ismeretes. Vagy pedig az egymásra következő foko
zatok nagyobb része, habár nem is mind, átszállhat mind
két ivarra, s ez esetben azután a nőstény nagyon hasonlít 
a hímhez. Alig lehet abban kételkedni, hogy ez az oka annak, 
hogy a hím golyvás galambnak valamivel nagyobb a goly
vája s hogy a hím postagalambnak nagyobbak a húsos ki
növései, mint az illető nőstényeknek ; mert a tenyésztők 
nem fordítottak a tenyésztésnél nagyobb gondot az egyik 
ivarra, mint a másikra, s nem kivánták azt, hogy e jellem
vonások jobban fejlődjenek ki a hímnél, mint a nősténynél, 
bár mindkét fajtánál tényleg ez az eset.

Ugyanezen folyamatnak kellene véghez mennie s egészen 
ugyanezen nehézségeket kellene legyőznünk, ha oly fajtát 
kivánnánk nevelni, melynél csupán a nőstényeknek van vala
mely új színük.

Tenyésztőnk végre azonban oly fajtát is kivánhatna 
előállítani, melynél mindkét ivar nemcsak egymástól, hanem 
a törzsfajtól is különbözik. Ez esetben rendkívüli nehéz
ségekkel állana szemben, hacsak az egymásra következő 
változások nem szorítkoznának kezdetüktől fogva az egyik 
ivarra, midőn azután ismét semmi nehézség sem forogna 
fenn. Ezt az esetet találjuk a tyúknál. így a sávocskákkal 
hímes hamburgi fajtának mindkét ivara ép oly lényegesen 
különbözik egymástól, mint az eredeti fajtól, a Gallus bankivá- 
tól, s jelenleg mindkettőnek kiváló tulajdonságai a kiválo
gatás folytonos gyakorlása következtében megmaradnak, 
ami lehetetlen lenne, hacsak a két ivar megkülönböztető 
jegyei nem szorítkoznának csupán az egyik ivarra. A spanyol 
tyúknál még sajátságosabb eset fordul elő : a kakasnak 
roppant taraja van, úgy látszik azonban, hogy azon egy
másra következő változások egynémelyike, melyeknek össze- 
halmozódása útján ez a jellem fejlődött, a tyúkokra is át-
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szállott ; mert ezeknek is sokkal nagyobb a tarajuk, mint 
a törzsfajé. A tyúk taraja azonban bizonyos tekintetben 
különbözik a kakasétól, amennyiben hajlama van a leko- 
nyulásra s a tenyésztők ízlése újabban azt határozta, hogy 
ennek mindig ilyennek kell lenni s a divat parancsszava 
sikerre is vezetett. Világos, hogy ez esetben a taraj lekonyu- 
lása az öröklésnél csupán az egyik ivarra szorítkozik, mert 
különben a kakas tarajának egyenes felállítását is megaka
dályozná, amitől minden tenyésztő iszonyodnék. Másfelől 
azonban a kakas tarajának felállása szintén szükségképen 
az egyik ivarra szorítkozó jellem, mert különben meg
akadályozná a tyúk tarajának lekonyulását.

Az előadott magyarázatokból láthatjuk, hogy az öröklés 
egyik módjának kiválogatás által a másikba való átváltoz
tatása még akkor is rendkívül nehéz, bonyolódott, habár 
talán nem is egészen lehetetlen folyamat lenne, ha korláto
zatlan idő állana is rendelkezésünkre. Ennek következtében 
határozott bizonyítékok nélkül nem vagyok hajlandó fel
tenni, hogy e folyamat a természetes fajoknál gyakrabban 
fordult elő. Másfelől azonban oly egymásra következő válto
zások segítségével, melyeknek öröklése kezdettől fogva az 
egyik ivarra szorítkozik, a legcsekélyebb nehézség sem forogna 
fenn az iránt, hogy a hím madarak szín vagy egyéb jellem
vonásra nézve a nőstényektől különbözőkké változzanak, a 
nőstény pedig változatlanul maradjon, vagy csak lényeg
telenül változzék, vagy pedig védelem szempontjából külö
nösen módosuljon.

Minthogy a ragyogó színek a hímeknek más hímekkel 
való versenygéseiknél hasznára válnak, az ilyen színek a 
kiválogatásnál tekintetbe jőnek, szorítkozzék bár átöröklé
sük csupán a hím ivarra avagy nem. Ennek következtében 
azt lehetne várni, hogy a nőstények a hímek ragyogó színé
ben kisebb-nagyobb mértékig részt vesznek ; s számos fajra 
nézve csakugyan ez az eset. Ha valamennyi egymásra követ
kező változás egyaránt átszállana mindkét ivarra, a nősté
nyeket a hímektől nem lehetne megkülönböztetni ; s számos 
madárra nézve csakugyan ez is az eset. Ha ellenben a homá
lyos színeknek a nőstények oltalmára a költés ideje alatt 
nagy jelentőségük van, ami számos földön fészkelő madárra
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nézve tényleg úgy van, ez esetben azon nőstények, melyek 
színezetüknek élénkségére nézve változnak, vagy amelyek a 
hímektől való öröklés útján ezeknek élénk színéhez köze
ledtek, előbb-utóbb kipusztulnának. A hímeknek azon haj
lamuk azonban, hogy saját élénk színüket állandóan s korlá
tozatlanul örökül adják nőstény utódaiknak, csakis az örök
lés módjának megváltozása által mellőztethetnék ; ez pedig, 
mint a fentebb példaként felhozott magyarázatból látszik, 
igen nehéz lenne. Az élénkebb szinű nőstények hosszasan 
folytatódott elpusztulásának valószínű eredménye, föltéve, 
hogy az öröklésnek ugyanazon módja uralkodnék tovább 
is : a hímek élénk színének csökkenése, vagy végképi elenyé- 
szése lenne, még pedig a halványabb nőstényekkel való 
folytonos kereszteződés következtében. Hosszadalmas lenne 
itt minden többi lehetséges eredményt figyelemmel kísérni; 
az olvasó emlékezetébe akarom azonban idézni, hogy, miként 
a nyolcadik fejezetben kimutattam, azon esetben, ha a nős
tények színezetének élénkségében ivarra szorítkozó válto
zások lépnének fel, ezeket a tenyésztés még akkor sem 
részesítené elsőbbségben, ha a nőstényre legkevésbbé sem 
volnának károsak, s ennek következtében nem is enyész
nének e l ; mert a hím bármely nősténnyel beéri s nem vá
lasztja ki magának a legvonzóbb egyéneket. Ennek követ
keztében e változások könnyen elvesznének s a fajta jelle
mére csak kevés befolyással lennének ; s ez kellőleg meg
magyarázza azon körülményt, hogy a nőstények rendesen 
kevésbbé élénk színűek, mint a hímek.

Az épen idézett fejezetben példaként említettünk — s 
ezeket tetszés szerinti számmal szaporíthattuk volna — 
arra nézve, hogy a változások különböző életkorban lépnek 
ugyan fel, de ugyanazon korban öröklődnek. Azt is kimu
tattuk, hogy oly változások, melyek az élet késői szakán 
lépnek fel, rendesen azon ivar által örököltetnek, melynél 
először felléptek, az oly változásoknak pedig, melyek az élet 
korai szakán lépnek fel, hajlamuk van mindkét ivarra át- 
szállani; evvel nem akarjuk azonban azt állítani, hogy ez
által az ivarra szorítkozó öröklésnek minden esete meg van 
magyarázva. Kimutattuk továbbá azt is, hogy ha valamely 
hím madár oly módon változnék, hogy ifjú korában válnék
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ragyogóbb szinüvé, ily változásoknak semmiféle haszna sem 
lenne, míg a szaporodásra képes életkort el nem érte, amikor 
a vetélkedő hímek között a verseny megkezdődik. Oly ma
daraknál azonban, melyek a földön élnek s védelmük miatt 
homályos szinekre szorulnak, az élénk színek a fiatal és 
tapasztalatlan hímekre nézve sokkal veszélyesebbek lenné
nek, mint a felnőtt hímekre. Ennek következtében az olyan 
hímek, melyek tollazatuk élénksége tekintetében fiatal ko
rukban változnának, gyakran elpusztulnának s a természetes 
kiválás útján kiküszöbölődnének. Másfelől ellenben az olyan 
hímek, melyek csaknem ugyanily módon, de az ivarérettség 
kora körül változnak, dacára annak, hogy még valamivel 
nagyobb veszélyeknek vannak kitéve, életben maradhatnak, 
s mivel az ivari kiválás kedvez nekik, szaporodhatnak is. 
Azon körülmény, hogy az élénk színű fiatal hímek elpusztul
nak, míg ugyanily érett hímek udvarlásukban szerencsések, 
a változások időszaka s az öröklés módja között levő köl
csönös viszony törvényénél fogva magyarázatát adja annak, 
hogy számos madárnak csupán hímjei szereztek ragyogó 
színezetet s ezt csupán hím utódaiknak adták örökségképen. 
Ezáltal azonban korántsem akarom azt állítani, hogy a 
kornak az öröklés módjára gyakorolt befolyása az egyedüli 
közvetett oka azon különbségnek, mely számos madár kü
lönböző ivarainak tollazatában észlelhető.

Minthogy mindazon madarakra, melyek ivarai színeze
tükre nézve különböznek, érdekes kérdést képez az, vájjon 
csupán a hímek módosultak-e ivari kiválás útján, a nősté
nyek pedig, amennyiben e tényező tekintetbe jő, változat
lanok maradtak, vagy csak részben módosultak ; vagy pedig, 
vájjon a nőstények módosultak-e természetes kiválás útján 
külön biztosságuk kedvéért: meglehetős részletesen akarom 
e kérdést tárgyalni; részletesebben, mintsem jelentősége 
megérdemelné ; mert vele együttesen járó nevezetes kolla- 
terális folyamatokat lehet egyúttal kényelmesen megfigyel
nünk.

Mielőtt, különösen Wallace következtetéseire való tekin
tettel, a kérdés fejtegetésébe bocsátkoznánk, célszerűnek 
mutatkozik hasonló szempontból az ivarok között észlelhető 
néhány más különbséget tárgyalni. Volt ezelőtt egy tyúk-

9DARWIN. Аг ember siärmtuisa. II.
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fajta Németországban,6 melynek tyúkjai is sarkantyúkkal 
voltak ellátva ; jó tojók voltak, fészküket azonban sarkan
tyúikkal annyira elrongálták, hogy saját tojásaiknak kiköl
tésére sem lehetett őket használni. Ebből az a következtetés 
vonható, hogy a vad tyúkfélék nőstényei sarkantyúikat 
egykor valószínűleg természetes kiválás útján veszítették el, 
még pedig azon kár miatt, melyet saját fészkeikben okoz
tak. Ez annál valószínűbbnek látszik, mivel a számysar- 
kantyúk, melyek a költés alatt károsak nem lehetnek, a 
nőstényeknél gyakran ép úgy ki vannak fejlődve, mint a 
hímeknél, bár sok esetben nagyobbak a hímeknél, mint a 
nőstényeknél. Ha a hím lábain sarkantyúkat visel, csak
nem mindig megvannak a nőstényeknél is a sarkantyú
rudimentumok, melyeket néha, mint a Gallus-nem fajainál, 
egyszerű pikkelyek képeznek. Ebből azt lehetne következ
tetni, hogy a nőstények eredetileg jól kifejlődött sarkan
tyúkkal voltak ellátva, de ezek vagy nemhasználás, vagy 
természetes kiválás következtében elvesztek. Ha azonban e 
nézetet elfogadjuk, számos más esetre is ki kell terjeszte
nünk, s ez azon következtetést rejti magában, hogy a jelen
leg sarkantyúkat viselő fajok nőstény törzsszülői egykor 
egy ilyen ártalmas függelékkel voltak terhelve.

Néhány kevés nemnél és fajnál, így a Galloperdix-nél, 
Acomus-nk\ és a jávai pávánál (Pavo muticus) a nőstények, 
úgymint a hímek, jól kifejlődött sarkantyúkat viselnek. 
Vájjon ezen tényállásból azt kell-e következtetnünk, hogy 
ezek másféle fészket építenek, melyet a sarkantyúk nem 
sértenek meg, különbözőt azon fészektől, melyet legköze
lebbi rokonaik építenek, úgy hogy ennélfogva nem volt 
szükség a sarkantyúk elvesztésére; vagy pedig azt kell-e 
föltennünk, hogy ezen nőstények védelmükre szerezték sar
kantyúikat? Nagyobb valószínűsége látszik azon következ
tetésnek, hogy mindkettő, úgy a nőstények sarkantyúinak 
előfordulása, mint hiánya, az öröklés különböző törvényei
nek az eredménye, melyek a természetes kiválástól függet
lenül hatottak. Azon számos nőstényre nézve, melynél a 
sarkantyúk elsatnyult állapotban vannak meg, feltehetjük,

6 Beckstein : Naturgesch. Deutschlands. 1793. Bd. III. p. 339.
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hogy az egymásra következő változások egyesei, melyek a 
hímeknél a sarkantyúk fejlődésére vezettek, igen korán lép
tek fel s ennek következtében a nőstényekre is átszállottak. 
Azon sokkal ritkább esetekben pedig, melyekben a nősté
nyeknek teljesen kifejlődött sarkantyújuk van, feltehetjük, 
hogy az egymást követő változások mindannyia átszállóit 
a nőstényekre is s lassankint azon öröklött szokást sze
rezték meg, hogy fészkeiket nem rontják el.

A hangszervek s a zörejek létrehozására különbözőleg 
módosult tollak ép úgy, mint azon sajátságos ösztönök, 
melyek ezen berendezések használatára képesítik, gyakran 
különböznek a két ivarnál, néha azonban egyenlő módon 
vannak fejlődve. Vájjon lehet-e az ily különbségeket abból 
magyarázni, hogy a hímeknél e szervek és ösztönök kifej
lődtek, a nőstényeknél pedig öröklésük elmaradt, nehogy a 
ragadozó madarak és emlősök figyelmét felébresztve, a ve
szélyek forrásaivá váljanak ? Ez, ha azon nagyszámú ma
dárra gondolunk, melyek hangjukkal a tájat tavasszal bün
tetlenül felvidítják,7 nem látszik valószínűnek. Biztos ellen
ben azon következtetés, hogy mivel a hangszervek s a hang
szeri berendezések csupán a hímekre nézve hasznosak az 
udvarlás ideje alatt, ivari kiválás s folytonos használás útján 
csupán ennél az ivarnál fejlődtek ki, fokozatos módosulá
saiknak s használásuk hatásának öröklése pedig kezdettől 
fogva kisebb-nagyobb mértékben a hím utódokra szorít
kozott.

Számos analóg esetet lehetne még felemlíteni; így pél
dául a bóbiták tolláit, melyek általában hosszabbak a hímek
nél, mint a nőstényeknél; néha mindkét ivarnál egyenlő 
hosszúságúak, néha pedig a nősténynél egészen hiányzanak 
s emellett megtörténik, hogy e különböző esetek a mada
raknak egy és ugyanazon csoportjánál fordulnak elő. Nehéz 
lenne az ivarok között levő ilynemű különbségeket abból 
magyarázni, hogy a nőstényekre nézve jótéteményt képe

7 Daines Barrington azonban valószínűnek tartotta (Philos. 
Transact. 1773. p. 164.), hogy azért énekel kevés nőstény madár, 
rnert az éneklés a költés ideje alatt rájok nézve veszélyes lenne. 
Hozzáteszi még, hogy talán ugyanez magyarázhatja meg a nőstény 
tollazatának a híméhez képest alárendeltebb voltát.

9’
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zett a valamivel rövidebb bóbita s hogy ennek következ
tében természetes kiválás útján kisebbedett meg vagy nyo
matott el egészen. Vegyünk azonban egy ezen feltevésre 
kedvező esetet, tudniillik a fark hosszúságát, figyelembe. 
A pávakakas hosszú farka a nőstényre nézve, amíg költ s 
fiókjait vezeti, nemcsak kényelmetlen, hanem veszélyes is 
lett volna. Ennek következtében a priori legkevésbbé sincs 
valószínűtlenség abban, hogy a nőstény farkának kifejlődé
sét a természetes kiválás akadályozza meg. Számos fácán 
nőstényének azonban, bár nyilt fészkeiken nyilván ugyan
annyi veszélynek vannak kitéve, mint a pávák, mégis jelen
tékeny hosszú a farka. A Menura superba nőstényeinek ép 
oly hosszú a farkuk, mint a hímeké s beboltozott fészket 
építenek, ami ilyen nagy madárnál feltűnő anomália. A ter
mészetbúvárok csodálkoztak, hogy mi módon helyezi el a 
nőstény Menura költés közben a farkát; jelenleg azonban 
tudjuk,8 hogy »fészkébe fejjel megy előre, azután megfor
dul, mire farka néha a hátára borul, gyakrabban pedig az 
oldalára hajlik. Ennek következtében a farka idővel egészen 
elferdül, ami csaknem biztossággal jelzi az idő hosszát, 
amióta már költ«. Egy ausztráliai jégmadár (Tanysiptera 
sylvia) mindkét ivarénak közbülső farktollai tetemesen meg- 
hoszabbodtak s mivel a nőstény a fészkét odvakba rakja, 
hosszú farktollai a fészeképítés alatt, miként R. B. Sharpe 
értesít, nagyon összetörődnek.

A farktollak tekintélyes hosszúságának e két esetben a 
nőstényekre nézve bizonyos mértékig kedvezőtlennek kell 
lenni; minthogy pedig mindkét faj nőstényének farktollai 
valamivel rövidebbek, mint a híméi, azt lehetne következ
tetni, hogy teljes kifejlődésüket a természetes kiválás aka
dályozta meg. Ha azonban a nőstény páva farkának fej
lődése csak akkor akadályozódott volna meg, mikor túl
ságos, vagy veszedelmes hosszúságot ért el, ez esetben sokkal 
hosszabbnak kellene lennie, mint amilyen tényleg, mert a 
test nagyságához arányítva meg sem közelíti számos nős
tény fácánét s nem hosszabb, mint a nőstény pulykáé. 
Figyelembe veendő továbbá, hogy e nézettel összhangzás-

8 Mr. Ramsay : Proc. Zoolog. Soc. 1868. p. 50.
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ban, mihelyt a nőstény páva farka veszélyes hosszúságát 
elérve, ennek következtében fejlődésében megakadályozta
tott volna, ez a hím utódokra is befolyt volna s meggátolta 
volna a pávakakas jelenlegi pompás farkának kifejlődését. 
Ezért tehát azt következtethetjük, hogy a pávakakas far
kának hosszúsága s a nőstényének rövidsége annak az ered
ménye, hogy a változásokat kezdettől fogva csupán a hím 
utódok örökölték.

Csaknem ugyanezen következtetésre jutunk a különböző 
fácánfajok farkának hosszúságát illetőleg. A füles fácán 
(Crossofttilon auritum) mindkét ivarának egyenlő hosszú a 
farka, tudniillik tizenhat, tizenhét hüvelyknyi; a közönsé
ges fácán hímjének mintegy húsz, nőstényének tizenkét 
hüvelyknyi; a Sömmerring-féle fácán hímjének harminchét, 
nőstényének csak nyolc hüvelyknyi, a Reeve-féle fácán hím
jének végre néha hetvenkét, nőstényének tizenhét hüvelyknyi 
a farka. A különböző fajok nőstényének farka tehát, hosszú
ságát tekintve, különböző s a hím farkának hosszával semmi 
viszonyban sem á ll; ezt pedig, úgy hiszem, sokkal nagyobb 
valószínűséggel lehet az öröklés törvényeiből — azaz abból, 
hogy a fokozatos változásokat kezdettől fogva többé-kevésbbé 
csupán a hím utódok örökölték — mint a természetes kiválás 
hatásából, azaz abból megmagyarázni, hogy a fark hosszú
sága a különböző fajok nőstényeire nézve kisebb-nagyobb 
mértékben veszélyessé lett.

Ezek után Wallace-nak a madarak ivarainak színére 
vonatkozó érveit vehetjük tárgyalás alá. Ez a búvár azt 
hiszi, hogy az eredetileg a hímek által ivari kiválás útján 
szerzett ragyogó színek valamennyi, vagy csaknem vala
mennyi esetben átszállottak volna a nőstényekre, ha átörök
lésüket nem akadályozta volna meg a természetes kiválás. 
Figyelmeztetem itt az olvasót, hogy e nézetre vonatkozó 
különböző tényeket már a csúszó-mászókról, kétéltüekről, 
a halakról és pillangókról szóló fejezetekben tárgyaltuk. 
Wallace e nézetét főleg, habár, mint a következő fejezetben 
látni fogjuk, nem is kizárólag arra az adatra alapítja,9 hogy

9 Journal of Travel, edited by A. Murray : Vol. I. 1868. p. 78.
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abban az esetben, midőn mindkét ivar meglepően feltűnő 
módon színezett, a fészek oly természetű, hogy a tojásain 
ülő madarat elrejti, azon esetben ellenben, melyben van az 
ivarok szine között határozott ellentét, ha a hím élénk, a 
nőstény pedig homályos színű, a fészek nyílt s a tojásain ülő 
madár szabadon ki van téve a megpillantásnak. A tények
nek ezen találkozása bizonyára támogatja azt a nézetet, hogy 
azok a nőstények, melyek nyílt fészkekben költenek, biztos
ságuk céljából módosultak különösen; látni fogjuk azonban 
mindjárt, hogy e tényállásnak még egy másik, sokkal való
színűbb magyarázata is van, az tudniillik, hogy a feltűnő 
színű nőstények sokkal gyakrabban szerezték a zárt fészkek 
építésének az ösztönét, mint az egyszerű szintiek. Wallace is 
megengedi azonban, hogy, amint előre is várni lehet, e két 
szabály alól kivételek is vannak ; kérdés azonban, vájjon e 
kivételek nem olyan számosak-e, hogy a szabályt komolyan 
megingassák.

Először is kiemelendő, hogy Argyll herceg azon meg
jegyzésében,10 * hogy nagy, beboltozott fészek az ellenségek, 
különösen a fákon vadászó ragadozókra nézve sokkal fel
tűnőbb, mint a kis nyilt fészek : nagy igazság rejlik. Azt 
sem szabad továbbá felednünk, hogy számos nyílt fészket 
építő madárnak hímjei ép úgy ülnek a tojáson, mint a nősté
nyek. így például a Pyranga aestiva,11 az Egyesült-Államok 
egyik legragyogóbb színű madara, melynek hímje skarlát
piros és nősténye világos barnászöld. Ha igaz volna, hogy a 
ragyogó szín a madarakra nézve a költés alatt rendkívül 
veszélyes, úgy ez esetben a hímeknek tetemesen kellett volna 
szenvedniük. A hímekre nézve azonban a ragyogó színezet 
arra, hogy vetélytársaikat legyőzzék, oly nagyjelentőségű 
lehet, hogy a netaláni más veszélyeket teljesen kiegyenlíti.

Wallace maga is megengedi ugyan, hogy a királyvarjak 
(Dicrurus), sárga rigók (Oriolus) és pompás rigók (Pittidae) 
nőstényei feltűnő szintiek s mégis nyílt fészkeket építenek ; 
hangsúlyozza azonban, hogy az első csoportba tartozó mada
rak nagy mértékben harciasak s magukat önmaguk védel

10 U. o. p. 281.
n  Audubon : Ornitholog. Biogr. Vol. I. p. 233.
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mezhetik; hogy a második csoportba tartozók rendkívüli 
gondot fordítanak fészkük elrejtésére, — ami azonban nem 
mondható valamennyire kivétel nélkül;12 s hogy a harmadik 
csoport nőstényei főleg testük alsó oldalán ragyogó szintiek. 
Ez eseteken kívül a galambok egész nagy családjának kép
viselői, melyek néha élénk s csaknem mindig feltűnő szi
ntiek s mint ismeretes, a ragadozó madarak támadásának 
különösen ki vannak téve, igen figyelemreméltó kivételt 
képeznek; mert csaknem mindig nyílt s exponált fészkeket 
építenek. Egy másik nagy családban, a kolibrikéban, vala
mennyi faj nyílt fészket épít s a két ivar mégis a legpompá
sabb fajok néhányánál egészen egyenlő s a nőstények a fajok 
többségénél, habár kevésbbé ragyogók is, mint a hímek, 
mégis mindig igen élénk szintiek. Ezzel szemben nem lehet 
azt állítani, hogy valamennyi élénk színű nőstény kolibri 
azáltal kerüli ki felfedeztetését, hogy színárnyalatai zöldek; 
mert egyesek hátoldalukon piros, kék vagy más feltűnő szín
ben pompáznak.13

Ami azon madarakat illeti, melyek odvakban költenek, 
vagy beboltozott fészkeket építenek, ezek, mint Wallace meg
jegyzi, ezáltal, az elrejtőzködésen kívül még más kedvezmé
nyeket is elérnek: oltalmat az eső, hőség, s forró tartomá
nyokban a napsugarak ellen,14 úgy hogy azon körülmény, 
hogy sok madár, melynek mindkét ivara sötétszínű, rejtett 
fészket épít,15 nem képezhet alapos ellenvetést felfogása ellen.

12 J e r d o n  : B ir d s  o f I n d ia .  Vol. II. p. io8. G o u ld  : H a n d b o o k  
o f  the B ir d s  o f A u s tr a l ia .  Vol. I. p. 463.

13 így például a nőstény E u p e to m e n a  m a c ro u ra  feje és farka 
sötétkék, ágyéka vöröses ; a nőstény L a m p o r n is  p o r p h y r u r u s  felső 
felülete feketészöld, kantára és begyének szélei karmazsinpirosak ; 
az E u la m p is  ju g u la r is  nőstényének fejeteteje s háta zöld, ágyéka és 
farka azonban karmazsinpiros. A hímjeiktől nagyon eltérő nősté
nyekre nézve számos más példát lehetne idéznünk. L. G o u ld -n k k  
ezen családra vonatkozó pompás munkáját.

14 Mr. S a lv in  Guatemalában azt észlelte ( I b i s .  1864. p. 375.), 
hogy a kolibrik kevésbbé szívesen hagyják el fészkeiket oly időben, 
mikor a nap fényesen süt, mint felleges, borús időben.

15 A homályos színű madarakat illetőleg, melyek rejtett fész
keket raknak, példaképen azon nyolc ausztráliai nemhez tartozó 
fajokat akarom felemlíteni, melyek G o u ld  művében foglaltatnak
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A nőstény szarvorrú madarak (Buceros) Indiában s Afriká
ban költésük alatt rendkívül gondosan vannak védve; mert 
a hím az odút, melyben a nőstény költ, csaknem egészen 
betapasztja s csak egy kis nyílást hagy rajta szabadon, 
melyen keresztül a nőstényt eteti; a nőstény eszerint a 
költés egész ideje alatt szűk börtönben van;16 s e nőstények 
épen nem feltűnő szinüek, mint más egyenlő nagyságú mada
rak, melyek nyílt fészkeket építenek. Mint Wallace maga is 
megengedi, figyelemreméltó ellenvetést képez felfogásával 
szemben az a körülmény, hogy néhány kevés csoportban, 
melyben a hímek ragyogó szinüek s a nőstények sötétek, az 
utóbbiak mégis beboltozott fészkekben költenek. Ez az eset 
Ausztráliának Gralla-féléinél, ugyanazon földrész Malura- és 
Nectarinia-féléinél s több ausztráliai mézszívó madárnál 
(Meliphagidae).17

Ha Angolország madarait vesszük figyelembe, azt talál
juk, hogy a nőstény színe és a fészek természete között szoros 
és általános érvényű viszony nincsen. Madaraink közül 
mintegy negyvenen (a tekintélyes nagyságúak kivételével, 
melyek képesek magukat védelmezni) partok vagy fák odúi
ban fészkelnek, vagy beboltozott fészkeket építenek. Ha a 
nőstény tengelicének, piróknak és rigónak szinét vesszük 
mértékül a szembetünőség azon fokára, mely a fészkén ülő 
nőstényre nagy veszéllyel nem jár, úgy az épen említett 
negyven madár közül csak tizenkét nősténynek szinét tart
hatjuk veszélyes mértékben feltűnőnek; a többi huszonhété 
nem feltűnő.18 Az ivarok élesen kifejlődött színezeti különb-

( H a n d b o o k  o f the B ir d s  o f A u s tr a l ia .  Vol. I. p. 340., 362., 365., 383., 
387-, 389-, 39b, 414.)

16 Mr. C . H o rn e  : P ro c . Z o o lo g . S oc . 1869. p. 243.
17 Ez utóbbi faj fészkelését és színét illetőleg 1. G o u ld : H a n d b o o k  

etc. Vol. I. p. 504., 527.
E tárgyra nézve M a c g i l l iv r a y  : B r i t i s h  B ir d s  című munkájához 

fordultam s ámbár egyes esetekben a fészek elrejtett voltának, vala
mint a nőstény feltünőségének fokát illetőleg kétségben lehetünk, 
a következő madarakat, melyek valamennyien odúkban vagy bebolto
zott fészkekben költenek, a fentebbi mértékhez képest mégis feltű
nőknek tekinthetjük: P a s s e r ,  2 faj ; S tu r n u s , melynek nősténye 
azonban jelentékenyen kevésbbé ragyogó, mint a hím ; C in c iu s  ; 
M o ta c il la  bo a ru i a  (?) ; E r ith a c u s  (?) ; F r u tic o la , 2 fa j; S a x ic o la  ;
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sége s az épített fészek minősége között szintén nincsen 
közeli viszony. így a közönséges veréb (Passer domesticus) 
hímje nagyon különbözik, míg az erdei veréb (Passer mon
tanus) hímje alig tér el a nősténytől; s mégis mindkettő jól 
elrejtett fészket épít. A közönséges légykapó (Muscicapa 
grisola) két ivara alig különböztethető meg egymástól, a 
foltos légykapó (M. luctuosa) ivarai pedig tetemesen külön
böznek, s mindkettő odúkban fészkel. A nőstény fekete rigó 
(Turdus merula) lényegesen, a nőstény örvös rigó (T. tor
quatus) csak kevéssé, az éneklő rigó (T. musicus) nősténye 
végre alig különbözik valamiben az illető hímtől, s mégis 
valamennyi nyílt fészket rak. Másfelől az említettekkel meg
lehetős közel rokon vízi rigó (Cincius aquaticus) beboltozott 
fészket épít s ivarai körülbelül annyira különböznek egy
mástól, mint az örves rigónál. A nyír- és zsombékfajd (Tetrao 
tetrix és T. scoticus) nyílt fészket épít jól elrejtett helyeken, 
bár az egyik fajnál az ivarok tetemesen, a másiknál csak 
kevéssé különböznek.

Mindezen ellenvetések dacára azonban, Wallace kitűnő 
értekezésének átolvasása után, nem kételkedhetem abban, 
hogy a föld összes madarait véve tekintetbe, tetemes több
ségben vannak azok a fajok, melyeknek feltűnő színű nős
tényei (s ez esetben ritka kivétellel) a hímek is hasonló módon 
ragyogó színűek) védelem szempontjából építenek rejtett 
fészkeket. Wallace a madarak hosszú sorozatát említi fel,19 
melyekre nézve ez a szabály érvényben van ; elég lesz 
azonban, ha itt a jégmadarak (Halcionidae), tukánok 
(Ramphastidae), kurukuk (Trogones), barkós madarak (Capi- 
tonidae), pizangevők (Musophagae), harkályok és papagájok 
csoportját említem. Wallace azt hiszi, hogy e csoportokban a 
ragyogó szín ugyanazon mértékben, amelyben a hímek ivari 
kiválás útján lassanként szerezték, átszállóit a nőstényekre, 
melyek a fészkük építésének módjában rejlő védelem miatt,

Ruticilla, 2 fa j; Sylvia, 3 fa j; Parus, 3 fa j; Mecistura; Anorthura ; 
Certhia; Sitta ; Y u n x ; Muscicapa, 2 f a j ; Hirundo, 3 f a j ; és Cyp
selus. A fentebbi mértékhez képest feltűnőknek ta rthatjuk  a követ
kező 12 madár nőstényét: Pastor, Motacilla alba, Parus major és 
P. coeruleus, Upupa, Picus, 4 faj ; Coracias, Alcedo és Merops.

19 Journal of Travel, edited by A. M urray: Vol. I. p. 78.
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nem veszítették ismét el. E nézet szerint tehát ezek a mada
rak fészeképítésüknek jelenlegi módját okvetetlenül korábban 
szerezték, mint ragyogó szinüket. Nekem azonban sokkal 
valószínűbbnek látszik, hogy a legtöbb esetben a nőstények, 
mialatt annak következtében, hogy a hímek színében része
sültek, lassanként megváltoztatták ösztönüket (feltéve ter
mészetesen, hogy eredetileg nyílt fészkeket raktak), hogy a 
beboltozott vagy elrejtett fészkekben menedéket keresse
nek. Senki, aki például Audubon munkájában az Egyesült- 
Államok északi és déli részeiben élő egy és ugyanazon faj 
különböző fészeképítését olvassa,20 nem fog abban különös 
nehézséget találni, hogy a madarak vagy életmódjuknak 
(a szó szoros értelmében való) megváltozása, vagy ösztö
nüknek természetes kiválás útján való, úgynevezett önkéntes 
megváltoztatása által oda juthatnak, hogy fészeképítésüknek 
módját megváltoztassák.

A nőstény madarak élénk szine fészeképítésmódja 
között levő viszonynak ilyetén értelmezését a Szahara siva
tagon észlelt bizonyos analóg esetek támogatják. Itt, vala
mint más sivatagokban is, különböző madár és számos más 
olyan állat él, melyeknek szine bámulatos módon alkalmaz
kodott a környező talaj felületéhez. Mindemellett néhány 
feltűnő kivétel, Rev. Tristram szerint, ezen szabály alól is 
van. így a Monticola cyanea hímje feltűnő világoskék szine, 
nősténye pedig barnával s fehérrel tarkázott tollazata miatt 
csaknem ugyanoly mértékben feltűnő; két Dromolaea-ía.]nak 
mindkét ivara fényes fekete; úgy hogy e madarak távol 
vannak attól, hogy színük által védessenek s mégis képesek 
életüket fentartani, mivel azon szokást vették fel, hogy a 
fenyegető veszély elől lyukakban és sziklarepedésekben 
keresnek menedéket.

Az idézett madárcsoportokra nézve, melyeknek nősté
nyei feltűnő színűek s rejtett fészkeket raknak, nem szüksé
ges föltennünk, hogy a fészekrakás ösztöne minden egyes 
fajnál külön módosult, hanem csak azt, hogy minden egyes

20 L. erre nézve számos adatot, Ornitholog. Bio gr., valamint 
Eugenio Bettoni-naik (Atti della Societa Italiana. Vol. XI. 1869. p. 
487.) az olaszországi madarak fészkelésmódjára vonatkozó néhány 
nevezetes észleletét.
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csoportnak törzsszülői lassanként odajutottak, hogy bebolto
zott vagy elrejtett fészkeket rakjanak s hogy később ez az 
ösztön élénk színükkel együtt átszállóit módosult utódaikra. 
E következtetés, amennyiben megbízható, érdekes; azt bizo
nyítja ugyanis, hogy az ivari kiválás a mindkét ivarra egyen
letesen, vagy csaknem egyenletesen kiterjedő örökléssel kap
csolatban a madarak egész csoportjainak fészeképítésmódjára 
befolyást gyakorolt.

A hímek még oly csoportoknál is, melyeknek nőstényei 
élénk színüket, Wallace szerint, nem ivari kiválás útján 
veszítették el, gyakran egészen lényegtelen vagy alkalmilag 
igen jelentékeny mértékben különböznek a nőstényektől. Ez 
igen jellemző tényállás; mert ilyen színezeti különbségeket 
abból kell magyarázni, hogy a hímek bizonyos változásainak 
öröklése kezdettől fogva csak erre az ivarra szorítkozott; 
mert alig lehetne azt állítani, hogy a különbségek, különösen 
ha igen lényegtelenek, a nősténynek oltalmára szolgálhatnak, 
így a kurukuk (Trogones) fényes csoportjának összes fajai 
odúkban fészkelnek; s Gauti huszonöt faj mindkét ivarának 
rajzát közli,21 melyek ivarai, kevés kivétellel, valamennyinél 
lényegtelenül, vagy néha feltűnően különböznek egymástól 
s melyeknek hímjei mindig szebbek a nőstényeknél, ámbár 
ez utóbbiak is szépek. A jégmadarak valamennyi faja odúk
ban fészkel s a fajok legtöbbjénél mindkét ivar egyaránt 
ragyogó, úgy hogy ezekre nézve Wallace törvénye érvényes; 
néhány ausztráliai fajnál azonban a nőstény színei egész
ben véve kevésbbé élénkek, mint a híméi, s egy ragyogó 
színű fajnál az ivarok oly lényegesen különböznek egymás
tól, hogy kezdetben fajilag különbözőknek tartották őket.22 
R. B. Sharphe, ki e csoportot részletesen tanulmányozta, 
mutatott nekem néhány amerikai fajt (Ceryle), melyeknél 
a hím a mellén fekete övét visel. Továbbá a Carcineutes-nél 
is szembeszökő az ivarok közötti különbség: a hímnek hát
oldala feketével sávolyozott sötétkék, hasoldala pedig rész
ben vörösbarna színű; a feje körül is sok a vörös; a nőstény

21 Monograph of the Trogonidae first edit.
22 Nevezetesen Cyanalcyon. Gould : Handbook etc. Vol. I. p. 

133-> továbbá p. 130., 136.



140

hátoldala ellenben feketével sávolyozott vörösbarna s has
oldala fehér, fekete foltokkal. Érdekes tényállás, — mivel 
azt mutatja, hogy az ivarok külön színezetének ugyanazon 
sajátságos módja gyakran a rokonalakokat jellemzi, — 
hogy a Dacelo három fajánál a hím csak abban különbözik a 
nősténytől, hogy farka feketével sávolyozott sötétkék, a nős
tényé pedig barna, feketés harántsávokkal, úgy hogy ezek
nél a fark színezete a két ivarnál egészen ugyanazon módon 
különbözik, mint a Carcineutes két ivarának egész hátoldala.

A papagájoknál, melyek szintén odúkban fészkelnek, 
analóg esetekre akadunk: a legtöbb faj mindét ivara ragyogó 
színű s egymástól nem különbözik; nem kevés faj hímje azon
ban egészben véve élénkebb színű, mint a nőstény, vagy néha 
nagyon is eltér a nősténytől. így egyéb élesen kifejlődött 
különbségen kívül a hím királylórinak (Aprosmictus scapu- 
latus) egész hasoldala skarlátpiros, a nőstény melle pedig 
zöld, piros tarkázattal. Az Euphema splendidá-né\ hasonló 
különbség van ; ezenkívül a nőstény pofája és számyfedő- 
tollai halványabb kékek, mint a híméi.23 A cinegefélék 
(Parinae) családjában, melyek rejtett fészkeket építenek, a 
molnárcinegének (Parus coeruleus) nősténye »sokkal kevésbbé 
élénk színű«, mint a hím s a pompás indiai szultáncinegénél 
még nagyobb a különbség.24

A harkályok nagy csoportjában továbbá 25 az ivarok 
csaknem egyenlők, a Megapicus validus-nál azonban a fej
nek, nyaknak és mellnek mindazon részei, melyek a hímnél 
karmazsinpirosak, a nősténynél halványbamák. Miután több 
hím harkálynak feje karmazsinszínű, a nőstényé pedig egy
szerű színű, az a gondolatom támadt, hogy ez a szín a nős
tényt talán veszedelmes mértékben tenné feltűnővé, mikor 
tudniillik fejét a fészkét rejtő odúból kidugja, s hogy, Wallace 
nézetével megegyezőleg, ennek következtében maradt el ez 
a szín. E nézetet megerősíti az, amit Malherbe az Indopicus

23 Az ausztráliai papagájok ivarainak színezete között minden
féle fokozat észlelhető. L. G o u ld :  H a n d b o o k  etc. Vol. II. p. 14—102.

24 M a c g i l l i v r a y : B r i t i s h  B ir d s .  Vol. II. p. 433. ] e r d ő n :  B ir d s  
of I n d ia .  Vol. II. p. 282.

25 Valamennyi következő adatot M a lh erb e  pompás munkájából 
(M o n o g r a p h ie  des P ic id é e s . 1861.) vettem át.
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Carlotta-та. nézve mond, hogy tudniillik a fiatal nőstények
nek ép úgy van némi karmazsin foltjuk a fejükön, mint a 
fiatal hímeknek, ez a szín azonban a felnőtt nőstényeknél 
elenyészik, a felnőtt hímeknél pedig még élénkebbé válik. 
Mindennek dacára azonban a következők figyelembevétele 
ezen nézetet igen kétessé teszi: a hím szintén részt vesz a 
költésben;26 s ennek következtében épen úgy ki van téve 
a veszélynek; számos fajnak mindkét ivara karmazsin 
folttal van ékesítve; más fajoknál az ivarok közötti különb
ség ezen karmazsinszínre nézve oly csekély, hogy ebben a 
veszélyt illetőleg semmi különbség sem vehető észre; s végre 
a fej szine a két ivarnál gyakran más módon különbözik 
lényegtelenül.

Azon csoportok hímjei és nőstényeinek szine között 
észlelhető lényegtelen és fokozatos különbségek, melyeknél 
általános szabály, hogy az ivarok egymáshoz hasonlítanak 
s melyeket eddig tárgyaltunk, mind oly fajokra vonatkoz
nak, melyek beboltozott vagy elrejtett fészkeket raknak. 
Hasonló fokozatok azonban ép ily módon észlelhetők oly 
csoportoknál is, melyeknek ivarai szabály szerint egymáshoz 
hasonlítanak s melyek nyilt fészkeket raknak. Minthogy 
fennebb már az ausztráliai papagájokat említettem példa 
gyanánt, e helyen, mellőzve minden részletet, az ausztráliai 
galambokat akarom példakép idézni.27 Különös figyelmet 
érdemel, hogy az ivarok tollazatában mutatkozó mindezen 
lényegtelen különbségek ugyanazon általános minőségűek, 
mint az alkalmilag fellépő nagyobb különbségek. Jó bizonyí
tékot képez erre nézve a jégmadaraknak már felemlített esete, 
mely madaraknál vagy csupán a fark, vagy pedig a tollazat
nak egész hátoldali része mindkét ivarnál ugyanoly módon 
különbözik. Hasonló esetek észlelhetők a papagájoknál s 
galamboknál. Az ivarok színezetének különbségei továbbá 
ugyanazon általános minőségűek, mint ugyanazon csoport 
egyes fajainak színezete közötti különbségek. Mert ha a hím 
valamely csoportban, melyben az ivarok rendesen egyenlők,

26 Audubon: Ornitholog. Biogr. Vol. II. p. 75.; továbbá Ibis.
Vol. I. p. 268.

27 Gould : Handbook etc. Vol. II. p. 109—J49.
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lényegesen különbözik a nősténytől, soha sincs valamely 
egészen új stíl szerint színezve. Ebből azt következtethetjük, 
hogy egy és ugyanazon csoporton belül mindkét ivarnak 
színére, legyenek azok akár egyenlők, akár pedig külön
bözzék a hím színe a nőstényétől, lényegtelenül, vagy pedig 
jelentékenyen, a legtöbb esetben egy és ugyanazon ok volt 
befolyással: s ez az ivari kiválás.

Mint már említettük is, nem valószínű, hogy az ivarok 
színezete közötti különbségek, ha igen jelentéktelenek, a 
nőstényre nézve mint védelmezők hasznosak legyenek. 
Tegyük azonban fel, hogy hasznosak, ez esetben azt hihet- 
nők, hogy átmeneti eseteket képviselnek. Nincs azonban 
okunk annak feltevésére, hogy valamely adott időben számos 
faj van egyszerre változás alatt. Alig engedhetjük tehát 
meg, hogy azon számos nőstény, mely színére nézve csak 
lényegtelenül különbözik a hímtől, épen most kezd vé
delem céljából egyszerűbb színűvé válni. Még ha éle
sebben kifejlődött ivari különbségeket veszünk is tekin
tetbe : vájjon valószínü-e, hogy például a nőstény erdei 
pintyőkének a feje, a nőstény pirók mellének karmazsin - 
szine, a nőstény zöldike zöld színe, a lángfejű királykának 
koronája mind a kiválás lassú folyamata által védelmül 
váltak halványabbakká? Ezt én nem hihetem, s még 
kevésbbé azon madarak ivarainak lényegtelen színezetbeli 
különbségeire nézve, melyek rejtett fészkeket raknak. Más
felől a két ivar színezete közötti különbségeket, legyenek 
azok bár nagyobbak, vagy kisebbek, nagy részben meg
magyarázhatjuk azon feltevés által, hogy azon egymásra 
következő fokozatos változások öröklése, melyeket a hímek 
ivari kiválás útján szereztek, kezdettől fogva a hímekre 
szorítkozott. Hogy ezen ivarra korlátozott jellemek egy és 
ugyanazon csoport különböző fajainál különböző fokozat
ban mutatkoznak, senkit sem fog meglepni, ki az öröklés 
törvényeit tanulmányozta; mert ezek oly bonyolódottak, 
hogy tudatlanságunkban hatásukat egészen szeszélyesnek 
tarthatnék.28

28 L. erre vonatkozó megjegyzéseket, Variation of Animals etc. 
Vol. II. chap. XII,
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Amennyire az én tudomásom terjed, csak kevés oly 
nagyobb számú fajt tartalmazó csoport van, melynél mind
egyik faj mindkét ivara ragyogó színű; ez az eset azonban, 
mint Sclater-tői hallom, a pizangevőknél (Musophagae). Azt 
sem hiszem továbbá, hogy volna valamely nagyobb csoport, 
melynél valamennyi faj ivarai egymástól színre nézve nagyon 
különböznének. Wallace közli velem, hogy e tekintetben 
a délamerikai selyemfarkú madarak (Cotingidae) képviselik 
a legjobb példák egyikét; néhány fajuknál azonban, melyek
nél a hímnek ragyogó piros a melle, a nősténynek is van 
némi piros szín a mellén, más fajok nőstényeinél pedig meg
vannak a hímek zöld vagy egyéb színeinek nyomai. Mind
emellett azonban más csoportoknál is vannak eseteink a 
nagyobb mértékű ivari hasonlósághoz vagy nemhasonlóság
hoz való közeledésre : s ez, az után, amit az öröklés fluktuáló 
természetéről fentebb mondottunk, kissé meglepő körül
mény. Hogy azonban rokonállatoknál ugyanazon törvények 
vannak nagy kiterjedésben érvényben, nem lephet meg. 
A házi tyúknak nagyszámú fajtái és alfajtái fejlődtek, s 
ezeknél az ivarok tollazatukra nézve általában különböznek 
egymástól, úgy hogy rendkívüli körülménynek tekintik, ha 
bizonyos* alfajták egymáshoz hasonlítanak. Másfelől a házi 
galambnak hasonlóképen roppant számú fajtái és alfaj tái 
fejlődtek s ezeknél az ivarok kevés kivétellel az azonos
ságig hasonlók. Ha tehát a Gallus- és Columba-nemnek más 
fajai szelidíttetnének meg s variálnának, nem lenne elhamar
kodott, előre megmondani, hogy az ivari hasonlóságnak 
vagy nemhasonlóságnak az öröklés ugyanazon uralkodó 
alakjától függő általános szabályai érvényesülnének mind
két esetben. Általában véve, az öröklésnek ugyanazon álta
lános alakja uralkodott ugyanazon természetes csoportban, 
habár ezen szabály alól határozott eltérések is vannak. így 
az ivarok színükre nézve ugyanazon családon, sőt ugyanazon 
nemen belül is az azonosságig hasonlíthatnak vagy nagyon 
különbözhetnek. Példákat, melyek ugyanazon nemre vonat
koznak, már közöltünk, így a verebeknél, légykapóknál, 
rigóknál és faj dóknál. A fácánok családjában csaknem minden 
faj híméi és nőstényei bámulatosan különböznek egymástól, 
a füles fácánnál (Crossoptilon auritum) ellenben teljesen
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megegyeznek. Egy lúdnak, a Chloéphagá-naik két fajánál 
nem lehet a hímeket a nőstényektől megkülönböztetni, más 
két fajánál pedig oly mértékben különböznek, hogy könnyen 
külön fajoknak lehetne tartani.29

Csakis az öröklés törvényeiből magyarázhatjuk meg a 
következő eseteket, melyekben a nőstény azáltal, hogy későbbi 
életkorában bizonyos oly jellemvonásokat ölt, melyek a 
hímnek sajátjai, végre ehhez többé-kevésbbé teljesen hason
lóvá válik. Itt a védelem alig jöhet tekintetbe. Blyth közli 
velem, hogy az Oriolus melanocephalus s néhány rokonfajnak 
nőstényei, midőn a költésre megérettek, tollazatukra nézve 
lényegesen különböznek a felnőtt hímektől; a második vagy 
harmadik vedlés után azonban csak abban különböznek a 
hímektől, hogy csőrük halványzöldes színű. A törpe gém 
(Arietta) hímje, ugyanazon tekintély szerint, »állandó színe
zetét az első vedlés után kapja, a nőstény ellenben csak a 
harmadik vagy negyedik u tán ; színezete eközben a hím s a 
fiatal nőstényé között álló, melyet azonban végre oly tolla
zat vált fel, mely a hímével azonos«. így hasonlóképen a 
nőstény vándorsólyom (Falco peregrinus) is később kapja 
palaszürke tollazatát, mint a hím. Swinhoe említi, hogy a 
Brongo-gébicsek egyikének (Dicrurus macrocereus) hímje 
lágybama tollazatát még csaknem fiók korában veti le s 
egyenletes, fényes zöldesfeketével váltja fel; a nőstény 
ellenben hosszasan megtartja hátának fehér sávjait és foltjait 
s a hímnek egyenletes fekete színét a harmadik éve előtt nem 
kapja meg tökéletesen. Ugyanezen kitűnő észlelő állítja, 
hogy a nőstény khínai kanalasgém (Platalea) a második tava
szon az első évében levő hímhez hasonlít s hogy a harmadik 
tavasz előtt nem látszik elérni ugyanazon kifejlődött tolla
zatot, mellyel a hím már sokkal korábbi életkorában bír. 
A nőstény Bombycilla carolinensis csak igen kevésben tér el 
a hímtől; azok a függelékek azonban, melyek piros spanyol- 
viasz-cseppenként diszítik az evezőtollakat,30 nem oly korán 
fejlődnek ki a nősténynél, mint a hímnél. Egy indiai papagáj

29 ibis. Vol. VI. 1864. p. 122.
80 Mikor a hím a nősténynek udvarol, e díszítményét rezegteti 

s büszkén mutogatja kifeszített szárnyain. A .  L e ith  A d a m s  : F ie ld  
a n d  Forest Rambles. 1873. p. 153.
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(Palaeornis javanicus) hímjének felső csőrkávája legkorábbi 
ifjúsága óta korallpiros; a nősténynél ellenben, miként 
Blyth részint kalitkában tartott, részint a szabadban élő 
példányokon észlelte, kezdetben fekete s nem pirosodik 
meg előbb, míg csak legalább is első életévét el nem érte, 
mely életkorban az ivarok egymással minden tekintetben 
megegyeznek. A vadpulykának mindkét ivara egy csomó 
sertét visel mellén, két éves pulykáknál azonban a hím bojtja 
négy hüvelyknyi, holott a nőstényé még alig vehető észre; 
ha azonban az utóbbi a negyedik évét elérte, bojtja négy— 
öt hüvelyk hosszú.31

Ezen esetekben a nőstények a fejlődésnek rendes menetét 
követték, midőn a hímekhez végre hasonlókká váltak, s ily 
eseteket nem szabad olyanokkal összetéveszteni, melyekben 
megbetegedett vagy vén nőstények hímjellemvonásokat ölte
nek magukra, vagy olyanokkal, melyekben teljesen termékeny 
nőstények míg fiatalok, változás útján vagy bármely más 
ismeretlen okból a hímek ismertető jegyeit veszik fel.32 Mind
ezen esetek azonban oly sok közös vonásban találkoznak, hogy 
a pangenesis hipothézise szerint attól látszanak függeni, hogy 
a hímnek minden testrészéből származó csirák, habár lap
pangva, a nősténynél is megvannak s kifejlődésük az alkotó 
szövetek valamely lényegtelen változásának az eredménye.

Néhány szót kell még szólanunk a tollazatnak az évszak
kal viszonyban álló változásairól. Fentebb előadott okból 
alig lehet abban kételkedni, hogy az ékes dísztollak, a hosszú

31 Az Ardettá-t illetőleg 1. Cuvier : Régne Animal, translat. by 
Mr. Blyth : megjegyz. p. 159. A Falco peregrinus-t illetőleg Blyth ; 
Charlesworth'5 Mag. of Nat. Hist. Vol. I. 1837. p. 304. A Dicrurus-1 
illetőleg, Ibis. 1863. p. 44. A Plataleá-1 illetőleg, Ibis. Vol. VI. 1864. 
p. 366. A Bomycillá-t illetőleg Audubon: Ornitholog. Biography. Vol. 
I. p. 229. A Palaeornis-1 illetőleg, Jerdon : Birds of India. Vol. I. 
p. 263. A vadpulykát illetőleg, Audubon : id. m. Vol. I. p. 15. Judge 
Caton-tó\ azonban azt hallom, hogy Illinoisban a nősténynél igen 
ritkán fejlődik ki a tollbojt. A Petrocossyphus nőstényére vonatkozó 
analóg eseteket 1. R. B. Sharpe: Proc. Zoolog. Soc. 1872. p. 496.

32 Mr. Blyth (Translat. of Cuvier's Regne Animal, p. 158.) kü
lönböző idevágó eseteket jegyezett fel a Lanius-, Rubicilla-, Linaria- 
és ^was-nemekről. Audubon szintén jegyezett fel hasonló esetet a 
Pyranga aestivá-TÓ\, Ornith. Biogr. Vol. V. p. 519.

DARWIN. A i ember stármasdsa. II. 10



146

lelógó tollak, bóbiták stb. a kócsagoknál, gémeknél s egyéb 
madaraknál, melyek csupán nyáron fejlődnek s maradnak 
meg, kizárólag diszítményül vagy nászékességül szolgálnak, 
habár mindkét ivarral közösek is. A nőstény ezek által fel
tűnőbbé válik a költés időszaka alatt, mint aminő télen volt; 
az oly madarak azonban, mint a gémek és kócsagok, magukat 
védelmezni is képesek. Minthogy azonban a dísztollak télen 
át valószínűleg kényelmetlenek s bizonyára egészen haszon
nélküliek, lehetséges, hogy az évenként való kétszeri vedlés 
szokása természetes kiválás útján valószínűleg azon célból 
szereztetett, hogy télre a fölösleges cifraságokat levessék. 
Ezen felfogás azonban számos oly gázlómadárra nem alkal
mazható, melynek nyári és téli tollazata színére nézve csak 
kevéssé különbözik. A védtelen fajokra nézve, melyeknek 
mindkét ivara, vagy csupán hímjei a párosodás ideje alatt 
igen feltűnőkké válnak, — vagy azon esetekben, midőn a 
hímeknek evező- vagy farktollai, mint a Cosmetornis-nál és 
Viduá-nél annyira meghosszabbodnak, hogy a repülést meg
akadályozzák, — első pillanatra nagyon valószínűnek látszik, 
hogy a második vedlés azon külön célra fejlődött ki, hogy 
ezen díszítmények levettessenek. Nem szabad azonban 
felednünk, hogy számos madár, így a paradicsommadarak, 
az Árgus-fácán és pávakakas dísztollaikat nem vetik le s alig 
lehet azt állítani, a tyúkfélékre legalább bizonyára nem, 
hogy e madarak szervezetében rejlik olyan valami, ami a 
kettős vedlést lehetetlenné tenné; mert a havasi fájd évenként 
háromszor vedlik.33 Kétségesnek kell tehát tartanunk, hogy 
azon számos faj, mely dísztollait leveti, vagy élénk színét 
télre elveszíti, ezt a szokást azon kényelmetlenség vagy 
veszély következtében szerezte, melynek ellenkező esetben 
ki lett volna téve.

En tehát arra a következtetésre jutok, hogy az évenként 
kétszer történő vedlés szokása a legtöbb, vagy talán minden 
esetben bizonyos célból szereztetett, talán azért, hogy mele
gebb téli tollazat fejlődjék s hogy a tollazat oly változásai, 
melyek nyáron át lépnek fel, ivari kiválás útján gyarapod
tak s hogy az utódok ezeket az évnek ugyanazon szakában

33 L. Gould : Birds of Great Britain.
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örökölték; az ilyen változásokat azután az öröklésnek az 
illető fajnál uralkodó módja szerint vagy mindkét ivar, vagy 
csupán a hím örökölte. Ez a felfogás valószínűbbnek látszik, 
mint az, hogy ezeknek a fajoknak eredetileg minden esetben 
az a hajlamuk volt, hogy dísztollaikat télre megtartsák, 
amiben azután az alkalmatlanság vagy veszély kikerülése 
végett a természetes kiválás akadályozta őket meg.

E fejezetben igyekeztem kimutatni, hogy az éjrvek meg
bízható módon nem támogatják azt a nézetet, hogy a fegy
verek, élénk színek s különféle cifraságok a hímekre azért 
szorítkoztak, mert a természetes kiválás a jellemek mindkét 
ivarra való öröklésének hajlamát a hímre korlátozta. Az is 
kétes továbbá, vájjon számos nőstény madár színei, melyek
nek öröklése kezdettől fogva a nőstényekre szorítkozott, a 
változások védelem céljából való megmaradásának ered
ményei-e. Célszerű lesz azonban e tárgynak minden további 
fejtegetését mindaddig elhalasztani, míg a következő feje
zetben a fiatal és felnőtt madarak tollazata között levő 
különbségeket nem tárgyaljuk.

1 0 ’



Madarak. — Befejezés.

A fiatalkori tollazat mindkét ivar felnőtt állapotban levő tollazatá
nak jellemvonásaihoz viszonyítva. — Az esetek hat csoportja. — 
Közel rokon vagy egymást helyettesítő fajok hímjeinek ivari különb
ségei. — A nőstény veszi át a hím jellemvonásait. — A fiatalok 
tollazata összehasonlítva a felnőttek nyári és téli tollazatával. — 
A madarak szépségének az egész föld kerekségén való fokozódása. — 
Védőszinek. — Feltűnő színezetű madarak. — Az újdonság mélta

tása. — A madarakról szóló négy fejezet összefoglalása.

A jellemek öröklését kell már most figyelembe ven
nünk, és pedig abból a szempontból, hogy az ivari ki
válásra nézve mi módon korlátozta azt az életkor. A meg
felelő életkorban történő öröklés törvényének létezését és 
fontosságát nem szükséges itt tárgyalnunk, minthogy e 
tárgyról már eleget beszéltünk. Mielőtt azonban azon, egész
ben véve kissé bonyolódott, szabályokat s az esetek azon 
csoportjait adnám elő, melyek alatt a fiatal s vén madarak 
tollazata között levő összes különbségeket, amennyire én 
ismerem, össze lehet foglalni, nem lesz talán célszerűtlen 
néhány előleges megjegyzést tenni.

Ha bármely állat fiatalai színükre nézve a felnőttektől 
különböznek, s az előbbiek színeinek, amennyiben megítél
hetjük, nincs valami különös hasznuk, úgy ezt, mint számos 
más embriókori képződményt, azon körülménynek tulajdo
níthatjuk, hogy a fiatal állat valamely korábbi törzsszülőjé
nek jellemvonásait tartotta meg. Ez a nézet teljes biztossággal 
azonban csak akkor tartható fenn, ha több fajnak fiókjai 
egymáshoz nagyon hasonlítanak s egyúttal más ugyanazon 
csoporthoz tartozó fajok felnőttjeihez is hasonlítanak; mert

X V I. FEJEZET.
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az utóbbiak élő bizonyítékai annak, hogy ilyen állapot 
ennek előtte lehetséges volt. A fiatal oroszlánok és pumák 
halvány sávokat vagy foltsorokat viselnek, s minthogy szá
mos rokonfaj, úgy fiatal, mint felnőtt korában hasonló mó
don van tarkázva, egy természetbúvár sem fog abban kétel
kedni, ki a fajok lassankint való kifejlődését hiszi, hogy az 
oroszlán és puma törzsszülője sávolyozott volt s hogy a 
fiatalok ezen sávolyzatnak a nyomait megtartották; ép 
ily harántsávjai vannak a fekete macskakölyköknek is, 
melyek felnőtt korukban legkevésbbé sem sávolyozottak. 
A szarvasfélék családjának sok faja ivarérett korában nem 
pettyes, s fiatal korában mégis fehér foltokat visel, ép úgy 
mint néhány kevés faj felnőtt állapotában is. így továbbá 
a fiatalok a disznók (Suidae) egész családjában, valamint 
bizonyos, ezekkel egészben véve távol rokonságban levő 
állatoknál, nevezetesen a tapiroknál, hosszirányú sötét sá
vokat viselnek ; itt azonban, úgy látszik, olyan jellemmel 
van dolgunk, mely valamely kihalt őstől származik s jelen
leg már csupán a fiataloknál fordul elő. A felnőtt állatok 
szine idők folytán mindezen esetekben megváltozott, míg 
a fiataloknál változatlanul maradt, vagy csak kevéssé vál
tozott, s ez a megfelelő életkorban történő öröklés elve 
szerint jött létre.

Ugyanez az elv alkalmazható számos, különböző cso
portba tartozó madárra, melynél a fiókok nagy mértékben 
hasonlítanak egymáshoz s illető felnőtt állapotban levő szü
leiktől tetemesen különböznek. Csaknem valamennyi tyúk
félének, valamint néhány ezekkel távoli rokonságban álló 
madárnak, mint a struccoknak, fiókjai pehelymezükben hossz
irányban sávolyozottak; ez a jellem azonban oly távol fekvő 
állapotra vezet vissza, hogy itt alig érdekelhet. Fiatal kereszt- 
csőrüeknek (Loxia) eleintén egyenes a csőrük, mint a többi 
pintyeké és sávolyozott fiatalkori tollazatukban a felnőtt 
kenderikéhez s a nőstény csízhez ép úgy hasonlítanak, 
mint a tengelice, zöldike s néhány más rokonfaj fiókjaihoz. 
A sármányok (Emberiza) számos fajának fiókjai úgy egy
máshoz, mint a felnőtt sordélyhoz (Emberiza miliaria) hason
lítanak. A rigók csaknem egész nagy csoportjának fiókjai 
pettyegetett mellüek, ami oly jellemvonás, melyet számos faj
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egész életén át megtartott, mások pedig, mint például a 
Turdus migratorius végkép elvesztett. így hasonlóképen 
számos rigónak háta az első vedlés előtt foltos, mely jellem
vonást több keleti faj egész életén át megtart. Sok gébics 
(Lanius), néhány harkály s indiai galamb (Chalcophaps 
indicus) fiókjának hasoldala harántul sávolyozott; s hasonló 
tarkázat jellemez bizonyos rokonnemeket s fajokat felnőtt 
állapotban. Néhány egymással közel rokon, pompás indiai 
kakuk (Chrysococcyx) fajainak ivarai felnőtt állapotban szí
nükre nézve lényegesen különböznek egymástól, holott fiók
jaikat nem lehet egymástól megkülönböztetni. Egy indiai 
lúd (Sarkidiornis mélanonotus) fiókjai tollazatukra nézve 
egy rokonnem (Dendrocygna) felnőttjeihez hasonlítanak.1 
Hasonló tényeket fogunk alább bizonyos gémekről közölni. 
A fiatal nyírfajdok (Tetrao tetrix) bizonyos más fajoknak, 
pl. a Tetrao scoticus-пак, úgy felnőttjeihez, mint fiókjaihoz 
hasonlítanak. Végre, mint Blyth, ki e tárgyra beható figyel
met fordított, helyesen megjegyzi, sok faj természetes rokon
sága legjobban kitűnik a fiatalkori tollazatban; mivel pedig 
valamennyi szerves lény igazi rokonsága közös ősöktől való 
származástól függ, e megjegyzés hathatósan támogatja azon 
feltevést, hogy a fiatalkori alakok tollazata megközelíti az 
illető faj előbbi, ősi állapotát.

Ámbár különböző családokba tartozó, sok fiatal madár 
pillantást enged vetni távoli őseinek tollazatára, mégis van 
sok olyan madár is, még pedig részint egyszerű, részint 
ragyogó színű, melynek fiatalai szüleikhez igen hasonlítanak. 
Ily fajoknál a különböző fajok fiókjai nem hasonlíthatnak 
egymáshoz jobban, mint a szülők; nem mutathatnak továbbá 
feltűnőbb hasonlatosságot rokonfajok felnőttéihez. Törzs
szülőiknek tollazatáról csak kevés felvilágosítást adnak, ki- 1

1 A rigókat, gébicseket és harkályokat illetőleg 1. Mr. Blyth a 
Charlesworth’s Mag. of Nat. Hist. Vol. I. 1837. p. 304.; 1. továbbá 
megjegyzését Cuvier Régne /InmaZ-jának fordításához, p. 159. 
A Loxiá-ra vonatkozó adatot szintén Blyth után közlöm. A rigókat 
illetőleg 1. továbbá Audubon : Ornitholog. Biogr. Vol. II. p. 195. 
A Chrysococcyx-1 és Chalcophaps-ot illetőleg 1. Blyth id. Jerdon : 
Birds of India. Vol. III. p. 485. A Sarkidiornis-1 illetőleg 1. Blyth: 
Ibis. 1867. p. 175.
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vévén annyiban, hogy ha a fiatal és felnőtt madarak a fajok 
egész csoportjában ugyanazon módon színezettek, valószínű, 
hogy törzsszülőik is ilyen szinüek voltak.

Lássuk már most az eseteknek azon csoportjait, melyek 
alá összefoglalhatók azon hasonlatosságok, vagy különbsé
gek, melyek vagy mindkét, vagy csupán az egyik ivar fiata- 
lainak s felnőttéinek tollazata között észlelhetők. Ilyenféle 
szabályokat először Cuvier fejtett, k i ; az ismeretek halad
tával azonban ezen szabályok módosításra s bővítésre szo
rulnak. Ezt én, amennyire a tárgy rendkívüli bonyodalmai 
megengedik, különböző forrásokból merített adatok alapján 
megkísértettem ; a tárgynak illetékes ornithológus által tör
ténő kimerítő feldolgozása azonban égető szükséget képez, 
Hogy biztosságra jussak aziránt, milyen terjedelemben van 
ezen szabályok mindegyikének érvénye : négy terjedelmes 
munkában foglalt adatokat táblázatosán összeállítottam, 
tudniillik Macgillivray után az angolországi, Audubon után 
az északamerikai, Jerdőn után az indiai és Gould után az 
ausztráliai madarakra vonatkozó adatokat. Előre akarom 
itt még bocsátani először, hogy a különböző esetek és sza
bályok egymásba lassankint átmennek; másodszor pedig 
azt, hogy azalatt, hogy a fiatalok szüleikhez hasonlítanak, 
nem az értendő, hogy velük azonosságig egyenlők ; mert 
szineik csaknem mindig kevésbbé élénkek, továbbá tolláik 
lágyabbak s gyakran más alakúak.

Szabályok, vagyis az esetek csoportjai.

I. Ha a felnőtt hím szebb, vagy szembetűnőbb mint a 
felnőtt nőstény, mindkét ivarbeli fiatalok első tollazatukban 
a felnőtt nőstényhez hasonlítanak, mint például a közön
séges tyúknál és pávánál; vagy, ami alkalmilag szintén elő
fordul, a nőstényhez sokkal inkább hasonlítanak, mint a 
felnőtt hímhez.

II. Ha a felnőtt nőstény szembetűnőbb, mint a felnőtt 
hím, ami, habár ritkán, de néha mégis előfordul, első tolla
zatukban mindkét ivarbeli fiatalok a felnőtt hímhez hason
lítanak.
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III. Ha a felnőtt hím a felnőtt nőstényhez hasonlít, 
mindkét ivarbeli fiataloknak egészen külön tollazatuk van ; 
ezt találjuk például a veresbegynél.

IV. Ha a felnőtt hím a felnőtt nőstényhez hasonlít, 
első tollazatukban mindkét ivarbeli fiatalok a felnőttekhez 
hasonlítanak ; ez az eset áll például a jégmadárra, számos 
papagájra, varjura, poszátára.

V. Ha mindkét ivarbeli felnőtteknek külön nyári és 
téli tollazatuk van, legyen bár a hím a nősténytől külön
böző vagy nem, a fiatalok a téli tollazatban levő mindkét 
ivarbeli felnőtthöz, vagy ritkábban a nyári tollazatban levők
höz, vagy csupán a nőstényekhez hasonlítanak ; vagy pedig 
a fiatalok tollazata közvetítő jellemű ; vagy végre a fel
nőttek két évszaki tollazatától lényegesen különbözik.

VI. A fiatalok néhány kevés esetben első tollazatukra 
nézve különböznek egymástól az ivarok szerint; emellett 
a fiatal hímek többé-kevésbbé a felnőtt hímekhez, a fiatal 
nőstények pedig többé-kevésbbé a felnőtt nőstényekhez hason
lítanak. 1

1. csoport. — E csoportban mindkét ivarbeli fiatalok 
többé-kevésbbé a felnőtt nőstényekhez hasonlítanak, a fel
nőtt hímek pedig gyakran a legfeltűnőbb módon különböz
nek a nőstényektől. Számos példát lehetne itt idéznünk a 
madarak minden rendéből; legyen azonban elég a közön
séges fácánt, kacsát s házi verebet emlékezetbe idéznünk. 
Az ezen csoportba tartozó esetek lassankint átmentek a 
többibe. így az ivarok felnőtt állapotban oly lényegtelenül 
különbözhetnek egymástól s a fiatalok a felnőttektől, hogy 
kétesnek látszik, hogy ily esetek ezen, vagy inkább a har
madik vagy negyedik csoportba sorozandók-e. így továbbá 
a két ivarbeli fiatalok, ahelyett hogy egymással tökéletesen 
megegyeznének, egymástól jelentéktelen mértékben külön
bözhetnek, mint a hatodik csoportba tartozóknál. Ez átme
neti esetek azonban ritkák, vagy legalább nem élesen térnek 
el azoktól, melyek határozottan ebbe a csoportba tartoznak.

E szabály ereje legjobban mutatkozik azon madár
csoportoknál, melyeknél a két ivar s a fiatalok egymáshoz 
az általános szabály szerint hasonlítanak ; mert ha a hímek
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ezen csoportban, mint bizonyos papagájok, a jégmadarak 
s galambok stb., a nőstényektől valóban különböznek, 
mindkét ivarbeli fiatalok a felnőtt nőstényekhez hasonlíta
nak.2 Még sokkal jobban látjuk ezt a tényállást bizonyos 
anomális esetekben kifejlődve ; így a Heliothrix auriculatá- 
nak (egy kolibrinak) hímje feltűnően különbözik a nőstény
től abban, hogy pompás a torka s füle mellett szép toll- 
pamatai vannak ; a nőstény azonban arról nevezetes, hogy 
farka sokkal hosszabb, mint a hímé. Mindkét ivarú fiatalok 
(kivévén azt, hogy mellük bronzszínnel tarkázott) a felnőtt 
nőstényekhez hasonlítanak, a hosszú farkat is ideértve, úgy 
hogy a hímek farka az ivarérettség felé tényleg rövidebbé 
válik, ami mindenesetre igen rendkívüli körülmény.3 A hím 
búvárnak (Mergus merganser) tollazata feltűnőbb színű s 
válltollai s másodrendű evezőtollai sokkal hosszabbak, mint 
a nőstényéi; azonban eltérőleg attól, ami tudtommal vala
mennyi madárra nézve áll, a felnőtt hímnek kontya, habár 
szélesebb is, de rövidebb mint a nőstényé, csak kevéssé 
hosszabb egy hüvelyknél, míg a nőstényé harmadfél hüvelyk 
hosszú. Mindkét ivarú fiatalok pedig minden tekintetben a 
felnőtt nőstényekhez hasonlítanak, úgy hogy kontyuk, bár 
kissé keskenyebb, de tényleg hosszabb, mint a felnőtt hímé.4

Ha a fiatalok meg a nőstények egymáshoz nagyon 
hasonlók, a hímektől pedig mindketten különböznek, leg
valószínűbbnek azon következtetés látszik, hogy csupán a

2 L. például G o u ld  a C y a n a lc y o n -r ó l, egy jégmadárról adott 
leírását (H a n d b o o k  etc. Vol. I. p. 133.), ennél azonban a fiatal hím, 
bár hasonlít a felnőtt nőstényhez, mégis kevésbbé ragyogó színű. 
A D a ce lo  némely fajánál a hímek farka kék, a nőstényeké barna \ 
s R . B . S h a rp e -tói hallom, hogy a D a celo  G a u d ic h a u d i  fiatal hím
jének farka kezdetben barna. G o u ld  (id. m. Vol. II. p. 14., 20., 27.) 
bizonyos oly fekete kakaduk és királylórik ivarait s fiatalait írta le, 
melyeknél ugyanezen törvény uralkodik. L. továbbá J e r d o n  : B ir d s  
o f I n d ia  Vol. I. p. 260., a P a la e o r n is  ro sa  fiatalai inkább hasonlítanak 
a nőstényekhez, mint a hímekhez. A C o lu m b a  p a s s e r in a  mindkét 
ivaráról s fiatalairól 1. A u d u b o n  : O rn ith . B io g r . Vol. II. p. 475.

3 Ezt a közlést Mr. G o u ld -nak köszönöm, ki példányait nekem 
megmutatta ; 1. továbbá ugyanennek: In tr o d u c t. to the T r o c h il id a e . 
1861. p. 120.

4 M a c g i l l iv r a y  : H is t .  B r i t .  B ir d s .  Vol. V. p. 207—214.
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hímek módosultak. Még a Heliothrix és Mergus anomális 
eseteiben is valószínű, hogy eredetileg felnőtt állapotban 
mindkét ivar el volt látva az egyik fajnál tetemesen meg
hosszabbodott farkkal, a másiknál hosszú konttyal s hogy 
ezen jellemvonásokat a felnőtt hímek azóta valamely ismeret
len okból elveszítették, hím utódaik pedig az ivarérettség 
megfelelő korában megkisebbedett állapotban örökölték. Azon 
feltevést, hogy ebben a csoportban — amennyiben a hímek 
és nőstények közötti különbségek a fiatalokéival való kap
csolatban tekintetbe jőnek — csupán a hímek módosultak, 
Blyth-tő i5 közölt néhány nevezetes, egymást különböző 
országokban helyettesítő közel rokon fajokra vonatkozó 
adat támogatja. Mert a felnőtt hímek ezen egymást helyet
tesítő fajok közül többnél bizonyos fokú változást szenved
tek s egymástól megkülönböztethetők ; a nőstények és fiata
lok ellenben nem különböztethetők meg s ennek következ
tében teljesen változatlanul maradtak. Ez az eset áll bizo
nyos indiai Thamnobia-król, bizonyos mézszívókról (Necta- 
rinia), gébicsről (Tephrodornis), jégmadárról (Tanysiptera), 
kalij-fácánról (Gallophasis) és erdei fogolyról (Arboricola).

Némely analóg esetben, tudniillik olyan madaraknál, 
melyeknek külön nyári és téli tollazatuk van, melyeknek 
ivarai azonban csaknem egyenlők, bizonyos egymással közel 
rokon fajok nyári vagy násztollazatukban könnyen meg
különböztethetők, téli s fiatalkori tollazatukban azonban 
nem. Ez az eset néhány egymással közel rokon indiai barázda- 
billegetőre (Motacilla) nézve. Swinhoe arról értesít,6 hogy 
az Ardeola-nak, a gémek egy nemének, három faja, melyek 
egymást különböző kontinenseken helyettesítik, midőn nyári 
tollazatukkal ékesítettek, a legfeltűnőbb módon különböz
nek, azonban télen alig, vagy csak igen nehezen különbőz-

5 L. nevezett kitűnő értekezését: Journal of the astatic. Soc. of 
Bengal. Vol. XIX. 1850. p. 223. ; 1. továbbá Jerdon : Birds of India. 
Vol. I. introduct. p. XXIX. A Tanysipterá-t illetőleg Prof. Schlegel 
Blyth-nek azt mondotta, hogy pusztán csak a felnőtt himek össze
hasonlítása útján több különböző faját képes megkülönböztetni.

6 L. továbbá Mr. Swinhoe: Ibis. July, 1863. p. 131. ; s egy 
korábbi értekezését, mely Mr. Blyth egy megjegyzésének kivonatát 
tartalmazza (Ibis. January, 1861. p. 52.).
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tethetők meg. E három faj fiatalkori tollazatának igen 
hasonlít a téli tollazatukban levő felnőttekhez. Ez az eset 
annál különösebb, mert az Ardeola két másik faja télen- 
nyáron megtartja csaknem ugyanazon tollazatot, mely meg
egyezik avval, mely az előbb említett három fajt télen s 
fiatal korában jellemzi; s ez a tollazat, mely különböző 
fajnak különböző életkorban s különböző évszakban sajátja, 
valószínűleg megegyezik a nem törzsszülőinek színével. Mind
ezen esetekben a násztollazat az, melyről föltehetjük, hogy 
eredetileg a felnőtt hím szerezte a párosodás ideje alatt 
s a megfelelő évszakban mindkét ivarra átszállóit s mó
dosult, míg a téli tollazat s az éretlen fiataloké változatlan 
maradt.

Az a kérdés merül itt azonban természetesen fel, 
mi lehet annak az oka, hogy az utóbbi esetekben mindkét 
ivarnak téli tollazata, az először említett esetekben pedig a 
felnőtt nőstényeknek a tollazata ép úgy, mint az éretlen 
fiataloké épen nem módosult ? Azon fajoknak, melyek egy
mást különböző tartományokban helyettesítik, csaknem 
mindig valamivel más feltételeknek kellett kitéve lenniök ; 
csupán a hímek tollazatának módosulását azonban alig tulaj - 
doníthatjuk ezen hatásnak, látva, hogy a nőstények és fiata
lok, melyek dacára annak, hogy ugyanoly módon voltak 
ugyanazon feltételeknek kitéve, nem módosultak. Alig van 
tényállás, mely világosabban mutatná, mily alárendelt jelen
tőségű az életfeltételeknek közvetetlen hatása, összehason
lítva a természetes kiválás által felhalmozott változásokkal, 
mint a számos madár ivarai között észlelhető meglepő kü
lönbség ; mert mindkét ivarnak ugyanazon táplálékkal kel
lett élnie s ugyanazon éghajlatnak kellett kitéve lennie. 
Mindennek dacára azonban mi sem gátol annak feltevésé
ben, hogy az új életfeltételek idő folytán valamely közve
tetlen hatást gyakorolhatnak akár mindkét ivarra, akár 
pedig, valamely különös szervezeti tulajdonságnál fogva, 
csupán az egyik ivarra ; csupán azt látjuk, hogy ezek alá
rendelt jelentőségűek a kiválás által felhalmozódó eredmé
nyekhez képest. Széliében elterjedt analógiákra támaszkodva, 
azt következtethetjük, hogy midőn egy faj valamely új 
tartományba vándorol be — s ennek kell okvetlenül a
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helyettesítő fajok képződését megelőznie — a megváltozott 
feltételek, melyeknek csaknem mindig ki lesz téve, bizo
nyos korlátok között ingadozó változásokat fognak ered
ményezni. Ez esetben az ivari kiválásnak, mely a változásra 
nagyon hajló elemtől — a nősténynek ízlésétől vagy bámu
lásától függ — új színárnyalatokat vagy egyéb módosulá
sokat kell találnia, melyekre hatást gyakorolhat s me
lyeket felhalmozhat ; s mivel az ivari kiválás folytonosan 
hatásban van, — azok után, miket az ember által a házi 
állatokon gyakorolt öntudatlan kiválogatás eredményeiről 
tudunk — valóban csodálatos lenne, ha azon állatok, melyek 
külön területeket laknak s melyek sohasem kereszteződnek 
s ennek következtében újonnan szerzett jellemeiket nem 
olvaszthatják össze : kellő idő múlva nem módosulnának 
különböző módon. E megjegyzések egyenlő mértékben vonat
koznak a nász- és nyári tollazatra, szorítkozzék az bár 
csupán a hímre, avagy legyen mindkét ivarnak közös 
tulajdona.

Ámbár a fennebb említett egymással közel rokon fajok 
nőstényei és fiatalai alig különböznek egymástól valamiben, 
úgy hogy csupán a hímeket lehet megkülönböztetni, ugyan
azon nem fajainak nőstényei mégis különböznek egymástól. 
A különbségek azonban ritkán oly lényegesek, mint a hímek 
között levők. Világosan látjuk ezt a tyúkfélék egész csa
ládjában. így például a közönséges és japáni fácánnak, külö
nösen pedig az arany- és Amherst-fácánnak — az ezüst
fácánnak és vadtyúknak — nőstényei színre nézve nagyon 
hasonlítanak egymáshoz, holott hímjeik rendkívüli mérték
ben különböznek egymástól. Ugyanez áll a Cotingafélék 
(Cotingidae, Ampelidae), pintyfélék és számos más család 
nőstényeiről. Tényleg nem lehet abban kételkedni, hogy a 
nőstények általános szabály szerint, kevésbbé módosultak 
mint a hímek. Némely madár azonban sajátságos és meg
magyarázhatatlan kivételt képez : így a Paradisea apoda és 
P. papuana nőstényei inkább különböznek egymástól, mint 
megfelelő hímjeik ; 7 az utóbbi fajnak nősténye hasoldalán 
tiszta fehér, a P. apoda nősténye pedig alul sötétbarna.

7 Wallace : The Malay Archipelago. Vol. II. 1869. p. 394.
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Továbbá, mint Newton tanártól hallám, két Oxynotus-(gébics) 
fajnál, melyek egymást a Mauritius- és Bourbon-szigeteken 
helyettesítik,8 a hímek színre nézve csak kevéssé különböz
nek egymástól, a nőstények pedig nagyon eltérnek. A bour- 
boni fajnál úgy látszik, mintha a nőstény részben megtar
totta volna fiatalkori tollazatát, mert első pillanatra, »a mau
ritiusi faj fiatalának lehetne tartani«. E különbségek azokkal 
hasonlíthatók össze, melyek az ember kiválogatásától füg
getlenül s megmagyarázhatatlan módon fejlődtek a küzdő
kakas bizonyos alfajtáinál, melyeknek tyúkjai nagyon kü
lönböznek, holott a kakasokat magukat alig lehet egymástól 
megkülönböztetni.9

Minthogy én a rokonfajok hímjei közt levő különbsé
geket oly általánosságban ivari kiválás útján magyarázom, 
miként lehet a nőstények közötti különbségeket minden 
közönséges esetben megmagyarázni ? Nem szükséges, hogy 
itt a különböző nemekhez tartozó fajokat vegyük figye
lembe ; mert ezeknél a különböző életmódhoz való alkal
mazkodás s egyéb más erők működtek közre. Az ugyanazon 
nemhez tartozó nőstények különbségeit illetőleg csaknem 
bizonyosnak látszik előttem, hogy a főkép működésben volt 
erőt azon jellemeknek a nőstények által történt öröklése 
képviseli, melyeket a hímek ivari kiválás útján szereztek. 
A különböző angolországi pintyeknél az ivarok majd igen 
lényegtelenül, majd lényegesen különböznek egymástól; s 
ha a zöldikének, erdei pintyőkének, tengelicének, piróknak, 
keresztcsőrűnek, verébnek stb. nőstényeit egymással össze
hasonlítjuk, azt találjuk, hogy főleg azon pontokat illetőleg 
különböznek egymástól, melyekre nézve illető hímjeikkel 
megegyeznek ; a hímek színeit pedig bízvást tulajdoníthat
juk az ivari kiválásnak. Sok tyúkféle madár ivarai egészen 
rendkívüli módon különböznek egymástól, így a pávánál, 
fácánnál, tyúknál, míg másoknál a hím jellemvonásai részben, 
vagy teljesen is át vitettek a nőstényre. A Polypledron-fajok 
nőstényeinek főleg a farkukon megvannak a hím pompás

8 E fajokat színezett ábrákkal együtt M. F. Pollin írta le, Ibis. 
i 860., p. 275.

9 Variation of Animals, etc. Vol. I. p. 251.
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szemfoltjai tökéletlen állapotban. A nőstény fogoly csak 
abban különbözik a hímtől, hogy mellének rozsdavörös 
foltja kisebb, a vadpulyka nősténye pedig csak abban, 
hogy szinei sokkal halványabbak. A gyöngy tyúk két ivarát 
nem lehet egymástól megkülönböztetni. Nincs semmi való
színűtlenség azon föltevésben, hogy az utóbbi madár egy
színű, habár sajátságosán pettyegetett tollazatát elsősorban 
a hím szerezte ivari kiválás útján s azután szállott az át 
mindkét ivarra ; mert lényegében nem különböznek azon 
sokkal díszesebb pettyegetett tollazattól, mely a Tragopan- 
fácánnak csupán hímjét jellemzi.

Figyelembe veendő, hogy a jellemeknek a hímekről a 
nőstényekre való átszállása némely esetben, úgy látszik, 
igen távoleső időben történt, mire a hím azután még tete
mes változásokat szenvedett, anélkül, hogy ezen később 
szerzett jellemeket is örökségül adta volna a nőstényeknek, 
így például a nyírfajdnak (Tetrao tetrix) nőstényei és fiatalai 
a zsombékfajdnak (T. scoticus) mindkét ivarához s fiatalai- 
hoz nagyon hasonlítanak ; s ebből azt következtethetjük, 
hogy a nyírfajd valamely régi fajtól származik, melynek 
mindkét ivara csaknem olyan színű volt, mint a zsombék- 
fajd. Minthogy az utóbbi fajnak ivarai a párosodás ideje 
alatt feltűnőbben sávolyozottak, mint az év más szakában, 
s minthogy a hím erősebben kifejlődött vörös és barna szí
nezete által a nősténytől némileg eltér,10 azt következtet
hetjük, hogy tollazatára az ivari kiválás, legalább bizonyos 
mértékig, befolyással volt. Ha ez így van, úgy tovább 
menve, azt is következtethetjük, hogy a nőstény nyírfajd
nak megközelítőleg hasonló tollazata valamely korábbi idő
szakban hasonló módon képződött. A hím nyírfajd azonban 
ezen idő óta szép fekete tollazatot s kifelé hajló villaalakú 
farkat nyert, mely jellemekből alig szállott át valami a nős
tényre, kivévén azt, hogy a nőstény farkán a villaalakú 
kettéoszlásnak némi nyomai láthatók.

Ezek után azt következtethetjük, hogy különböző, bár 
rokon nőstények tollazata gyakran azáltal vált többé-kevésbbé 
különbözővé, hogy oly jellemvonások, melyeket a hímek

10 Macgillivray : Hist. Brit. Birds. Vol. I. p. 172—174.
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akár korábbi, akár újabb időben ivari kiválás útján sze
reztek, különböző mértékben szállottak át a nőstényekre. 
Különös figyelmet érdemel azonban az, hogy ragyogó színek 
sokkal ritkábban vitettek át, mint más színárnyalatok. 
A kékbegynek (Cyanecula suecica) például szép kék begye 
van, mely háromszögalakú vörös foltot zár körül; megköze
lítőleg hasonló rajzok a nőstényre is átszállottak, a köz
bülső folt azonban vörös helyett vörösbarna s kék helyett 
foltos tollak környezik. A tyúkféléknél számos analóg eset 
van ; mert azon fajok közül, melyeknél, mint a foglyoknál, 
fürjéknél, gyöngytyúkoknál stb. a tollazat színe nagy mér
tékben átszállóit a hímekről a nőstényekre, egy se ragyogó 
színű. Ezt bizonyítják a fácánok is, melyeknél a hím álta
lában sokkal ragyogóbb színű, mint a nőstény ; a füles- és 
Wallich-féle fácánnál ( Crossoptilon auritum és Phasianus 
Wallichii) azonban az ivarok nagyon hasonlítanak egymás
hoz s színezetük egyszerű. Sőt még odáig is mehetünk, hogy 
feltehetjük, hogy ha ezen két fácán tollazatának valamely 
része ragyogó színű lett volna, ez nem szállott volna át a 
nőstényekre. Ezek a tények hathatósan támogatják Wallace- 
nak azon nézetét, hogy oly madaraknál, melyek a fészkelés 
ideje alatt sok veszélynek vannak kitéve, a hímek élénk 
színének a nőstényekre való átvitelét a természetes kiválás 
gátolta volt meg. Nem szabad azonban felednünk, hogy egy 
más, fennebb közölt magyarázat is lehetséges : az tudni
illik, hogy azon hímek, melyek változtak s élénk szintiekké 
váltak, addig, míg fiatalok s tapasztalatlanok voltak, nagy 
veszélyeknek voltak kitéve s nyilván nagyobbrészt elpusz
tultak ; másfelől azonban, föltéve, hogy az idősebb és óva
tosabb hímek ugyanily módon változtak, ezek nemcsak 
hogy életben maradhattak, hanem más hímekkel való ver
senyzésük alkalmával még elsőbbségben is voltak. Oly vál
tozásoknak azonban, melyek az élet későbbi szakán lépnek 
fel, hajlamuk van kizárólag ugyanazon ivarra átszállani, 
úgy hogy ez esetben a ragyogó színek a nőstényekre nem 
vitettek volna át. Másfelől pedig kevésbbé feltűnő cifraságok, 
olyanok, minők a füles- és Wallich-féle fácánnál vannak, 
nem lettek volna veszélyesek s ha fiatal korban fejlődtek 
volna ki, átszállottak volna mindkét ivarra
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A közel rokon fajok nőstényei között levő különbségek 
egyesei a jellemvonásoknak a hímekről a nőstényekre rész
ben való átvitelének hatásán kívül az életfeltételek közve- 
tetlen hatásának is tulajdoníthatók.11 A hímeknél az ivari 
kiválás útján szerzett ragyogó színek minden ilyen hatást 
eltompítottak ; de nem így a nőstényeknél. A tollazat azon 
végtelen különbségeinek mindegyike, melyet szelídített szár
nyasainknál észlelünk, természetesen bizonyos oknak a 
következménye ; és természetes s egyforma feltételek alatt 
bizonyos színezet, feltéve, hogy semmi tekintetben sem 
ártalmas, előbb-utóbb csaknem bizonyosan uralkodóvá vá
lik. Az ugyanazon fajhoz tartozó egyének folytonos keresz
teződése végre oda fog törekedni, hogy minden ezáltal oko
zott színbeli változást kiegyenlítsen.

Senki sem kételkedik abban, hogy számos madárnál 
mindkét ivarnak a színe védelem céljából a környezethez 
alkalmazkodott; s lehetséges, hogy néhány fajnál csupán a 
nőstények módosultak ily módon. Ámbár nehéz, s mint az 
előbbi fejezetben kimutattuk, talán lehetetlen lenne, az 
öröklésnek egyik alakját kiválogatás által a másikba vál
toztatni át, mégis a legkisebb nehézség sem forog fenn az 
iránt, hogy a nőstény színe a hímétől függetlenül azáltal 
alkalmazkodjék a környezetéhez, hogy oly változások, me
lyek kezdetüktől fogva a női ivarra voltak korlátozva, fel
halmozódtak. Ha a változások nem lettek volna ily módon 
korlátozva, a hím élénk színeinek el kellett volna csene- 
vészni, vagy elpusztulni. Vájjon számos fajnak csupán nős
tényei módosultak-e ily módon, mai nap még nagyon két
séges. Szeretném, ha Wallace felfogását egész kiterjedésében 
következtethetném, mert alkalmas néhány nehézséget meg
oldani. Minden oly változás, mely a nőstényre nézve, mint 
védelmi eszköz nem lenne hasznos, — ahelyett, hogy egy
szerűen azért veszne el, mert a kiválásnál nem jutna ér
vényre, vagy ismételt kereszteződés következtében, vagy 
hogy azért küszöböltetnék ki, mert a hímekre átszállva, 
ezekre nézve bármi módon káros lenne, — magától elenyész
nék az utódoknál. A nőstény tollazata ily módon állandóan 11

11 L. e tárgyat illetőleg, Variation etc. Chap. XXIII.
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megtartaná jellemét. Könnyebbség volna továbbá, ha fel- 
tehetnők, hogy számos madár mindkét ivara sötétebb szí
nezetét védelmi célból nyerte s tartotta meg ; — így pél
dául a csalogány és az ökörszem (Accentor modularis és 
Troglodytes vulgaris), — melyeket illetőleg az ivari kiválás 
feltevésére nincs elégséges bizonyítékunk. Azon következte
tést illetőleg azonban, hogy oly szinek, melyek nekünk 
igényteleneknek látszanak, bizonyos fajok nőstényeire nézve 
szintén nem vonzók, óvatosaknak kell lennünk ; oly ese
tekről, minő a házi verébé, melynél a hím lényegesen kü
lönbözik a nősténytől, habár élénk szinei nincsenek is, nem 
szabad megfeledkeznünk. Senki sem fogja valószínűleg vi
tatni akarni, hogy sok tyúkféle madár, mely a nyílt földön 
él, jelenlegi szinét legalább részben védelmül nyerte. Isme
retes, milyen jól tudják magukat szinük oltalma alatt elrej
teni ; ismeretes, hogy a havasi faj dók, azalatt, míg téli tol
lazatukat a nyárival váltják fel, mely mindkettő védő, tete
mesen szenvednek az orvmadaraktól. Vájjon feltehetjük-e 
azonban, hogy például a nyír- és zsombékfajd nőstényének 
színárnyalata és rajza között levő lényegtelen különbség 
védelmül szolgál ? Vájjon a foglyok jobban védettek-e je
lenleg, mint ha a fürjekhez lettek volna hasonlókká ? Vájjon 
azon lényegtelen különbségek, melyek a közönséges, japáni 
és aranyfácán nőstényei között vannak, védelmül szolgál
nak, avagy nem cserélődhetett volna-e fel tollazatuk min
den további veszély nélkül ? Azok után, miket Wallace Kelet 
bizonyos tyúkféle madarainak életmódjáról észlelt, azt hiszi, 
hogy ily csekély különbségek jótékonyak. Ami engem illet, 
meg kell vallanom, hogy erről nem vagyok meggyőződve.

Ennek előtte, mikor még a védelem elvére, mint a nős
tény madarak kevésbbé élénk színeinek magyarázó okára 
nagy súlyt fektettem, azon gondolatom támadt, hogy talán 
eredetileg mindkét ivar s a fiatalok is élénk színűek lehettek ; 
hogy azonban később a nőstények a költés ideje alatt rájuk 
háramló veszély, a fiatalok pedig tapasztalatlanságuk miatt 
váltak védelem céljából halványabbakká. Ezt a nézetet 
azonban egyetlen bizonyíték sem támogatja s nem valószínű ; 
mert ezáltal képzeletünkben a nőstényeket s fiatalokat az 
elmúlt időkben oly veszélyeknek tesszük ki, melyek ellen

11DARWIN. A i ember seirmaeüsa. II.
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a módosult utódokat megvédeni később szükségesnek mutat
kozott. Emellett a nőstényeket és fiatalokat a kiválás lassú 
folyamata útján ugyanazon színezetre s rajzokra kell vissza
vezetnünk, s fel kell tennünk, hogy ezek a megfelelő ivarra 
s a megfelelő életkorban örököltetnek. Kissé idegenszerü 
tény továbbá, — feltéve, hogy a nőstények és fiatalok a 
módosulás folyamatának minden fokán hajlamot mutattak 
volna oly élénk szinüekké válni, minők a hímek, hogy a 
nőstények sohase váltak homályos szinüekké anélkül, hogy 
egyidejűleg a fiatalok is részt vettek volna ezen változásban ; 
mert, amennyire én tudom, nem ismeretesek oly fajok, 
melyeknél a nőstények homályos, a fiatalok ellenben élénk 
szintiek. Bizonyos harkályok fiatalai azonban részben mégis 
kivételt képeznek, mert »fejüknek egész felsőrésze vörös 
színű«, mely szín később vagy mindkét ivar felnőtteméi 
egyszerű kerek folttá kisebbedik, vagy pedig a felnőtt nősté
nyeknél egészen elenyészik.12

Ami végre az előttünk fekvő esetek csoportját illeti, a 
legvalószínűbbnek az a nézet látszik, hogy a szín fényében 
s egyéb diszítményi jellemekben mutatkozó egymást követő 
változások, melyek a hímeknél egészben véve késői élet
korban lépnek fel, egyedül maradtak meg, s hogy ezen vál
tozások legtöbbjét, vagy valamennyiét, azon késői életkornál 
fogva, melyben fellépnek, kezdettől fogva csakis a hím
utódok örökölték. A nőstények vagy fiatalok színében való 
bármely élénkülésnek semmiféle haszna sem lett volna s 
tenyésztésre nem választódott volna k i; emellett, ha veszé
lyes lett volna, kiküszöbölődött volna. Ily módon tehát 
a nőstények és fiatalok vagy nem módosultak, vagy, — 
ami sokkal gyakoribb eset, — a hímek egymásra követ
kező változásai egyeseinek átvétele által részben módosul
tak. Az életfeltételek, melyeknek hosszasan ki voltak téve, 
talán mindkét ivarra közvetetlenül hatottak; minthogy 
azonban a nőstények más módosulásoknak nem voltak 
alávetve, ezeken az ily befolyások következményei legjobban

12 Audubon : Ornitholog. Biogr. Vol. I. p. 193. Macgillivray : 
Hist. Brit. Birds. Vol. III. p. 85. L. továbbá az Indopicus Cariotta 
fentebb közölt esetét.
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kivehetők. Egyes esetekben, különösen a földön élő mada
raknál lehetséges, hogy a nőstények és fiatalok védelem 
céljából a hímektől függetlenül módosultak, úgy hogy a 
környezetnek homályos színét vették magukra.

II. csoport. — Ha a felnőtt nőstény szembetűnőbb mint 
a felnőtt hím, mindkét ivarbeli fiatalok első tollazatukban a 
felnőtt hímekhez hasonlítanak. — E csoport épen az ellenkező 
eseteket tartalmazza, mint az előbbi, mert itt a nőstények 
élénkebb színűek vagy szembetűnőbbek, mint a hímek, s a 
fiatalok, amennyire ismeretesek, ahelyett, hogy a felnőtt nős
tényekhez hasonlítanának, a felnőtt hímekhez hasonlítanak. 
Az ivarok között való különbség azonban sohasem oly nagy, 
mint az első csoportba tartozó madaraknál, s ez esetek to
vábbá aránylag ritkák. Wallace, aki először irányította a figyel
met azon sajátságos viszonyra, mely a hímek kevésbbé élénk 
színe s a költésnek ezek által végezett feladata között van, 
nagy súlyt fektet erre a pontra,13 mint annak döntő bizonyí
tékára, hogy sötét színek védelem céljából szereztettek a köl
tés időszaka alatt. Az ettől eltérő nézet nekem valószínűbb
nek látszik. Minthogy az esetek nevezetesek s nem számosak, 
valamennyit, melyről tudomásom van, közölni akarom.

A Turnix-nemnék — fürjféle madaraknak — egyik cso
portjában a nőstény kivétel nélkül nagyobb a hímnél (az 
ausztráliai fajok egyikénél csaknem kétszer akkora) s ez a 
tyúkféléknél egészen szokatlan körülmény. A nőstény a 
legtöbb fajnál határozottabb s élénkebb színű, mint a hím,14 * 
néhány kevés fajnál azonban egymással egyenlők az ivarok. 
Az indiai Turnix taigoor-néd »a hím nyakán és begyén hiány
zik a fekete szín s tollazatának egész színárnyalata világo
sabb s határozatlanabb mint a nőstényé«. A nőstény lármá- 
sabb és bizonyosan sokkal harciasabb mint a hím ; úgy 
hogy a bennszülöttek nem a hímeket, hanem a nőstényeket

13 Westminster Review. July, 1867. és A. Murray : Journ. of 
Travel. 1868. p. 83.

14 Az ausztráliai fajokat illetőleg 1. Gould: Handbook etc. Vol. 
II. p. 178., 180., 186. és 188. A túzokfürjnek (Pedionomus torquatus)
a British Museumban levő példányain ugyanily ivari különbségek 
vehetők észre.

11
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tartják gyakran viadalokra, mint küzdőkakasokat. Miként 
az angol madarászok a kelepce közelében csalogatókul hím 
madarakat helyeznek el, hogy a féltékenység felébresztésé
vel más hímeket fogjanak, úgy Indiában e Turnix-nak 
nőstényeit használják erre. Ha a nőstények ily módon el 
vannak helyezve, csakhamar rákezdik »harsány, kerepelő 
hangjukat, mely jelentékeny távolságra hallható s a nősté
nyek, amelyek azon a területen tartózkodnak, melyen a 
hivogató hang hallható, nagy sebtében valamennyien arra 
a helyre szaladnak s elkezdenek a fogoly madárral küzdeni«. 
Ily módon tizenkét—húsz, csupa költő nőstényt lehet 
egy nap lefolyása alatt fogni. A bennszülöttek azt állítják, 
hogy a nőstények, miután tojásaikat lerakták, seregekbe 
gyűlnek össze s a hímekre bízzák a tojások kiköltését. Nincs 
okunk ez állítást, melyet Swinhoe-nek Khínában tett néhány 
észlelete támogat, kétségbe vonni.15 Blyth azt hiszi, hogy 
mindkét ivarbeli fiatalok a felnőtt hímhez hasonlítanak.

Az aranyszalonka (Rhynchaea, 55. ábra) három fajának 
nőstényei »nem nagyobbak, de sokkal gazdagabb színezetűek, 
mint a hímek«.16 Minden más madárnál, melynél a gége a 
két ivarnál szerkezetére nézve különbözik, a hímnél van 
jobban kifejlődve s a hímé bonyolódottabb, mint a nőstényé ; 
a Rhynchaea australis hímjénél azonban egyszerű, a nőstény
nél pedig sajátságos csavarulatokat képez, mielőtt a tüdőkbe 
hatol.17 E faj nőstényének eszerint határozottan hímjelleme 
van. Blyth számos példánynak megvizsgálása útján azon ered
ményre jutott, hogy a Rh. bengalensis-nél, mely a Rh. australis- 
hoz annyira hasonlít, hogy ettől rövidebb lábujjai kivételé
vel alig különböztethető meg, a gége egyik ivarnál sem képez 
csavarulatokat. E tényállás további feltűnő bizonyítékot 
szolgáltat azon törvény mellett, hogy a másodrendű ivar
jellemek gyakran közel rokon fajoknál is különböznek egy
mástól, ámbár igen ritka körülmény, hogy ilyféle különb
ségek a női ivarra vonatkoznak. Azt állítják, hogy a Rh. 
bengalensis mindkét ivarbeli fiatalai első tollazatukban a

16 Jerdőn : Birds of India. Vol. III. p. 596. Mr. Swinhoe : Ibis 
1865. p. 542. ; 1866. p. 131., 405.

16 Jerdőn : u. o. Vol. III. p. 677.
17 Gould: Handbook etc. Vol. II. p. 275.
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hímhez hasonlítanak.18 Okunk van továbbá azt is feltenni, 
hogy a hím vállalja magára a költés munkáját; mert Swinhoe19 
a nőstényeket nyár vége előtt seregekbe gyűlve találta, mint 
a Turnix nőstényeit.

A Phalaropus fulicarius és Ph. hyper boreus nőstényei 
nagyobbak s nyári tollazatukban »élénkebben díszítettek, 
mint a hímek«. A két ivar színezete közötti különbség azon
ban épen nem feltűnő. Steenstrup tanár szerint a Ph. fulicarius- 
nak csupán hímje végzi a költés munkáját, ami melltollainak 
a költés alatti állapotából is kitűnik. Egy lilének, az Eudromius 
morinellus-nok nősténye nagyobb a hímnél s hasoldalának 
vörös és fekete színárnyalatai, mellének félholdalakú fehér 
foltja s szeme feletti sávjai erősebben vannak kifejlődve. 
A hím legalább is résztvesz a költésben ; azonban a nőstény 
is gondoskodik a fiairól.20 Vájjon e faj fiatalai inkább hasonlí
tanak-e a felnőtt hímekhez, min? a felnőtt nőstényekhez, 
nem voltam képes megtudni; mert az összehasonlítás a két
szeri vedlés miatt csak nehezen ejthető meg.

Fordítsuk már most figyelmünket a struccfélék rendjére. 
A közönséges kázuárnak (Casuarius galeatus) hímjét min
denki hajlandó lenne nősténynek tartani, minthogy kisebb 
s a fején levő lebenyek s csupasz bőrrészletek sokkal kevésbbé 
élénk szinüek; Bartlett útján arról is értesültem, hogy állat
kertekben bizonyosan csak a hím ül a tojásokon s ő gondos
kodik a fiatalokról.21 T. W. Wood azt állítja,22 hogy a nős

18 The Indian Field. Sept. 1858. p. 3.
Ibis. 1866. p. 298.

20 E különböző adatokat illetőleg 1. Gould : Birds of Great 
Britain. Prof. Newton közli velem, hogy részint saját, részint mások 
észleletei útján már régen meggyőződött arról, hogy a nevezett 
fajoknál a költés munkáját részben, vagy egészben a hímek vállalják 
magukra s hogy veszély idején sokkal nagyobb odaadást tanúsítanak 
fiaik iránt, mint a nőstények. Ugyanez mondható, közlése szerint, 
a Limosa lapponicá-ról, valamint még néhány más gázlóról is, melyek
nek nőstényei nagyobbak s színeik sokkal élesebben ellentétesek, 
mint a hímekéi.

21 A cerami bennszülöttek azt állítják (Wallace : Malay Ar chip. 
Vol. II. p. 150.), hogy az ivarok felváltják eg}'mást a költés munká
jában ; ez adat azonban Mr. Bartlett szerint oda magyarázandó, 
hogy a nőstény tojásainak lerakása végett keresi fel a fészket.

22 The Student. April, 1870. p. 124. .
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tény a párosodás ideje alatt rendkívül harcias hajlamú ; 
húsos lebenyei ekkor megnagyobbodnak s ragyogóbb szi
ntiekké válnak. Az emu-félék (ausztráliai struccok) egyikének 
(Dromaeus irroratus) nősténye jelentékenyen nagyobb, mint 
a hím s egy kis bóbitát visel, egyébként azonban, tollazatát 
tekintve, nem különbözik. Úgy látszik, hogy »mikor bosszant
ják, vagy más módon ingerük, inkább képes nyakának s 
mellének tolláit a pulykakakas módjára felborzolni. Rende
sen bátrabb s veszekedőbb természetű. Mély, üres torokhangot 
ad, különösen éjnek idején, ami úgy hangzik, mint egy kis 
indiai dob. A hím karcsúbb termetű s tanulékonyabb; 
bosszantáskor elnyomott sziszegésen vagy morgáson kívül 
egyéb hangot nem ad«. A hím nemcsak hogy a költés összes 
munkáját végezi, hanem még kénytelen a fiatalokat anyjuk 
ellen is védelmezni; »mert mihelyt ez utódait megpillantja, 
hevesen felindul s az apa ellentállásának dacára, teljes erejé
ből arra törekszik, hogy elpusztítsa őket. Hónapokig nem 
tanácsos a szülőket összebocsátani, mert heves harcok képezik 
ennek elkerülhetlen következményét, melyekből a nőstény 
távozik győztesen«.23 Ennél az emunál tehát nem csupán a 
szülői érzelmek és költés ösztönének, hanem a két ivar rendes 
erkölcsi tulajdonságainak is tökéletes megfordulásával talál
kozunk ; a nőstények vadak, veszekedők, lármásak, a hímek 
szelídek és jámborok. Az afrikai struccnál egészen más esetet 
találunk, mert ennél a hím valamivel nagyobb a nősténynél, 
dísztollai szebbek s színei élesebben ellentétesek; mindennek 
dacára azonban a hím vállalja magára a költés munkáját.24

Fel akarom itt még említeni a többi előttem ismeretes 
esetet, melyekben a nőstény madarak feltűnőbb szintiek 
mint a hímek, ámbár költésük módjáról semmi sem ismeretes. 
A Falkland-szigetek keselyüölyvének (Milvago leucurus)

23 L. e madár fogságban tarto tt példányainak kitűnő leírását, 
Mr. A .  W . B e n n e t t :  L a n d  a n d  W a te r . May, 1868. p. 233.

24 A struccféle madarak költését illetőleg 1. S c la te r : P ro c . Z o o lo g . 
S o c . June 9. 1863. Ugyanez mondható a R h ea  D a r w in ii-x ö \  ; M u s te r s  
kapitány azt állítja ( A t  hom e w ith  the P a ta g o n ia n s . 1871. p. 128.), 
hogy a hím nagyobb, erősebb és gyorsabb a nősténynél s kissé söté- 
tebb színű is ; mindennek dacára azonban a hím egyedül gondoskodik 
a tojásokról és fiatalokról, épen úgy, mint a R h ea  közönséges faja.
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boncolásánál nagyon meglepett, midőn azt találtam, hogy 
azon egyének, melyeknek színezete határozottabb jellemű, s 
melyeknek viaszhártyája és lábai narancsszinüek, a nősté
nyek, a halványabb szűrnek és szürke lábúak pedig a hímek 
és fiatalok. Egy ausztráliai fakúszónak (Climacteris erythrops) 
nősténye abban különbözik a hímtől, hogy »begyén szép, 
sugáralakú, vöröses rajzokkal van díszítve, a hím ezen része 
pedig egészen egyszínű«. Egy ausztráliai lappantyúnál végre 
»a nőstény mindig felülmúlja a hímet nagyságban s színezeté
nek fényében; másfelől azonban a hím elsőrendű evező
tollainak két fehér foltja sokkal feltűnőbben van kifejlődve, 
mint a nősténynél«.25

Az előadottakból azt látjuk, hogy azon esetek, melyek
ben a nőstény madarak fetünőbb színűek, mint a hímek s 
melyekben a fiatalok éretlen tollazatukban, ahelyett, hogy, 
mint az előbbi csoportban, a felnőtt nőstényekhez, a felnőtt 
hímekhez hasonlítanak, nem számosak, bár különböző ren
dek között oszlanak meg. Az ivarok között levő különbség 
továbbá összehasonlíthatatlanul csekélyebb, mint az előbbeni 
csoport számos képviselőjénél; úgy hogy a különbség oka, 
bármi volt legyen is, kevésbbé erősen vagy kevésbbé kitar
tóan hatott e csoport nőstényeire, mint az előbbinek hím
jeire. Wallace azt hiszi, hogy a hímek színezete védelem céljá
ból vált a költés ideje alatt kevésbbé feltűnővé ; az ivarok 
közötti különbség azonban az előadott eseteknek talán egyi
kéné lsem elég nagy arra, hogy ezen nézetet biztosan elfogad

ás A M ilv a g o -1 illetőleg 1. Z o o lo g y  o f  the V o y a g e  o f  the »B ea g le* , 
Birds. 1841. p. 16. A C lim a c te r is -1 és lappantyút ( E u r o s to p o d u s )  
illetőleg 1. G o u ld  : H a n d b o o k  etc. p. 602. és 97. Az új-zeelandi parti 
kacsánál ( T a d o rn a  v a r ie g a ta ) egészen analóg eset fordul elő ; a nős
tény feje tiszta fehér, háta pedig vörösebb, mint a hímé ; a hím 
feje élénk sötét bronzszínű s háta sávolyzott palaszürke toliakkal 
fedett, úgy hogy határozottan a hímet kell szebbnek tartanunk. 
Nagyobb és harcvágyóbb mint a nőstény, s a költésben nem vesz 
részt. Eszerint tehát e faj, mindezen viszonyokat tekintve, eseteink 
első csoportjába tartozik. S c la te r - t  nagyon meglepte azonban ( P r o c .  
Z o o lo g . S o c . 1866. p. 150.), hogy háromhónapos korukban mindkét 
ivarbeli fiatalok, sötét fejüket és nyakukat tekintve, a felnőtt hímek
hez, nem pedig a nőstényekhez hasonlítanak ; úgy hogy ez esetben 
úgy látszik, mintha a nőstények módosultak volna, a hímek és fia
talok pedig a tollazatnak korábbi állapotát tartották meg.
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hatnók. Ez esetek egyeseiben a nőstény élénkebb színei 
csaknem egészen a hasoldalra szorítkoznak s ha a hímek is 
ilyen szintiek lennének, a költés alatt semmiféle veszélynek 
sem lennének kitéve. Szem előtt tartandó továbbá az is, 
hogy a hímek nem csupán lényegtelen mértékben kevésbbé 
feltűnő színűek mint a nőstények, hanem egyszersmind cse
kélyebb nagyságúak s kevesebb erejűek is. Emellett nem 
csupán a költés anyai ösztönét bírják, hanem egyszersmind 
kevésbbé harcvágyók s lármásak, mint a nőstények s egy 
esetben egyszerűbb szerkezetű hangszervekkel vannak ellátva. 
Eszerint az ösztönöknek, szokásoknak, hajlamnak, színnek, 
nagyságnak s néhány szerkezeti sajátságnak csaknem teljes 
kicserélődése jött létre a két ivar között.

Ha feltehetnők, hogy a hímek ezen csoportban azon sze
relmi gerjedelemből, mely ivaruknak rendesen sajátja, vala
mit veszítettek, úgy hogy a nőstényeket többé nem keresik 
fel; vagy, ha feltehetnők, hogy a nőstények nagyobb szá- 
muakká lettek, mint a hímek, — s egy indiai Turnix-ról 
csakugyan azt állítják, hogy »a nőstények sokkal gyak
rabban találhatók, mint a hímek«26 — ez esetben nem 
valószínűtlen, hogy a nőstények oda jutottak, hogy a hímek
nek udvaroljanak, ahelyett, hogy ezek szépelegnének körü
löttük. S ez bizonyos mértékben tényleg így is van néhány 
madárnál, miként ezt a nőstény pávánál, a vadpulykánál 
s a faj dók bizonyos fajainál láttuk. Ha véleményünk meg
állapításánál mértékül a legtöbb hím madár szokásait vesz- 
szük, ez esetben a Turnix-dk és e nem nőstényeit jellemző 
tekintélyesebb nagyságnak, erőnek s rendkívüli harcvágy
nak azon jelentőséggel kell bírnia, hogy megkísértik verse
nyező nőstény társaikat elűzni s így a hím bírásához ju tn i; 
s ha e nézetet fogadjuk el, minden tényállást megérthetünk; 
mert a hímeket valószínűleg azon nőstények fogják elbájolni 
és izgatni, melyek rájuk élénk színeiknél, más cifraságaik 
vagy hangjuknál fogva a legnagyobb vonzóerőt gyakorolják. 
Erre azután csakhamar az ivari kiválás is végezné feladatát 
s a nőstények vonzóbbjait fokozná, a hímek és fiatalok pedig 
vagy épen nem, vagy csak kevéssé módosulnának.

26 Jerdon : Birds of India . Vol. III. p. 598.
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III.  csoport. — Ha a felnőtt hím a felnőtt nőstényhez 
hasonlít, mindkét ivarbeli fiatalnak külön jellemző tollazata 
van. — E csoportban az ivarok, mikor felnőttek, hasonlí
tanak egymáshoz, a fiataloktól ellenben különböznek. Ez eset 
számos, különböző fajhoz tartozó madárnál gyakori. A hím 
veresbegyet alig lehet a nősténytől megkülönböztetni, a 
homályos olaj zöld és barna színű fiatalok azonban lényege
sen különböznek tőlük. A pompás skarlátpiros Íbisz hímje és 
nősténye megegyezik egymással, fiatalaik pedig barna szí
nűek ; s ámbár a skarlátszín közös a két ivarnál, mégis úgy 
látszik, hogy ivari jellem; mert fogságban tartott madarak
nál nem fejlődik ki jól s ugyanez áll számos más madár 
ragyogó színéről. A gémek sok fajának fiatalai lényegesen 
különböznek a felnőttektől s ámbár nyári színezetük mind
két ivarral közös, mégis határozottan nászjelleme van. 
A fiatal hattyúk palaszürkék, a felnőttek pedig hófehérek ; 
szükségtelen volna azonban még további példákat felemlí
tenem. A fiatalok és felnőttek között levő ezen különbségek, 
miként az előbbi csoportokban, minden valószínűséggel attól 
függnek, hogy a fiatalok a tollazatnak korábbi vagy régebbi 
állapotát tartották meg, melyet a mindkét ivarbeli felnőttek 
újabb tollazattal cseréltek fel. Ha a felnőttek élénk színűek, 
a skarlátszínű Íbiszt s számos gémet illetőleg épen tett meg
jegyzésekre s az első csoport fajainak analógiájára támasz
kodva, azon következtetést vonhatjuk, hogy az ily színe
ket a hímek csaknem ivarérett korukban ivari kiválás útján 
szerezték, azonban az öröklés a két első csoporttól eltérőleg, 
bár ugyanazon korra, de nem ugyanazon ivarra szorítkozott. 
Ennek következtében felnőtt állapotban mindkét ivar hason
lít egymáshoz, de különbözik a fiataloktól. IV.

IV. csoport. — Ha a felnőtt hím a felnőtt nőstényhez 
hasonlít, első tollazatukban mindkét ivarbeli fiatalok a felnőttek
hez hasonlítanak. — E csoportban a fiatalok s mindkét ivar
beli felnőttek hasonlítanak egymáshoz, legyenek bár ragyogó 
színűek vagy egyszerűek. Ily esetek, véleményem szerint 
gyakoriabbak, mint az előbbi csoportba tartozók. Angolország
ban például szolgálhat erre a jégmadár, néhány harkály, a 
szajkó, a szarka, varjú s számos sötétszínű apró madár, így
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a csalogány (Accentor modularis) vagy az ökörszem. A fiatalok 
s felnőttek tollazata közötti megegyezés azonban sohasem 
teljes, lassankint elenyészhetik egész a hasonlótlanságig. 
így a jégmadarak családjának némely fajánál a fiatalok 
nemcsak hogy kevésbbé élénk szintiek, mint a felnőttek, 
hanem még hasoldaluknak több tolla barnával szegély- 
zett,27 -— ami valószínűleg a faj korábbi tollazatának a 
maradványa. Gyakran ugyanazon csoportba, vagy épen 
Ugyanazon nembe tartozó madarak fiatalai — így például 
egy ausztráliai papagáj-nemnél (Platycercus) — mindkét 
ivarbeli felnőttekhez nagyon hasonlítanak, holott ugyanazon 
csoporton belül más fajoknak fiatalai szüleiktől, melyek egy
mással megegyeznek, jelentékenyen különböznek.28 A közön
séges szajkónak mindkét ivara s fiatalai nagyon hasonlíta
nak egymáshoz ; a kanadai szajkónak (Perisoreus canadensis) 
fiatalai ellenben annyira különböznek szüleiktől, hogy ennek 
előtte külön faj gyanánt írták le.29

Mielőtt tovább mennék, meg akarom jegyezni, hogy ezen, 
s a következő két csoportba foglalt tényállások oly bonyo
lódott természetűek, s a következtetések oly kétesek, hogy 
mindenki, akit csak a tárgy különösen nem érdekel, jól teszi, 
ha a következő lapokat átlapozza.

A ragyogó és feltűnő szinek, melyek e csoport számos 
madarát jellemzik, ritkán vagy sohasem szolgálhatnak nekik 
mint védőeszközök hasznukra; úgy hogy valószínűleg a 
hímek szerezték ivari kiválás útján s adták azután örökségül 
a nőstényeknek és fiataloknak. Lehetséges azonban, hogy 
a hímek a vonzóbb nőstényeket választották ; s hogyha ezek 
jellemeiket mindkét ivarbeli utódaiknak átadták, ugyanazon 
eredmény jöhetett létre, mint a vonzóbb hímeknek a nősté
nyektől történt választása által. Arra azonban vannak bizo
nyítékaink, hogy ezen alternativa, ha valaha, úgy bizonyára 
csak igen ritkán fordult elő a madarak e csoportjának vala
melyikénél, melyben az ivarok általában hasonlók ; mert

27 Jerdon : u. o. Vol. I. p. 222., 228. Gould : Handbook etc. 
Vol. I. p. 124., 130.

28 Gould : u. о. 37., 46., 56.
29 Audubon : Ornitholog. Biogr. Vol. II. p. 55.
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a nőstények — még ha az egymásra következő változások 
egyeseinek öröklése nem is sikerült volna — szépségükre 
nézve kis mértékben mégis mindig túlszárnyalták volna a 
hímeket. Épen az ellenkező történik a természetben ; mert 
néhány kevés faj hímjei a madaraknak csaknem mindegyik 
nagy csoportjában, melyben az ivarok egymáshoz általában 
hasonlítanak, lényegtelen mértékben élénkebb színűek a 
nőstényeknél. Lehetséges továbbá, hogy a nőstények a 
szebb hímeket és megfordítva, ezen hímek is a szebb nősté
nyeket választották ; először is kétséges azonban, vájjon a 
választásnak ezen kettős folyamata előfordulhat-e, még 
pedig az egyik ivarnak a másikénál nagyobb szerelmi gerje- 
delme m iatt; továbbá pedig az, vájjon az ily kettős válasz
tás hatásosabb lenne-e, mint csupán az egyik ivartól gyako
rolt választás. Ennélfogva nagyobb valószínűsége van azon 
nézetnek, hogy amennyiben a dis£ítményi jellemek tekin
tetbe jönnek, az ivari kiválás ebben a csoportban is az egész 
állatországban uralkodó szabállyal összhangzólag gyakorolta 
befolyását, tudniillik a hímekre; s hogy ezek lassankint 
szerzett színeiket egyenlő mértékben, vagy csaknem egyenlő 
mértékben adták át mindkét ivarbeli utódaiknak.

Egy másik pont még kétesebb, az tudniillik, vájjon az 
egymásra következő változások a hímeknél akkor jelentek-e 
meg, mikor ezek ivarérettekké váltak, vagy pedig fiatal 
korukban. Az ivari kiválásnak mindkét esetben akkor kellett 
a hímre hatnia, mikor ennek a nőstény bírásáért vetély- 
társakkal kellett versenyeznie; s az ily módon szerzett jelle
mek mindkét esetben mindkét ivarra s minden életkorra 
átszállottak. Ha azonban a hímek ezen jellemvonásokat akkor 
szerezték, mikor már felnőttek, ez esetben kezdetben csak 
a felnőttekre s csak később szállhattak át a fiatalokra. Mert 
ismeretes, hogy ha az öröklés törvénye a megfelelő életkorban 
nem érvényesül, az utódok gyakran korábbi életkorban örö
kölnek bizonyos jellemeket, mint amelyben a szülőknél 
jelentek volt azok meg.30 Olyan eseteket, melyek ide látsza
nak tartozni, vad állapotban levő madaraknál észleltek, 
így például Blyth a Lanius rufus-nak és Colymbus glacialis-

30 Variation etc. Vol. II. p. 79.
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nak egyes példányait figyelte, melyeknél egészen rendellene
sen, még fiatal korukban fejlődött ki a felnőttek tollazata.31 
A közönséges hattyú (Cygnus olor) fiatalai továbbá sötét 
tollaikat nem vetik el előbb s nem lesznek előbb fehérekké, 
mielőtt tizennyolc hónaposak vagy kétévesek lettek volna ; 
dr. Forel leírt azonban egy esetet, melyben egy költésből 
négy közül három erőteljes fiók fehér tollazattal született. 
Ezen fiatal madarak pedig nem voltak albinók, amit csőrük
nek s lábaiknak a színe bizonyított, mely a felnőttek meg
felelő testrészeinek színével csaknem egészen megegyezett.32

Megérdemelné, hogy azon említett három módot, mely 
szerint e csoportban a két ivar s a fiatalok egymáshoz hason
lókká lettek, a Passer-nemnek nevezetes esetével megvilá
gítsuk.33 A házi veréb (Passer domesticus) hímje lényegesen 
különbözik a nősténytől s a fiataloktól. A fiatalok s nősté
nyek egymáshoz, másfelől pedig a palesztinai veréb (P. brachy- 
dactylus) mindkét ivarához s fiatalaihoz, valamint néhány 
rokonfajéhoz nagy mértékben hasonlítanak. Feltehetjük tehát, 
hogy a házi verébnek nőstényei és fiatalai megközelítőleg a 
nem törzsszülőjének tollazatát viselik. A hegyi verébnek 
(Passer montanus) mindkét ivara s fiatalai nagyon hasonlí
tanak a közönséges veréb hímjeihez, úgy hogy ezek vala
mennyiének ugyanazon módon kellett módosulnia s törzs
szülőinek tipikus színétől eltérnie. Ezt pedig az okozhatta, 
hogy a hegyi verébnek egyik hím előde módosult, és pedig 
először vagy akkor, mikor már csaknem ivarérett volt, vagy 
másodszor még egészen fiatal korában s módosult tollazata 
azután mindkét esetben átszállóit a nőstényekre és fiata
lokra ; vagy harmadszor, felnőtt korában változhatott s tolla
zatát mindkét ivarbeli utódai örökölték, még pedig a meg
felelő korban való öröklés törvényének meghiúsulása követ
keztében, fiatal korukban.

31 C h a r le sw o rth 's  M a g .  o f N a t .  H is t .  Vol. I. 1837. p. 305—306.
32 B u lle t in  de la  S oc . V a u d o is e  des S c . N a t .  Vol. X. 1869. p. 132. 

A lengyel hattyú (C y g n u s  im m u ta b i l is  Yarrell) fiókjai mindig fehérek ; 
ez a faj azonban, mint S c la te r -tői hallom, nem egyéb, mint a szelidí- 
te tt hattyúnak ( C y g n u s  o lo r)  változata.

33 Az ezen nemre vonatkozó adatokért B ly th -nek vagyok 
lekötelezve. A palesztinai veréb a P e tr o n ia  alnemhez tartozik.
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Lehetetlen eldönteni, hogy ezen három folyamat közül 
melyik uralkodott az eseteknek előttünk fekvő csoportjá
ban. Az a nézet, hogy a hímek akkor változtak, mikor fiata
lok voltak s változásaikat örökségül adták mindkét ivarbeli 
utódaiknak, talán még a legvalószínűbb. Meg akarom itt még 
jegyezni, hogy különböző munkák konzultálása útján meg- 
kísérlettem, bár, igaz, csekély eredménnyel, eldönteni, hogy 
a változás időszaka általában véve mennyiben volt a mada
raknál befolyással a jellemeknek egy, vagy mindkét ivarra 
való öröklésére. A sokszor említett két szabály, (hogy tudni
illik az élet késői szakán fellépő változásokat csak egy, még 
pedig ugyanazon ivar örökli, azokat pedig, melyek korán 
lépnek fel az életben, mindkét ivar) látszólag érvényesült az 
esetek első,34 második és negyedik csoportjában; ugyanoly 
számmal meghiúsult azonban a harmadik, gyakran az ötödik 35 
s a hatodik kis csoportban. Mindamellett, amennyiben én 
megítélhetem, mégis úgy látszik, hogy a fajok tekintélyes 
majoritására nézve érvényesek; s e helyen nem kell meg
feledkeznünk azon meglepő általánosításról, melyet dr. W. 
Marshall a madarak fején levő dudorokból vont. Álljanak 
bár ezen általános szabályok vagy nem, a nyolcadik fejezet
ben közölt tényállásokból azt következtethetjük, hogy a 
változások fellépésének időszaka az öröklés módjának meg
határozása körül jelentékeny elemet képvisel.

A madarakat illetőleg nehéz eldöntenünk, hogy mily 
mérték szerint ítéljük meg, vájjon a változások időszaka 
korán vagy későn lép-e fel, vájjon a fajnak életkora, szapo
rodóképessége vagy vedléseinek száma szerint-e. A vedlés 
gyakran minden kimutatható ok nélkül egy és ugyanazon

34 A T a n a g r a  a e s tiv a  és F r in g i l la  c y a n e a  hímjeinek például 
három évre, a F r in g i l la  c ir is -nek négy évre van szüksége, hogy 
szép tollazatát megnyerje. L. A u d u b o n  : O rn ith . B io g r . Vol. I. p. 
233., 280., 378. A harlekin-kacsának három évre van szüksége. (U. o. 
Vol. III. p. 614.) A hím aranyíácánt, mint J e n n e r  W e ir - tői hallom, 
már mintegy háromhetes korában meg lehet a nősténytől külön
böztetni, teljes tollazatát azonban csak a következő év szeptember 
havának végén éri el.

35 így az I b i s  T a n ta lu s  teljes tollazatának elnyerésére négy, 
a flamingó még több, az A r d e a  L u d o v ic ia n a  két évet igényel. L. 
A u d u b o n :  id. m. Vol. I. p. 221. Vol. III. p. 133., 139., 211.
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családon belül tetemesen különbözik. Némely madár oly 
korán vedlik, hogy addig, míg az első evezőtollai teljesen 
kifejlődnek, csaknem valamennyi tolla kihull; s nem tehet
jük fel, hogy a dolognak ez az eredeti állapota. Ha a vedlés 
időszaka siettetődött, azon kort, melyben a kifejlődött tollazat 
első tollai először megjelentek, tévesen könnyen korábbinak 
tarthatjuk, mint aminő a valóságban. Ezt azon gyakorlattal 
magyarázhatjuk meg, melyet némely madár tény észtők követ
nek, midőn a pirók fiókok melléről s fiatal aranyfácánoknak 
fejéről néhány tollat kitépnek, hogy ivarukat meghatároz
hassák ; mert a hímeknél ezeket közvetetlenül színesek helyet
tesítik.36 A valódi életkora csak kevés madárnak ismeretes, 
úgy hogy az után, mint mérték után, véleményt nem alkot
hatunk. Ami pedig azon időszakot illeti, melyben a szapo
rodóképesség fellép, nevezetes tény, hogy némely madár 
alkalmilag akkor is költ, mikor a tollazata még idétlen.37

Az a tényállás, hogy a madarak fejletlen vagy fiatalkori 
tollazatukban költenek, ellenkezni látszik azon nézettel, 
hogy az ivari kiválás, — bár azt hiszem, hogy így történt — 
jelentékeny szerepet játszott számos faj hímjei s az ezektől 
való öröklés útján nőstényei dísztollainak s egyéb díszítmé
nyeinek kifejlődése körül. Az ellenvetés fontos lenne, ha a 
fiatal s kevésbbé ékes hímeknek ép oly sikerük lenne a nősté

36 Mr. B ly th ,  C h a r le sw o r th ’s  M a g .  o f N a t .  H is t .  Vol. I. 1837. 
p. 300. Az aranyfácánt illetőleg B a r tle t t  szolgált felvilágosításokkal.

37 A u d u b o n  O rn ith o lo g ic a l B io g r a p h y - jában találtam a következő 
eseteket. Az amerikai légykapó ( M u s c ic a p a  r u t ic i l la . Vol. I. p. 203.), 
az I b i s  T a n ta lu s  teljes kifejlődésére négy évet igényel, néha azonban 
már a második évben is költ (Vol. III. p. 133.). A G ru s a m e r ic a n u s  
ugyanennyi időt igényel, azonban teljes tollazatának elnyerése előtt 
költ (Vol. III. p. 211.). Az A r d e a  co eru leá -nak felnőttjei kékek, fiatalai 
fehérek ; s fehér, tarka és kék madarakat össze-vissza lehet költeni 
látni (Vol. IV. p. 58.) ; B ly th  azonban azt közli velem, hogy bizonyos 
gémek kétalakuaknak látszanak, mert egykorú és színes példányokat 
lehet találni. A harlekin-kacsa ( A n a s  h is tr io n ic a  L.) teljes kifejlő
désére három évet igényel, ámbár számos egyénei már kétéves koruk
ban költenek (Vol. III. p. 614.). A fehérfejű sas (F a lc o  le u c o c e p h a lu s . 
Vol. III. p. 210.), mint ismeretes, szintén még éretlen állapotában 
szokott költeni. B ly th  és S w in h o e  adatai szerint ( I b i s .  July, 1863. 
p. 68.) az O r io lu s  fajai szintén még tökéletes tollazatuk elnyerése előtt 
költenek.
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nyék meghódítása s fajuknak szaporítása körül, mint az idő
sebb és szebb hímeknek. Hogy azonban ez volna az eset, 
nincs okunk feltenni. Audubon a Tantalus Ibis fejletlen 
hímjének párosodásáról mint ritka eseményről szól s ugyanígy 
nyilatkozik Swinhoe az Oriolus fejletlen hímjére vonatkozó
lag.38 Ha valamely faj fiatalai fejletlen tollazatukban ered
ményesebbek lennének társaknak szerzésében, mint a fel
nőttek, a kifejlődött tollazat valószínűleg hamar elveszne s 
egyúttal azon hímek emelkednének túlsúlyra, melyek fej
letlen, fiatalkori tollazatukat legtovább tartják meg; ennek 
következtében azután végre a faj jelleme is módosulna.39 
Ha másfelől a fiataloknak sohasem sikerülne nőstényre 
szert tenni, a korai szaporodásnak szokása ^előbb-utóbb 
talán egészen kiküszöbölődnék, mivel felesleges és erőpazar
lással jár.

Bizonyos madarak tollazata, mivel a madár teljes érett
ségét már elérte, még sok éven át egyre gyarapodik szépség
ben ; ez mondható a páva farkáról s bizonyos gémeknek, 
például az Ardea Ludoviciana40 bóbitájáról s más dísztollá
ról. Kétes azonban, vájjon az ilyen tollaknak folytonos 
továbbfejlődése egymásra következő változások kiválásá
nak vagy csupán folytatott növekedésnek képezi-e ered
ményét. A legtöbb hal mindaddig, míg egészséges és gazdag 
táplálékban részesül, egyre növekedik ; s némileg hasonló 
törvény uralkodhat a madarak dísztollaira nézve is,

88 L. az előbbi megjegyzést.^
89 Más, egészen különböző osztályokba tartozó állatok vagy ren

desen, vagy alkalmilag képesek érett jellemvonásaik kifejlődése előtt 
szaporítani. Ez az eset a lazac fiatal hímjeinél. Azon tapasztalatot 
tették, hogy több kétéltű még lárvakorában szaporodik. F r i t z  M ü lle r  
kimutatta (F a c ts  a n d  A r g u m e n ts  fo r  D a r w in .  Engl, trans. 1869. p. 
79.), hogy több amphipoda-ráknak hímjei még fejletlen korukban 
lesznek ivarérettekké: s én ezt időelőtti szaporodásnak tartom, 
mert kapaszkodószerveik még nem fejlődtek ki tökéletesen. Mindezen 
adatok felette érdekesek, mert oly módot képviselnek, mely által a 
fajok jellemei tetemesen módosulhatnak.

49 J e r d ő n  : B ir d s  o f  I n d ia .  Vol. III. p. 507. a pávakakasra vonat
kozó adatok. Dr. M a r s h a ll  azt hiszi, hogy az idősebb és ragyogóbb 
színű hím paradicsommadarak elsőbbségben vannak a fiatalok felett. 
Lásd A r c h iv e s  N é e r la n d a is e s . Tom. VI. 1871. Az A r d e á -1 illetőleg 1. 
A u d u b o n  u. o. Vol. III. p. 139.
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V. csoport. — Ha a mindkét ivarbeli felnőtteknek külön 
nyári és téli tollazatuk van, legyen bár a hím a nősténytől külön
böző vagy nem, a fiatalok a téli tollazatban levő mindkét ivar
beli felnötthöz, vagy ritkábban a nyári tollazatban levőkhöz, vagy 
csupán a nőstényekhez hasonlítanak; vagy pedig, a fiatalok 
tollazata közvetítő jellemű ; vagy végre a felnőttek két évszakbeli 
tollazatától különbözhet. — Az ezen csoportba tartozó esetek 
sajátságos módon bonyolódottak; s ezt nem is lehet csodál
nunk, mivel oly örökléstől függenek, mely kisebb-nagyobb 
mértékben háromféle különböző módon van korlátozva, 
tudniillik az ivar, az életkor s az évszak részéről. Az egy és 
ugyanazon fajhoz tartozó egyének egyes esetekben a tollazat
nak legalább is öt különböző állapotán mennek át. Azon 
fajoknál, melyeknek hímjei vagy csupán nyáron, vagy, ami 
ritkább eset, mindkét évszakban 41 különböznek a nőstények
től, a fiatalok általában a nőstényekhez hasonlítanak ; — így 
az úgynevezett északamerikai tengelicénél, s úgy látszik, a 
pompás ausztráliai malurinál is.42 Azon fajoknál, melyeknek 
ivarai úgy nyáron, mint télen hasonlítanak egymáshoz, a 
fiatalok a felnőttekhez hasonlíthatnak, még pedig először 
ezeknek téli, másodszor, ami ritkább eset, ezeknek nyári 
tollazatában; harmadszor ezen két állapot között közepeit 
állhatnak ; negyedszer, végre, minden évszakbeli felnőttől 
lényegesen különbözhetnek. Ezen esetek elsejére például 
szolgálhat egy indiai kócsag (Buphus cor ornandus), melynek 
a fiatalai s mindkét ivarbeli felnőttéi télen fehérek, nyáron 
pedig a felnőttek aranyos-vörösesek. Az indiai Anastomus 
oscitans-nál hasonló eset fordul elő, csakhogy ennél a szinek 
megfordítottak; mert a fiatalok s mindkét ivarbeli felnőttek 
télen hamvasok és feketék, nyáron át pedig a felnőttek 
fehérekké válnak.43 A második esetre például szolgál egy

41 Felvilágosító adatokat 1. Macgillivray : Hist, of Brit. Birds ; 
a Tringá-t etc. illetőleg pedig 219., 271.; a Machetes-1 illetőleg p. 
172.; a Charadrius hiaticulá-t illetőleg p. 118. ; a Charadrius plu- 
vialis-1 illetőleg p. 94.

42 Az északamerikai tengelicét, a Fringilla tristis-1 illetőleg 
lásd Audubon : Ornith. Biogr. Vol. I. p. 172. A Maluri-1 illetőleg, 
Gould: Handbook etc. Vol. I. p. 318.

43 A Buphus-та. vonatkozó adatokért Blyth-пек vagyok leköte-
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alka (Álca tor da), melynek fiatalai tollazatuk korábbi szakán 
olyan színűek, mint a felnőttek nyáron á t ; az északamerikai 
fehérfejű veréb (Fringilla leucophrys) fiatalai, mikor szárnyra 
kelnek, díszes fehér sávokat viselnek fejükön, melyet télen a 
fiatalok s felnőttek egyaránt elveszítenek.44 A harmadik esetet 
illetőleg, hogy tudniillik a fiatalok tollazata a felnőttek nyári 
és téli tollazata között közvetítő jellemű, Yarrell hang
súlyozza,45 hogy ez gyakran fordul elő a gázlóknál. Ami 
végre azt az esetet illeti, melyben a fiatalok lényegesen eltér
nek mindkét ivar felnőttéinek nyári és téli tollazatától, elő
fordul ez Eszak-Amerika és India néhány gémjénél és kócsa
génál, melyeknek csupán fiatalai fehérek.

E bonyolódott esetekre csak néhány kevés megjegyzést 
akarok tenni. Ha a fiatalok a nyári tollazatban levő mind
két ivarbeli felnőtthöz, vagy a téli tollazatban levőkhöz t  
hasonlítanak, ez esetek az első és második csoportban fog
laltaktól csak abban különböznek, hogy a hímek által a 
párosodás ideje alatt szerzett jellemek öröklése a megfelelő 
évszakra szorítkozott. Nehezebben érthető az eset, ha a fel
nőtteknek különböző nyári és téli tollazatuk van s a fiataloké 
mindkettőtől különbözik. Valószínűnek tarthatjuk, hogy a 
fiatalok a tollazatnak valamely régebbi állapotát tartották 
meg ; a felnőttek nász- vagy nyári tollazatát ivari kiválás 
útján magyarázhatjuk meg; hogyan magyarázzuk meg 
azonban különböző téli tollazatukat ? Ha feltehetnők, hogy 
e tollazat minden esetben védelemre szolgál, magyarázata 
egyszerű lenne; ennek feltevésére azonban nincs kellő ala
punk. Föl lehetne tenni, hogy a télen és nyáron át annyira 
különböző életfeltételek közvetetlen módon hatottak a 
tollazatra; ennek föltevése némi eredményt hozna létre ; 
nincs azonban valódi bizalmam ahhoz, hogy ez oly lényeges 
különbséget okozhatna, aminőt alkalmunk van gyakran a

lezve ; 1. továbbá Jerdőn : rBirds of India. Vol. III. p. 749. Az Ana- 
stomus-1 illetőleg 1. Blyth : Ibis. 1867. p. 173.

44 Az Alcá-t illetőleg 1. Macgillivray: Hist. Brit. Birds. Vol. V. 
p. 347. A Fringilla leucophrys-t illetőleg Audubon : u. o. Vol. II. 
p. 89. Alább még vonatkozni fogok arra, hogy bizonyos gémek és 
kócsagok fiatalai fehérek.

45 Hist, of Brit. Birds. Vol. I. 1839. p. 159.
BARWIN. A t ember stármatása. II. 12



178

kétféle tollazat között észlelni. Valószínűbbnek látszik azon 
magyarázat, hogy a hímek télen át megtartják a tollazatnak 
régi, a nyári tollazat néhány jellemével módosított alakját. 
Ennek a csoportnak minden esetei végre oly jellemektől 
látszanak függeni, melyeket a felnőtt hímek szereztek s me
lyeknek öröklése a kor-, évszak- és ivarhoz képest külön
böző módon korlátoztatott; nem volna azonban érdemes 
ezen bonyolódott viszonyok továbbkövetését megkísérteni.

VI. csoport. — A fiatalok első tollazatukban a különböző 
ivaruk szerint különböznek egymástól; a fiatal hímek többé- 
kevésbbé a felnőtt hímekhez, a fiatal nőstények többé-kevésbbé 
a felnőtt nőstényekhez hasonlítanak. — Ámbár az idetartozó 
esetek a madarak különböző csoportjainál előfordulnak, 
még sem gyakoriak ; mindamellett azonban, ha a tapasz
talás az ellenkezőre nem tanított volna, a legtermészete
sebbnek látszanék, hogy a fiatalok bizonyos mértékig az 
ugyanazon ivarhoz tartozó felnőttekhez hasonlítanak s velük 
lassankint mindinkább egyenlőkké válnak. A felnőtt barát- 
fülemile (Sylvia atricapilla) hímjének fekete a feje, a nőstényé 
vörösesbarna ; s miként Blyth közli velem, a két ivar
hoz tartozó fiatalokat ezen jegy után már akkor meg lehet 
ismerni, mikor a fiókok még a fészekben vannak. A rigók 
családjában rendkívül nagyszámú ily eset ismeretes ; a 
hím fekete rigót (Turdus merula) már a fészekben meg lehet 
a nősténytől különböztetni. A csúfolódó rigó (Turdus poly- 
glottus) ivarai igen kevéssé különböznek egymástól; a híme
ket mégis már igen korai életkorban meg lehet a nősténytől 
azáltal különböztetni, hogy tollazatában több a fehér szín.46 
Az erdei és a szirti rigó (Orocetes erythro gastra és Petrocincla 
cyanea) hímjének sok szép kék szín van a tollazatában, míg 
nőstényeik barnák ; s a fészekben levő fiókok fő evező- és 
farktollai mindkét faj hímjénél kékkel szegélyzettek, a 
nőstények megfelelő tollai pedig barnával.47 A fiatal fekete 
rigók hímjeinek evezőtollai, mikor tollazatuk a kifejlődött *

*6 Audubon : Ornith. Biogr. Vol. I. p. 113.
47 Mr. C. A . Wrigth : Ibis. Vol. VI. 1864. p. 65. Jerdőn : Birds 

of India. Vol. I. p. 515. A fekete rigót illetőleg 1. Blyth in Charles- 
worth’s Mag. of Nat. Hist. Vol. I. 1837. p. 113.
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madár jeUemvonásait veszi fel, a többi után feketédnek meg; 
e két fajnál pedig ellenkezőleg az evezőtollak a többi előtt 
kékülnek meg. Ez esetekre nézve a legvalószínűbb nézet az, 
hogy a hímek színeiket, az első csoportba tartozó esetektől 
eltérőleg, korábbi életkorban adták át hím utódaiknak, 
mint amelyben maguk szerezték; mert ha fiatal korukban 
változtak volna, valószínűleg valamennyi jellemvonásukat 
átszállították volna mindkét ivarbeli utódaikra.48

Egy kolibrinak, az Aithurus ftolytmus-nak hímje ragyogó 
fekete és zöld színű s farktollai közül kettő rendkívül meg 
van hosszabbodva ; a nőstény farka rendes hosszúságú s 
színei nem feltűnők ; a fiatal hímeknek, ahelyett, hogy a 
közönséges szabállyal megegyezőleg a felnőtt nőstények
hez hasonlítanának, kezdettől fogva az ivarokra jellemző 
színei vannak s farktollaik is csakhamar megnőnek. Ezt 
az adatot Gould-nak köszönöm, ki a következő, még fel
tűnőbb s még közzé nem tett adatot is közölte velem. Az 
Eusíephanus-nemhez tartozó két csodálatos színű kolibri 
Juan Fernandez kis szigetét lakja s eddigelé mindig külön 
fajként soroltatott fel. Rövid idő előtt kiderült azon
ban, hogy az egyik, melynek színe szép diófabama, feje 
pedig aranyos piros, a hím, a másik pedig, mely zölddel s 
fehérrel van ékesen tarkázva s feje fényes zöld, a nőstény. 
Fiatalaik kezdettől fogva bizonyos mértékig az ugyanazon 
ivarhoz tartozó felnőttekhez hasonlítanak s hasonlatosságuk 
mindinkább teljessé válik.

Ha az utóbbi esetet vesszük szemügyre, s ha, mint 
fentebb, a fiatalok tollazatát vesszük kiindulópontul, úgy 
látszhatnék, mintha mindkét ivar egészen függetlenül vált 
volna széppé, s mintha az egyik ivar nem adta volna át 
szépségét részben a másiknak. Minden arra mutat, hogy

48 Ezeken kívül még a következő eseteket akarom felemlíteni: 
a T a n a g r a  ru b ra  fiatal hímjeit meg lehet a nőstényektől különböz
tetni (A u d u b o n  : O rn ith . B io  g r . Vol. IV. p. 392.); ugyanez áll egy 
indiai harkálycinege ( D e n d r o p h ila  f r o n ta l is )  fiókjairól (J e r d o n  : B ir d s  
of I n d ia .  Vol. I. p. 389.). B ly th  közli velem, hogy a veresbegy ( S a x i -  
co la  ru b ic o la )  ivarait igen korán meg lehet különböztetni. S a lv in  
egy kolibrinak az E u s te p h a n u s -é v a l  analog esetét idézi (P r o c . Z o o lo g . 
S o c . 1870. p. 206.).

12
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a hím ragyogó szineit ivari kiválás útján ugyanoly módon 
szerezte, mint például a pávakakas vagy a fácán eseteink 
első, a nőstény pedig ugyanoly módon, mint a Rhynchaea 
vagy a Turnix eseteink második csoportjában. Nagy nehéz
ség van azonban abban, hogy mi módon fejlődhetett ez ki 
egyidejűleg ugyanazon faj mindkét ivaránál. Salvin, miként 
a nyolcadik fejezetben láttuk, azt említi, hogy bizonyos 
kolibriknak hímjei számra nézve tetemesen meghaladják 
a nőstényeket, holott ugyanazon tartományt lakó más 
fajoknál a nőstények száma haladja túl tetemesen a hímekét. 
Ha feltehetnők, hogy valamikor ezelőtt a juan-femandezi 
kolibrik hímjei hosszú időszakon át tetemesen túlhaladták 
számukra nézve a nőstényeket, s hogy egy másik, szintén 
hosszasan tartó időszak alatt a nőstények száma haladta 
túl a hímekét, beláthatnók, hogy egy időben a hímek, egy 
másik időben pedig a nőstények váltak a ragyogóbb színű 
egyének kiválása útján szépekké, s hogy mindkét ivar a 
rendesnél valamivel korábbi életszakban adta át jellem
vonásait utódainak. Vájjon ez a magyarázat helyes-e, nem 
merem vitatni; az eset azonban sokkal figyelemre méltóbb, 
hogy sem hallgatással mellőzhettem volna.

Az előadottakban mind a hat csoportba tartozó számos 
példát láttunk arra, hogy igen közeli viszony van a fiatalok
nak s a felnőtteknek, és pedig vagy csak az egyik, vagy 
mindkét ivarnak tollazata között. Ezt a viszonyt meglehe
tős jól magyarázza meg az az elv, hogy először az egyik ivar 
— még pedig az esetek többségében a hím — jutott változás 
és ivari kiválás útján ragyogó színekhez s egyéb díszítmé
nyekhez, melyeket az öröklésnek általánosan elismert tör
vényei szerint különböző módon adott át utódainak. Hogy 
miért léptek fel változások az élet különböző szakán, és 
pedig néha ugyanazon csoport különböző fajainál, azt nem 
tudjuk; az öröklés módjára nézve azonban a legjelentéke
nyebb okot, mely döntő hatást gyakorolt, azon életkor lát
szik képezni, melyben a változás először fellépett.

Az egyenlő korban történő öröklés törvényének s azon 
körülménynek tekintetbe vételével, hogy minden színbeli 
változás, mely a hímeknél az élet korai szakán lép fel, nem
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ebben az időben vált ki, hanem ellenkezőleg, mint veszélyes, 
gyakran kiküszöbölődött, a párosodás idejében, vagy ez 
időszak körül fejlődött változások fenmaradtak: azon követ
keztetésekre jutunk, hogy a fiatalok tollazata gyakran 
módosulatlanul maradt, vagy csak kevéssé módosult. Ily 
módon bizonyos bepillantást nyerünk jelenleg élő fajaink 
törzsszülői színezetének eredeti állapotába. Eseteink hat 
csoportja közül ötbe roppant nagy számmal tartoznak oly 
fajok, melyeknél az egyik, vagy mindkét ivarhoz tartozó 
felnőttek legalább a párosodás ideje alatt ragyogó színűek, 
a fiatalok pedig állandóan kevésbbé élénk vagy egészen ho
mályos szintiek ; mert amennyire tudomásom terjed, nincs 
arra példa, hogy a homályos színű fajoknak fiatalai ragyogó 
színeket öltenek, vagy hogy a ragyogó színű fajoknak fiatalai 
még ragyogóbb színűek, mint a felnőttek. A negyedik cso
portban azonban, melyben a fiatalok s felnőttek egymáshoz 
hasonlítanak, számos faj (habár nem is valamennyi) ragyogó 
színű, s minthogy ezek csoportokat képeznek, azt következ
tethetjük, hogy ezeknek elődei is ragyogó színűek voltak. 
Ha az egész föld madarait vesszük tekintetbe, úgy látszik, 
hogy szépségük, az épen említett kivétellel, jelentékenyen 
öregbedett azon időszaktól kezdve, melynek idétlen fiatal
kori tollazatuk részben maradványát képezi.

A tollazat színe s a védelem közötti viszony. — Az elő
adottakból látható, hogy Wallace-1 azon feltevésben, hogy 
a homályos szín, mihelyt csupán a nőstényre szorítkozik, 
a legtöbb esetben védelem céljából szereztetett, nem követ
hettem. Afelett azonban, mint már fentebb is megjegyez
tük, nem lehet kételkednünk, hogy számos madárnak mind
két ivara abból a célból módosult így, hogy ellenségei 
figyelmét kikerülje, vagy pedig egyes esetekben, hogy zsák
mányát észrevétlenül megközelíthesse, épen úgy, miként a 
bagoly tolla, mely azért vált lággyá, hogy repülése ne 
legyen hallható. Wallace megjegyzi,49 hogy »csak forró égövi 
tartományokban s csakis olyan erdőkben találhatók a mada
rak egész csoportjai, zöld főszínnel, melyek lombékességü-

. 49 Westminster Review. July, 1867. p. 5.
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két sohasem veszítik el«. Mindenki, aki csak egyszer is meg
kísértette, meg fogja engedni, hogy milyen nehéz a papagá- 
lyokat valamely lombbal borított fán megkülönböztetni. 
Evvel szemben figyelembe kell azonban vennünk, hogy 
számos papagály karmazsin, kék és narancsszínnel van 
díszítve, mely nem szolgálhat védelmük A harkályok kivá- 
lólag fákon élnek; a zöld fajokon kívül van azonban számos 
fekete, valamint fekete és fehér faj, bár úgy látszik, hogy 
valamennyi faj csaknem ugyanazon veszélyeknek van kitéve. 
Ennek következtében lehetséges, hogy a fákon élő madarak 
a határozott módon kifejlődött színeket ivari kiválás útján 
szerezték, a természetes kiválás a zöld színeket, az általok 
nyújtott oltalom miatt, elsőbbségben részesítette.

Azon madarakat illetőleg, melyek a földön élnek, min
denki megengedi, hogy azért ilyen színűek, hogy a környező 
felülethez hasonlítsanak. Milyen nehéz a foglyot, szalonkát, 
bizonyos liléket, pacsirtákat és lappantyúkat, midőn a földre 
lapulnak, meglátni! A sivatagokat lakó állatok a legfeltű
nőbb példákat szolgáltatják, mert a kopasz felület nem 
nyújt búvóhelyeket s valamennyi kis emlős, csúszó-mászó 
és madár biztossága színezetétől függ. Tristram a Szahara 
lakóiról megjegyzi,50 hogy valamennyien »zsufafakó (izabella) 
vagy homokszinük által védetnek«. Ha emlékezetembe idé
zem azon pusztai madarakat, melyeket Dél-Amerikában lát
tam, vagy pedig Nagy-Britanniának földön élő madarait, 
úgy találom, hogy ezeknél a két ivar egymással csaknem 
egészen megegyezik. A Szahara madarait illetőleg Tristram- 
hoz fordultam, ki szíves volt velem a következő adatokat 
közölni. Tizenöt nemhez tartozó huszonhat faj van, melynek 
tollazata szemlátomást védő módon van színezve, s ezen szín 
annál feltűnőbb, minthogy e madarak legtöbbjének a színe 
különbözik nemi rokonaiétól. Ezen huszonhat faj között 
tizenháromnál mindkét ivar egyenlő színű ; ezek azonban 
oly nemekhez tartoznak, melyeknél ezen szabály rendesen 
uralkodik, úgy hogy arra nézve mit sem bizonyítanak,

60 Ibis. 1859. Vol. I. p. 429. et sequ. Dr. Rohlfs azonban egy 
levelében azt jegyzi meg, hogy ezt a következtetést a Szaharában 
te tt észleletei után túlságos határozottnak tartja.
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hogy a védőszinek épen a sivatagi állatok mindkét ivari
nál egyeznek meg. A többi tizenhárom faj közül három oly 
nemhez tartozik, melynél az ivarok rendesen különböznek 
egymástól, s ezeknél mégis megegyeznek egymással. A többi 
tíz fajnál a hím különbözik a nősténytől; a különbség azon
ban főleg a test hasoldalára szorítkozik, mely, mikor a 
madár a földre lapul, el van rejtve ; a fej és hát mindkét 
ivarnál ugyanolyan homokszínű. E tíz fajnál tehát a ter
mészetes kiválás védelem céljából mindkét ivarnak a test 
hátoldalára volt befolyással s változtatta ezeket egyenlőkké, 
a test hasoldala pedig csupán a hímnél vált ékesség céljából 
különbözővé. Minthogy itt mindkét ivar egyaránt jól van 
védve, világosan látjuk, hogy a nőstények bizonyára nem a 
természetes kiválás által akadályoztattak meg hím nemzőik 
szineinek öröklésében ; úgy hogy itt az ivarra korlátozott 
öröklésre kell gondolnunk.

Számos lágycsőrű, különösen zsombékokat s nádasokat 
lakó madárnak mindkét ivara a föld minden részében ho
mályos színű. Kétségtelen, hogyha ragyogó szintiek lettek 
volna, ellenségeiknek sokkal inkább feltűntek volna; vájjon 
azonban homályos szinüket különösen védelem céljából sze
rezték-e, amennyire én megítélhetem, mégis kétséges. Még 
kétségesebb, hogy az ily homályos szinek diszítményül sze
reztettek. Figyelembe veendő azonban, hogy a hím mada
rak (mint például a veréb), habár homályos szintiek is, 
mégis gyakran különböznek a nőstényektől, s ez azon fel
tevésre vezet, hogy az ilyen színezet, mivel vonzó, ivari 
kiválás útján szerződött. A lágycsőrű madarak közül szá
mosán énekesek; s itt egy korábbi fejezetben foglalt fejte
getésre kell emlékeznünk, melyben kimutattuk, hogy a leg
jobb énekesek ritkán vannak élénk szinekkel diszítve. Azt 
lehetne gondolni, hogy a nőstény madarak társukat általá
nos szabály szerint vagy kellemes hangjuknál vagy élénk 
szinüknél fogva választották. Néhány oly fajon, mely szem
látomást védelmül nyerte színét, mint a nagy mocsári és 
erdei szalonka, a lappantyú, a mi ízlésünk szerint rend
kívül díszes rajzokat s árnyékolást találunk. Ily esetekben 
azt következtethetjük, hogy úgy a természetes, mint az 
ivari kiválás együttesen működött, egyrészt védelem, más
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részt díszítés céljából. Vájjon van-e olyan madár, melynek 
nincs semmi oly külön bája, mellyel a másik ivart vonzza, 
igen kétségesnek látszik. Ha mindkét ivar oly homályos 
színű, hogy elhamarkodott lenne az ivari kiválás tevékeny
ségét föltenni, s nem lehet egyenes bizonyítékokat arra 
nézve találni, hogy az ilyen színek védelemre szolgálnak, 
legjobb teljes tudatlanságunkat beismernünk, vagy, ami 
csaknem egyre megy, az eredményt az életfeltételek köz- 
vetetlen hatásának tulajdonítanunk.

Sok madár van, melynek mindkét ivara feltűnő, habár 
nem is ragyogó színű; így van számos fekete, fehér és tarka 
faj; s ezen színek valószínűleg az ivari kiválásnak ered
ményei. A fekete rigónak, siket- és nyírfajdnak, a gyász
kacsának (Oidemia), sőt még egy paradicsommadárnak 
(Lophorina atra) csupán hímjei feketék, a nőstények pedig 
barnák, vagy foltosak s ez esetekben alig lehet abban kétel
kedni, hogy a fekete szín a szaporodásnál választott ivari 
jellem. Ezek után meglehetős mértékben valószínű, hogy 
olyan madaraknál, minők a varjak, bizonyos kakaduk, 
gólyák, hattyúk s számos vízi madár, mindkét ivarnak 
teljes vagy csupán részben fekete színe szintén ivari kivá
lásnak az eredménye, melynek öröklése mindkét ivarra egy
aránt átszállott; mert a fekete szín alig szolgálhat valamely 
esetben védelmül. Több oly madárnál, melynek csupán 
hímje fekete színű, valamint olyanoknál is, melyeknek 
mindkét ivara fekete, a csőrnek vagy a fejnek bőre élénk 
színű s az ily módon létrejött ellentét tetemesen növeli 
szépségüket; ezt látjuk a hím fekete rigó élénk sárga csőrén, 
a siket- és nyírfajdkakas szeme felett levő karmazsinszínű 
bőrön, a gyászkacsa gúnárjának élénk színű csőrén, az 
avarszajkó (Corvus graculus L.), fekete hattyú és fekete 
gólya piros csőrén. Ez engem arra a megjegyzésre vezet, 
hogy épen nem hihetetlen, hogy a tukánok csőrüknek rop
pant nagyságát ivari kiválásnak köszönik, azon célból, hogy 
azon különböző, élénk színű sávokat, melyekkel ezen szer
vek ékesek, kellő módon érvényesíthessék.51 A csőr alapján

61 A tukánok csőrének roppant nagyságát s ragyogó színét 
még sohasem magyarázták meg kielégítően. Bates azt állítja ( T h e
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s a szemek körül levő csupasz bőr gyakran szintén élénk 
színű s Gould e fajok egyikéről szólva, azt mondja,52 hogy 
a csőr színe »a párosodás ideje alatt kétségkívül a legszebb, 
legpompásabb állapotban van«. Abban, hogy a tukánok 
egy előttünk tévesen lényegtelennek látszó célból terheltet
tek meg roppant csőrükkel, bár ezek szivacsos szerkezetük
nél fogva oly könnyűek, amennyire csak lehetséges: nincs 
nagyobb valószínűtlenség, mint abban, hogy az Árgus-fácán 
s néhány más madár oly hosszú dísztoliakat kaptak, hogy 
repülésükben akadályozva vannak.

Ugyanazon módon, mely szerint különböző fajok hímjei 
feketék, a nőstények pedig homályos szűrnek, némely kevés 
esetben a hímek vagy teljesen, vagy részben fehérek; így 
Dél-Amerika különböző harangszavú madaránál (Chasmor- 
hynchus), a délsarki lódnál (Bernicla antarctica), az ezüst
fácánnál stb., melyeknek nőstényei barnák vagy homályos 
szintiek. A fentebb említett elv szerint valószínű tehát, 
hogy számos madárnak, mint a fehér kakaduknak, több 
gyönyörű dísztollakkal ékített kócsagnak, bizonyos Íbiszek
nek, sirályoknak, halászmadaraknak stb. mindkét ivara 
ivari kiválás útján nyerte többé-kevésbbé tiszta fehér tolla
zatát. Ez esetek némelyikében a tollazat csupán az érett
ség korában válik fehérré; ez áll bizonyos Sulá-ml, Phaéton- 
ról stb. s a sarki lúdról (Anser Hyperboreus). Mivel az utóbbi 
a csupasz földön (»barren grounds«) költ, midőn ez hóval 
borítva nincsen s télre déli vidékekre vándorol, nincs okunk 
föltenni, hogy hófehér felnőtt tollazata védelmül szolgál. 
Az Anastomus oscitans még jobb példát szolgáltat arra, 
hogy a fehér tollazat nászmez, miután csak nyáron fejlődik

Naturalist on the Amazon. Vol. II. 1863. p. 341.), hogy csőrüket arra 
használják, hogy gyümölcsöket szednek le az ágak hegyéről s hogy, 
mint más észlelők állítják, tojásokat és madárfiókokat szedjenek ki 
más madarak fészkéből. Bates megengedi azonban, hogy a csőrt 
»nehezen lehet azon célra, melyre használják, nagyon alkalmas 
szerszámnak tartani«. A csőrnek temérdeksége, nagy hosszúsága, 
szélessége és magassága nem érthető meg, ha pusztán csak meg
ragadószerv gyanánt szerepel. Beit azt hiszi (The Naturalist in 
Nicaragua, p. 197.), hogy a csőr védő fegyverül szolgál az ellenségek 
ellen, kivált a nőstényeknek, mikor faodúban fészken ülnek.

62 R a m p h a s to s  c a r in a tu s , G o u ld  : M o n o g r a p h  of R h a m p h a s tid a e ,
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k i ; a fiatalok idétlen tollazatukban, valamint a felnőttek 
téli tollazatukban szürkék, vagy feketék. A sirályok (Larus) 
több fajának feje és nyaka nyáron tiszta fehérré válik, télen 
pedig s fiataloknál szürke, vagy tarka. Másfelől azonban a 
kisebb sirályoknál (Gavia) és halászmadaraknál (Sterna) az 
ellenkező eset fordul elő ; mert a fiatalok feje az első év 
alatt, a felnőtteké pedig télen vagy tiszta fehér, vagy sokkal 
halványabb, mint a párosodás ideje alatt. Az utóbbi eset 
további példát szolgáltat arra, hogy milyen szeszélyes módon 
működik gyakran az ivari kiválás.53

Hogy a vízi madarak oly sokkal gyakrabban szereztek 
fehér tollazatot, mint a szárazföldön élők, valószínűleg te
kintélyesebb nagyságukkal s erős repülőképességükkel áll 
kapcsolatban, minek következtében könnyebben védelmez
hetik magukat s a ragadozó madarak elől — melyeknek 
különben nem igen vannak kitéve — könnyebben mene
külhetnek. Az ivari kiválás ennek következtében nem igen 
befolyásoltatott s védelem céljából külön nem módosult. 
Olyan madarak hímjei és nőstényei, melyek a nyilt óceán 
felett szárnyalnak, kétségkívül sokkal könnyebben talál
hatták meg egymást, ha vagy tiszta fehér, vagy sötét 
fekete szinüknél fogva feltűnőkké váltak, úgy hogy ezeknek 
szinei talán ugyanazon célra szolgálnak, mint számos szá
razföldi madár csalogató szava.54 Ha valamely fehér vagy 
fekete madár a tenger színén úszó, vagy a partra vetett 
dögöt megpillantja s rája lecsap, nagy távolságból látható, 
s más ugyanazon, vagy különböző faj beli madarakat vezérel 
a zsákmányhoz; ez azonban az első felfedezőre nézve káros 
lenne, mert ennek következtében a legfehérebb s legfeke-

53 A L a r u s - t ,  G a v ia -1 és S te r n á -1 illetőleg 1. M a c g i l l i v r a y : H is t ,  
o f  B r i t .  B ir d s .  Vol. V. p. 515., 584., 626. Az A n s e r  h y p e r b o r e u s - t  ille
tőleg 1. A u d u b o n  : O rn ith . B io  g r . Vol. IV. p. 562. Az A n a s to m u s - t  
illetőleg 1. B l y t h :  I b i s .  1867. p. 173.

54 Megjegyezhetjük itt még azt is, hogy a keselyüknek, melyek 
a légkör magasabb régióiban szerte kalandoznak, s mint a vízi mada
rak, még az óceánon is keresztül repülnek, két vagy három faja 
csaknem egészen, vagy legnagyobb részben fehér, számos más faj 
pedig fekete. Ez a tényállás azon nézetet támogatja, hogy a feltűnő 
szinek talán az ivarokat egymás felkeresésében segítik.
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tébb egyének nem jutottak volna több táplálékhoz, mint a 
kevésbbé feltűnő egyének. Nem tehető tehát fel, hogy a fel
tűnő színek ez esetben természetes kiválás útján jöttek las- 
sankint létre.

Minthogy az ivari kiválás oly ingatag elemtől függ, 
minő az ízlés, beláthatjuk, honnét van az, hogy a madarak
nak csaknem ugyanazon módon élő egy- és ugyanazon cso
portjában épen úgy vannak fehér, vagy csaknem fehér és 
fekete, vagy csaknem fekete fajok, így vannak például fehér 
és fekete kakaduk, gólyák, Íbiszek, hattyúk, halászmadarak 
és vészmadarak. Néha tarka madarak is fordulnak elő ugyan
azon csoportban ; ilyen például a feketenyakú hattyú, bizo
nyos halászmadarak s a szarka. Hogy a színeknek éles ellen
tétei kedvesek a madaraknak, erről valamely nagyobb gyűj
teményre vetett egyetlen pillantásból meggyőződhetünk ; 
mert az ivarok gyakran abban éémek el egymástól, hogy a 
hímnél a halvány részek tiszta fehérek s a különböző színű 
sötét részek még sötétebbek, mint a nősténynél.

Néha épen úgy látszik, mintha a puszta újság, vagy 
a változás önmagában mintegy varázsként hatott volna a 
nőstény madarakra, mint a divat változásai mireánk. így 
bizonyos papagájok hímjeit, legalább a mi ízlésünk szerint, 
alig lehet szebbeknek mondani, mint a nőstényeket, mert 
csak oly részletekre nézve különböznek, aminő az, hogy 
rózsaszínű örvet viselnek, ahelyett, hogy »keskeny, élénk 
smaragdzöld nyakra valójuk lenne«, vagy hogy fekete egész 
nyakra valójuk van, ahelyett, hogy »csak elül lenne sárga 
nyakravalójuk« s hogy fejük ólomkék helyett halvány rózsa
színű.55 Minthogy oly sok hím madár visel legfőbb díszít
ményül hosszú farktoliakat s bóbitát, egy fennebb leírt 
kolibri hímjének rövid farka s a hím búvárnak (Mergus) 
rövid bóbitája csaknem olyannak látszik, mint a divatnak 
valamely ellenkező változása, melyet saját ruházatunkon 
csodálunk.

A gémek családjának egyes tagjai még sokkal neveze
tesebb esetet szolgáltatnak arra nézve, hogy a színezet

55 L. Jerdőn, a Palaeornis-nemről, Birds of India. Vol. I. p. 
258—260.
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újságát, úgy látszik, épen csak az újság kedvéért becsülik. 
Az Ardea asha fiatalai fehérek, a felnőttek sötét pala
szürkék, s a Buphus coromandus-nak nem csupán fiatalai, 
hanem felnőttéi is fehérek téli tollazatukban, mely szín a 
párosodás ideje alatt gazdag aranyos vöröses sárgává vál
tozik. Hihetetlen, hogy e két fajnak, valamint ugyanezen 
család néhány más tagjának 56 fiatalai külön váltak volna 
fehérekké oly tartományban, mely soha sincs hóval borítva. 
Másrészt meg okunk van föltenni, hogy számos madár fehér 
színét ivari díszítményül szerezte. Ebből azután azt követ
keztethetjük, hogy az Ardea asha és Buphus valamelyik 
őse nászmezül szerezte a fehér színt s adta át utódainak, 
úgy hogy a fiatalok s felnőttek fehérekké váltak, mint bizo
nyos jelenleg is élő kócsagok. Később azután a fiatalok 
megtartották a fehér színt, a felnőttek pedig élesebben 
kifejezett színnel cserélték fel. Ha azonban még korábbi 
időre, s e két faj még korábbi őseire tekinthetnénk vissza, 
a felnőtteket valószínűleg sötétszinüeknek találnék. Hogy 
csakugyan ennek az esetnek kellett lenni, más madarak 
analógiáiból következtetem, melyek fiatal korukban sötétek 
s felnőtt állapotban fehérek, különösen pedig az Ardea 
gularis esetéből, melynek színe az A. ashá-énak épen meg
fordította ; mert fiatalai sötétek s felnőttéi fehérek, úgy 
hogy itt a fiatalok a tollazat egy korábbi állapotát meg
tartották. Ezekből az látszik következni, hogy az Ardea 
asha és Buphus, valamint néhány rokonalaknak elődei fel
nőtt állapotban nemzedékek hosszú során át a színbeli vál
tozásoknak következő sorozatán mentek keresztül: először 
sötéten voltak árnyékolva, azután egészen fehérekké váltak, 
hogy végre harmadszor a divatnak (ha lehet e kifejezéssel 
élnem) valamely újabb változása következtében a jelenlegi 
palaszürke, vöröses vagy vörösesszürke színezetet öltsék fel. 
Ezek az egymást követő változások csak azon elv szerint

56 Az Egyesült-Államok Ardea rufescens-ének s A. coerulea- 
jának fiatalai szintén fehérek, felnőtteik pedig faji nevüknek színét 
viselik. Audubon (Ornith. Biogr. Vol. III. p. 416. ; Vol. IV. p. 58.) 
mulatni látszik azon gondolat felett, hogy a tollazatnak ezen neve
zetes megváltozása »a systematicusokat nagy mértékben zavarba 
fogja hozni«.
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érthetők meg, hogy a madarak az újdonságot az újdonság 
kedvéért bámulták.

Több szerző egészen visszautasította az ivari kiválás 
elméletét, arra támaszkodva, hogy az állatoknál épen úgy, 
miként a vadembereknél, a nősténynek bizonyos szinek 
és diszítmények iránti ízlése nem maradhat meg számos 
nemzedéken keresztül, hogy a nőstények majd az egyik, 
majd a másik színt bámulják, minek következtében állandó 
eredmény nem jöhet létre. Megengedjük, hogy az ízlés vál
tozó, de nem egészen önkényesen. Az ízlés, miként az emberi 
nemnél is tapasztaljuk, sokat függ a szokástól; s feltehet
jük, hogy ugyanaz áll a madarak s egyéb állatok ízléséről 
is. Még ha saját öltözetünket vesszük is tekintetbe, azt 
találjuk, hogy ugyanazon általános jellem hosszú időn át 
megmarad s hogy a változások csaknem mindig fokozatosak. 
Egy következő fejezetben számos oly esetet fogunk idézni, 
melyek világosan bizonyítják, ho^y számos fajtához tartozó 
vadak nemzedékek hosszú során át bámulták ugyanazon 
bőrhegeket, az ajkaknak, orrnak s füleknek ugyanazon ék
telen átfúrását s tb .; s ezen eltorzítások bizonyos analógiát 
mutatnak különböző állatok természetes diszítményeivel. 
Ezek a divatok nem maradnak meg azonban állandóan a 
vadaknál, mit azon különbségek bizonyítanak, melyeket 
ugyanazon kontinens rokon törzseinek diszítményein lehet 
észlelni. így hasonlóképen az állattenyésztők is bizonyára 
számos nemzedéken keresztül csodálták s csodálják még 
jelenleg is ugyanazon fajtákat; szorgosan keresnek gyenge 
módosulásokat, melyeket tökéletesbüléseknek tekintenek, de 
mellőznek minden feltűnő változást, mely hirtelen lép 
fel. Semmi okunk sincs feltenni, hogy a madarak vad 
állapotban valamely egészen új színezet állapotát bámulják, 
még ha megengedjük is, hogy nagy és hirtelen változások 
gyakran lépnek fel, ami épen nem áll. Tudjuk, hogy a 
galambok nem szívesen párosodnak különböző színű faj
tákkal ; tudjuk továbbá, hogy az albinotikus madaraknak 
nem akad társuk, s hogy a Farőr-szigetek fekete hollói kér- 
lelhetlenül elűzik ugyanazon szigetek tarka hollóit. A hir
telen való változások gyűlölete bizonyára nem akadályozza 
meg a madarakat — miként az embert sem — a las-
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sankint való változások méltatásában. Ha tehát ennek 
következtében az ízlésről van szó, mely különböző okoktól 
függ ugyan, de főleg mégis a szokástól s az újság szerete- 
tétől, valószínűnek látszik, hogy az állatok hosszú időszakon 
át bámulták a diszítményeknek s egyéb vonzó szereknek 
ugyanazon általános jellemét s hogy mégis elsőbbséget adtak 
a színezetben, alakban, vagy zenében létrejövő gyenge 
módosulásnak.

A madarakról szóló négy fejezet összefoglalása. — A páro- 
rosodás ideje alatt a legtöbb hím madár nagy mértékben 
harcias s egyesek a vetélytársaikkal való harcra szolgáló 
külön fegyverekkel vannak felszerelve. A leginkább harcias 
s legjobban fegyverzett hímek sikere azonban ritkán, vagy 
sohasem függ csupán attól, hogy vetélytársaikat elűzni, 
vagy megölni képesek, hanem ezen kívül még arra is külön 
fel vannak szerelve, hogy a nőstényt elbájolják. Erre szolgál 
némelyeknél az éneklés, idegenszerű hangok, vagy hangszeri 
zene létrehozásának a képessége ; s ennek következtében a 
hímek különböznek a nőstényektől hangadó szerveik s bizo
nyos tolláik alkotására nézve. Tekintetbe véve a különböző 
hangok létrehozására szolgáló rendkívül különböző eszkö
zöket, magas fogalmunk támad a hangoknak az udvarlás 
körül való nagy jelentőségéről. Számos madár nőstényét 
szerelmi táncokkal vagy taglejtésekkel igyekezik elbájolni, 
melyeket a földön, a levegőben vagy néha külön e célra 
készített helyeken végeznek. Különböző díszítmények azon
ban, minők a legragyogóbb színek, tarajok, húsos lebenyek, 
pompás tollak, meghosszabbodott tollak, bóbiták stb., a 
leggyakoribb vonzószerek. Egyes esetekben a puszta újság 
látszott varázsként hatni. A diszítményeknek a hímekre 
nézve a legnagyobb jelentőségüknek kellett lenni, mert nem 
kevés esetben az ellenségekkel szemben megnagyobbodott 
veszély, — sőt a vetélytársakkal való küzdés képességének 
némi hanyatlása árán szerzik. Igen számos fajnak hímjei 
díszítményeiket csupán érett korukban nyerik, vagy csupán 
a párosodás idejére veszik fel, vagy pedig színeik ezen időre 
élénkebbekké válnak. Bizonyos díszítmények az udvarlás 
alatt még meg is nagyobbodnak, megduzzadnak s élénk
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színt váltanak. A hímek bájaikat nagy gonddal s a leg
hatásosabb módon tárják k i; s ez a nőstények jelenlétében 
történik. Az udvarlás gyakran hosszúra nyúló dolog, s szá
mos hím és nőstény összegyűl bizonyos helyeken. Föltenni, 
hogy a nőstények a hímek szépségeit nem méltányolják, 
annyit tenne, mint azon véleményben lenni, hogy ragyogd 
diszítményeik, minden pompájuk s ezeknek kitárása haszon 
nélküli; ez pedig hihetetlen. A madaraknak finom megkülön
böztetőképességük van, s néhány kevés esetben ki lehet 
mutatni, hogy a szép iránt ízlésük van. Ezen kívül tudjuk, 
hogy a nőstényeknek határozott szeretete vagy ellenszenve 
van bizonyos hím egyének iránt.

Ha megengedjük, hogy a nőstények a szebb hímeket 
elsőbbségben részesítik, vagy ezek által öntudatlanul izgat- 
tatnak, ez esetben a hímeknek ivari kiválás útján lassan- 
kint, de bizonyosan vonzóbbakká kell válniok. Hogy ez az 
ivar az, mely főleg módosult, ezt**azon tényállásból követ
keztethetjük, hogy csaknem valamennyi nemnél, melynél az 
ivarok különböznek, a hímek sokkal inkább különböznek 
egymástól, mint a nőstények ; igen jól látszik ez bizonyos 
közel rokon s egymást helyettesítő fajnál, melynél a nős
tények alig különböztethetők meg, holott a hímek egészen 
eltérnek egymástól. A madaraknál vad állapotban egyéni 
különbségek észlelhetők, melyek teljesen elégségesek lehet
nek arra nézve, hogy az ivari kiválás rájuk hasson ; láttuk 
azonban, hogy alkalmilag még élesebben kifejlődött válto
zásoknak vannak alávetve, melyek oly gyakran ismétlőd
nek, hogy okvetlenül legott rögződnének, ha arra szolgál
nának, hogy a nőstényt édesgessék. Az először fellépő vál
tozások természetét okvetlenül a változások törvényei hatá
rozták meg s ezek gyakoroltak főleg befolyást a végleges 
eredményre. Azon fokozatos különbségek, melyek rokonfajok 
hímjei közt észlelhetők, rámutatnak azon lépések termé
szetére, melyeket megtettek, egyúttal a legérdekesebb módon 
magyarázzák meg bizonyos jellemvonások fejlődését, mint 
például a pávakakas farktollainak kicsipett szemfoltjait s 
az Árgus-fácán evezőtollainak bámulatos módon árnyékolt 
szemfoltjait. Hogy számos hím madár ragyogó színeit, bóbi
táit, dísztollait stb. nem védelmiszerül szerezte, világos :
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hiszen néha egyenesen veszélyt okoznak. Hogy nem az élet- 
feltételek egyenes és közvetetlen hatásának eredményei, erre 
nézve is bizonyosak lehetünk ; mert a nőstények szintén 
azon feltételeknek vannak kitéve, s a hímektől gyakran 
mégis rendkívüli mértékben különböznek. Ámbár valószínű, 
hogy megváltozott feltételek, melyek hosszú időn keresztül 
hatottak, valamely határozott befolyást gyakoroltak mind
két ivarra, fontosabb eredményét okvetlenül mégis a vál
tozásra való hajlam erősbödése, vagy az egyéni változások 
felhalmozódása képezte ; s ily különbségek az ivari kiválás 
működésére kitűnő hatáskört szolgáltattak.

Ügy látszik, hogy az öröklés törvényei a kiválásra való 
tekintet nélkül döntötték el, vájjon azon jellemek, melyeket 
a hímek díszítményül, különböző hangok létrehozására, vagy 
egymással való küzdésre szereztek, csupán a hímekre, 
vagy mindkét ivarra, és pedig vagy állandóan vagy bizo
nyos évszakban szálljanak-e át. Hogy különböző jellemek 
miért szállottak át néha az egyik, néha a másik mód szerint, 
a legtöbb esetben ismeretlen ; néha azonban úgy látszik, 
hogy a változás időszaka volt a döntő ok. Ha a két ivar 
valamennyi jellemet egyaránt örökölte, szükségképen hasonlít 
egymáshoz ; minthogy azonban az egymásra következő vál
tozások különböző módon szállhattak át ugyanazon nemen 
belül, az ivarok legnagyobb hasonlóságától elkezdve azok
nak legkirívóbb különbségéig minden lehetséges fokozat 
feltalálható. A hímek sok közel rokon s csaknem ugyanazon 
életmódot élő fajnál főleg az ivari kiválás hatása következ
tében váltak különbözőkké, a nőstények pedig főleg azáltal, 
hogy a hímeknek a jelzett módon szerzett jellemvonásaiban 
kisebb-nagyobb mértékben részesültek. Emellett az életfel
tételek közvetetlen hatásának eredményei a nőstényeknél nem 
palástolódtak el úgy, mint a hímeknél, az ivari kiválás útján 
szerzett élénk színeknek s egyéb cifraságoknak felhalmozó -̂ 
dása által. Mindkét ivar egyénei, bármily befolyás alatt állot
tak is, ismételt kereszteződés következtében hosszú idősza
kon át egyenlő állapotban maradtak.

Azon fajoknál, melyeknél az ivarok színükre nézve külön
böznek, lehetséges, hogy kezdetben hajlamuk volt arra, hogy 
az egymásra következő változások mindkét ivarra egyaránt
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átszálljanak; a nőstényeket azon veszély azonban, mely reá
juk a költés ideje alatt háramlott volna, megakadályozta a 
hímek élénk színeinek felvételében. Amennyiben azonban 
én megítélhetem, nem látszik lehetségesnek, hogy természe
tes kiválás útján az öröklés egyik módja valamely másikba 
változzék át. Aziránt azonban a legkisebb nehézség sem 
forog fenn, hogy a nőstény homályos színűvé válik, a hímnek 
élénk színe pedig megmarad, még pedig oly egymásra 
következő változások kiválása által, melyeknek öröklése 
kezdettől fogva ugyanazon ivarra szorítkozott. Vájjon sok 
fajnak nőstényei tényleg ily módon módosultak-e, jelenleg 
még kétesnek tartandó. Ha a nőstények a mindkét ivarra 
kiterjedő öröklés törvénye szerint oly feltűnőkké váltak, 
mint a hímek, ösztöneik gyakran megváltoztak s ezek arra 
indították, hogy befedett vagy elrejtett fészkeket rakjanak.

A két ivar jellemei és szokásai nz eseteknek egy kicsiny 
és nevezetes csoportjában egészen elcserélődtek; mert e cso
portban a nőstények nagyobbak, erősebbek s élénkebb szí
nűek, mint a hímek. Emellett oly veszekedőkké váltak, hogy 
gyakran küzdenek egymással a hím bírásáért, épen úgy, 
mint más harcias fajok hímjei a nőstény bírásáért. Ha, mint 
valószínűnek látszik, állandóan elűzik nőstény vetélytársai
kat s élénk színeiket, vagy egyéb bájaikat kitárva, a híme
ket elbájolni igyekszenek, megérthetjük, mily módon vál
tak lassankint ivari kiválás s egy ivarra szorítkozó öröklés 
útján a hímeknél szebbekké, míg az utóbbiak épen nem, 
vagy csak lényegtelenül módosultak.

Ha az ivarra szorítkozó öröklés megszűnik, és a meg
felelő életkorban történő öröklés törvénye emelkedik érvényre, 
ez esetben, föltéve, hogy a szülők életük későbbi szakán vál
toznak, — s tudjuk, hogy ez tyúkjainknál állandóan, alkal
milag pedig más madaraknál is így van — a fiatalok nem 
változnak, a mindkét ivarbeli felnőttek pedig módosulnak. 
Ha az öröklésnek mindkét említett törvénye emelkedik 
érvényre s az egyik vagy másik ivar változik az élet későbbi 
szakában, ez esetben csupán ez az ivar módosul, a másik 
pedig és a fiatalok változatlanok maradnak. Ha az élénk 
színben vagy egyéb feltűnő jellemvonásban mutatkozó vál
tozások az élet korai szakán lépnek fel, — ami kétségkívül gya-

13DARWIN. A t ember származása. II.
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kori eset, — e jellemvonásokra az ivari kiválás előbb nem gya- 
kőről befolyást, mielőtt a szaporodás időszaka be nem követ
kezett ; minek következtében ezek, ha a fiatalokra nézve veszé
lyesek, természetes kiválás útján kiküszöbölődnek. Ebből meg
érthetjük, mi annak az oka, hogy miért maradtak meg a 
hímeknél az élet késői szakán fellépő változások, a nőstények 
és fiatalok pedig csaknem változatlanul maradtak s ennek 
következtében egymáshoz hasonlítanak. Olyan fajoknál, 
melyeknek külön nyári és téli tollazatuk van s melyeknek 
hímjei a nőstényekhez vagy mindkét évszakban, vagy csupán 
nyáron át hasonlítanak, avagy ellenkezőleg, tőlük külön
böznek, a fiatalok és felnőttek közötti hasonlóság fokozatai 
rendkívül bonyolódottak ; s e bonyolódottság, úgy látszik, 
azon jellemektől függ, melyeket először a hímek szereztek 
s azután az ivar, kor és évszak által korlátozva, különböző 
módon és különböző mértékben szállítottak át az utódokra.

Minthogy annyi sok faj fiatalai színben és egyéb díszít
ményekben csak kevéssé módosultak, képesek vagyunk 
magunknak az illető faj őseinek tollazatáról véleményt 
alkotni; s arra a következtetésre jutunk, hogy a jelenleg élő 
fajaink szépsége, azon idő óta, melyről az idétlen fiatalkori 
tollazat tudósítást ad, tetemesen öregbedett, Számos madár, 
különösen olyan, mely a földön él, kétségkívül védelem cél
jából homályos színű. Egyes esetekben mindkét ivar tol
lazatának felső, exponált felülete egyenlő színű, míg a has
oldal csupán a hímnél diszíttetett ivari kiválás által külön
böző módon. Az ezen fejezetben közölt tényállások útján 
végre azt következtethetjük, hogy a küzdésre szolgáló fegy
vereket, a hangadó szerveket, a különböző cifraságokat, 
élénk és feltűnő színeket általában a hímek szerezték vál
tozás és ivari kiválás útján s az öröklés különböző törvényei 
szerint különböző módon szállították át, a nősténj'ek és fia
talok pedig aránylag kevéssé módosultak.57

57 Sclater-nek nagyon le vagyok kötelezve, hogy szíves volt a 
madarakat tárgyaló négy fejezetet, valamint az emlősökről szóló két 
következőt átnézni. Ily módon elkerültem a fajok neveiben a hibákat, 
vagy olyan adatokat, melyekről e kitűnő búvár tudja, hogy hamisak. 
A különböző szerzők után idézett adatokért azonban, természetesen, 
ő nem felelős.



Az em lősök másodrendű ivarjellemvonásai.

A harc törvénye. — Csupán a hímekre szorítkozó íegyverek. — 
A nőstények fegyverei hiányának oka. — Mindkét ivarral közös 
fegyverek, melyeket azonban eredetileg a hímek szereztek. — Ily 
fegyvereknek egyéb haszna. — A hímek tekintélyesebb nagysága. — 
Védőszerek. — Mindkét ivarnak a pároeodás alkalmával tanúsított

felsőbbsége.

Ügy látszik, hogy az emlős állatoknál a hím a nős
tényt inkább harc, mint bájainak kitárásával szerzi meg. 
A szerelem időszakában még a legfélénkebb állatok is, me
lyek semmi különös fegyverrel sincsenek fölszerelve, elke
seredett harcokba bocsátkoznak. Két hím nyulat láttak, 
melyek addig harcoltak, míg az egyik halva m aradt; a 
hím vakondokok gyakran küzdenek egymással, még pedig 
néha halálos kimenetellel; a hím mókusok »gyakran kez
denek harcot s egymást sokszor mélyen megsebzik« ; 
ugyanezt teszik a hím hódok, úgy hogy »alig lehet hege- 
dés nélkül való bőrt találni«.1 Ugyanezt tapasztaltam én 
Patagoniában a guanakók bőrén ; s egy alkalommal több 
ilyen állat úgy bele volt a harcba mélyedve, hogy félelem 
nélkül közvetetlen hozzám jöttek. Livingstone, Délafrika 
állatairól szólva, azt mondja, hogy számosak hímjeinek

1 Waterton-nak két nyúl harcát tárgyaló leírását 1. Zoolog. Vol. 
I. 1843. p. 211. A vakondokokat illetőleg 1. B e ll: Hist, of British Qua
drupeds, I. edit. p. 100. A mókusokat illetőleg, Audubon and Bachman : 
Viviparous Quadrupeds of North America, 1846. p. 269. A hódokat 
illetőleg, A. H. Green : Journ. of Linn. Soc. Zoolog. Vol. X. 1869. 
p. 362.
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csaknem kivétel nélkül vannak korábbi harcokban szer
zett hegedt sebeik.

A harc törvénye épen úgy érvényben van a vízi, mint 
a szárazföldi emlősöknél. Köztudomású dolog, hogy milyen 
kétségbeesetten küzdenek egymással a hím fókák a páro- 
sodás ideje alatt, még pedig úgy fogaikkal mint karmaik
kal ; bőrükön hasonlóképen gyakran viselnek hegedéseket. 
A hím fizéterek ebben az évszakban rendkívül féltékenyek 
s harcaik alkalmával »gyakran egymásba csimpeszkednek 
állkapcsukkal, oldalra hemperegnek s egymást vonszolják«, 
úgy hogy alsó állkapcsuk gyakran eltorzul.2

Mindazon állatokról, melyek külön fegyverekkel vannak 
felszerelve, igen jól tudjuk, hogy heves harcokat vívnak. 
A szarvasok bátorságát s elkeseredett baj vívását gyakran 
leírták ; vázaikat a világ különböző részein találták kibont- 
hatlanul egymásba kuszáit agancsokkal, bizonyságául annak, 
hogy milyen nyomorultan kellett úgy a győzőnek mint a le- 
győzöttnek kimúlnia.3 Nincs állat a világon, mely oly vesze
delmes lenne a párosodás ideje alatt, mint az elefánt. Lord 
Tankerville élénk leírást közölt velem a Chillingham-park 
vad bikáinak, az óriási Bos primigenius nagyságban meg
fogyott, de bátorságban el nem satnyult utódainak har
cairól. 1861-ben többen harcoltak egymással az uralomért 
s azt tapasztalták, hogy a fiatal bikák közül kettő együtt 
támadta meg a gulya régi vezérét, legyőzték s a harcra kép
telenné tették, úgy hogy a felügyelők azt hitték, hogy ha
lálosan megsebesítve fekszik a szomszéd erdőben. Néhány 
nap múlva azonban a fiatal bikák egyike magánosán köze
ledett az erdőhöz, mire a »vadászat ura«, mely csak bosszú
állás kedvéért vonult vissza, kirohant s rövid idő alatt meg

2 A fókák harcait illetőleg 1. C . A b b o t t: P ro c . Z o o lo g . S oc . 1868. 
p. 191.. továbbá R . B r o w n  : u. o. p. 436. ; valamint L . L lo y d  : G a m e  
B ir d s  o f  S w e d e n , 1867. p. 412. ; úgyszintén P e n n a n t . A fizétert illetőleg 
1. J. H . T h o m p s o n  : P ro c . Z o o lo g . S o c . 1867. p. 246.

3 A szarvasok (C e r v u s  e la p h u s)  agancsainak egymásba kuszáló- 
dását illetőleg ]. S c ro p e  : (A r t  o f  D e e r -s ta lk in g , p. 17.). R ic h a r d so n  
beszéli ( F a u n a  B o re a l. A m e r ic a n a . 1829. p. 252.), hogy a wapitit, 
originalt és rénszarvast is találták egymásba kuszálódott szarvakkal. 
Sir A . S m ith  a Jóreménység-fokán két gnu csontvázát találta ugyan
ilyen állapotban.
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ölte ellenfelét. Erre nyugodtan egyesült ismét s a gulyá
val s hosszasan és zavartalanul vitte az uralmat. Sir B. J. 
Sulivan admirális közölte velem, hogy mikor a Falkland- 
szigeteken élt, egy fiatal angol mént importált oda, mely 
nyolc kancával a Port William közelében levő hegyeket 
látogatta. Ezeken a hegyeken két vad mén is élt, mind
egyik kevés számú kancával; »s bizonyos, hogy e mének 
sohasem közelítették meg egymást anélkül, hogy harcra 
ne keltek volna. Külön mindegyik megkísértette az angol 
mént legyőzni s kancáit elragadni, de eredmény nélkül. 
Egy alkalommal azonban ketten együtt érkeztek s támad
ták meg. Ezt látta a kapitány, kinek a lovak gondjára vol
tak bízva; s midőn azon helyre nyargalt, az egyik vad mént 
az angol ménnel harcban találta, míg a másik a kancá
kat elterelte s négyet a többi közül már el is választott. 
A kapitány oly módon vetett végét a dolognak, hogy az 
egész társaságot a korralba hajtotta, mert a vad mének 
nem akarták a kancákat elhagyni.«

Olyan hím állatoknak, melyek a közönséges életcélok
hoz képest elég éles vagy tépésre alkalmas fogakkal van
nak ellátva, mint a ragadozók, rovarevők és rágcsálók, rit
kán vannak külön fegyvereik, melyek a vetélytársaikkal 
való harcra lennének alkalmazva. Egészen másképen áll 
a dolog számos más állat hímjeinél. Ezt látjuk a szarvasok 
agancsán s bizonyos antilopék szarván, melyeknél a nős
tények szarvatlanok. Számos emlős hímjénél az alsó, vagy 
felső, vagy mindkét állkapocs szemfogai sokkal nagyobbak, 
mint a nőstényé, sőt az utóbbiaknál egy kis elrejtett csökevény 
kivételével egészen is hiányozhatnak. Bizonyos antilopék, 
a pézsmaállat, teve, ló, vaddisznó, különböző majmok, 
fókák s a rozmár például szolgálhatnak ezen különböző ese
tekre. A nőstény rozmárnál az agyarak néha egészen hiány
zanak.4 A hím indiai elefántnak s a hím dugongnak5 6 a felső

4 L a m o n t  azt mondja (S e a s o n s  w ith  the S e a -H o rse s . 1861. p.
143.), hogy a hím rozmárnak egy derék agyara 4 font súlyú s nagyobb 
mint a nőstényé, mely csak mintegy 3 fontnyi. A hímek a leírások 
szerint dühösen harcolnak. A nőstények agyarának alkalmilag való 
hiányát illetőleg 1. R . B r o w n  : P r o c . Z o o lo g . S o c . 1868. p. 428.

6 G w en  : A n a to m y  of V erteb ra te s . Vol. III. p. 283.
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metszőfogai hatalmas fegyvereket képeznek. A hím narval- 
nál a felső szemfogaknak csupán egyike fejlődik az isme
retes pörgén csavart úgynevezett szarvvá, mely néha kilenc, 
tíz lábnyi hosszúságot ér el. Azt hiszik, hogy a hímek ezen 
szarvukat küzdésre használják; mert »sértetlent ritkán 
lehet kapni s alkalmilag lehet olyanra is akadni, melynek 
letört végébe egy másiknak a hegye van beékelve.«6 A hím 
másik oldali foga mintegy tíz hüvely knyi csőké vényt képez, 
mely az állkapocsba van beágyazva ; néha azonban, bár rit
kán, mindkét oldali fog egyenlően van kifejlődve. A nőstény
nél mindkettő elsatnyult. A hím fizéternek nagyobb a feje 
mint a nősténynek s ezen nagyság kétség kívül javukra válik 
ez állatoknak vízi harcaik alkalmával. A hím Ornitho- 
rhynchus végre sajátságos készülékkel van felszerelve, tudni
illik egy sarkantyúval a hátulsó lábán, mely valamely 
mérges kígyó méregfogához nagyon hasonlít ; mirigyének 
váladéka azonban Harting szerint nem mérges ; a nőstény 
végtagján egy mélyedés van, mely e sarkantyúnak a be
fogadására látszik szolgálni.6 7

Ha a hímek fegyverekkel vannak ellátva, melyek a nős
tényeknél hiányzanak, alig lehet abban kételkedni, hogy 
fegyvereik más hímekkel való küzdésre szolgálnak s hogy 
ivari kiválás útján jöttek létre, s öröklésük csupán a hím 
ivarra szorítkozott. A legtöbb esetben legalább is nem való
színű, hogy a nőstények azért nem nyertek ily fegyvere
ket, mert haszontalanok, vagy fölöslegesek, vagy valamely 
módon ártalmasak. Ellenkezőleg, minthogy a hímek külön
böző célokra, különösen pedig ellenségeik ellen való véde
lemre használják, meglepő lehet, hogy a nőstényeknél oly 
gyengén vannak kifejlődve, vagy egészen hiányzanak. 
A nőstény szarvasoknál a nagy, elágazó agancsoknak éven- 
kint való fejlődése s a nőstény elefánt roppant agyarainak

6 R . B r o w n  : P ro c . Z o o lo g . S o c . 1869. p. 553. L. Prof. T u r n e r  : 
J o u r n . o f A n a t .  a n d  P h y s .  1872. p. 76. az agyarak homogén termé
szetéről. Valamint J .  W . C la rk e , a hímnél előforduló két agyarról, 
P ro c . Z o o lo g . S oc . 1871. p. 42.

7 O w e n , a fizéterről és ornithorhynchusról, u. o. Vol. III. p. 
638. 641. H a r t in g -ot dr. Z o u tw een  idézi e mű hollandi fordításában. 
Vol. II. p. 292.
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megnövése kétség kívül nagy erőpazarlással járna, föltéve 
természetesen, hogy a nőstényekre nézve egészen haszon
talanok. Ennek következtében a természetes kiválásnak oda 
kellett törekednie, hogy a nőstényeknél kiküszöbölje; 
a kiküszöböléssel járó egymás után következő változások 
öröklésének azonban a nőstényekre kellett szorítkoznia, 
mert különben a hímek fegyvereit is megtámadta volna, 
ami nagyobb kár lett volna. Ezen, valamint a még elő
adandó tények után valószínűnek látszik, hogy ha a külön
böző fegyverek a két ivarnál különböznek, ez általában véve 
az öröklésnek azon módjától függ, amely fölöttük uralkodott.

Miután a szarvasfélék egész családjában a rénszarvas 
az egyedüli faj, melynél a nőstény is el van látva agancsok
kal, habár ezek valamivel kisebbek, vékonyabbak s ke- 
vésbbé elágazók is, mint a hímnél, azt lehetne természete
sen gondolni, hogy az agancsoknak ez esetben bizonyos 
speciális hasznuk van. A nőstény agancsait azon időtől 
kezdve, midőn tökéletesen ki vannak fejlődve, tudniillik 
szeptembertől egész télen keresztül megtartja egész áprilisig, 
májusig, midőn borját szüli. Crotch külön vizsgálatokat tett 
számomra Norvégiában s azt állítja, hogy a nőstények ez 
évszak táján ellés végett mintegy két hétre visszavonulnak 
s ez után rendesen agancs nélkül jelennek meg. Űj-Skóciá
ban azonban, mint H. Reeks-tői hallom, néha hosszabb ideig 
is megtartják a nőstények agancsaikat. A hímek ellenben 
sokkal korábban vetik le agancsaikat, tudniillik november 
vége körül. Mivel mindkét ivarnak ugyanazon életszükség
letei s szokásai vannak, s mivel a bika agancsait télre le
veti, igen valószínűtlen, hogy az agancsok a nőstényeknek 
valamely különös hasznára lennének az évnek azon szakában, 
mely azon időnek nagyobb részét foglalja magában, mely
ben egyáltalában agancsokat visel. Az sem valószínű, hogy 
agancsait az összes szarvasfélék családjának valamely törzs
szülőjétől örökölte; mert azon tényállásból, hogy a föld ke
rekségén oly számos fajnak csupán hímjei viselnek agan
csokat, azt következtethetjük, hogy ez volt a csoportnak 
eredeti jelleme.8

8 A rénszarvas agancsának szerkezetét s levetését illetőleg 1. 
Hoffberg : Amoenitates Acad. Vol. IV. 1788. p. 149. E faj amerikai
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A rénszarvas agancsai szokatlan korai életkorban fej
lődnek ; hogy azonban ennek mi az oka, nem tudjuk. Ennek 
eredménye azonban, úgy látszik, az volt, hogy az agancsok 
mindkét ivarra átszállottak. Az agancsok mindig a nőstény 
útján vitetnek át az utódokra s hogy ezeknél az agancsok 
fejlődésének hajlama lappangva megvan, ezt vén és beteg 
nőstények példája bizonyítja.9 Különben a szarvasfélék né
mely fajának nőstényei rendesen, vagy alkalmilag visel
nek agancs-csökevényeket; így a Cervus moschatus nős
tényének »agancsok helyett gombban végződő sörtepamatai 
vannak; s a wapiti (Cervus canadensis) nőstényeinek leg
több példányánál éles csontos dudort találunk az agan
csok helyén«.10 Ezen különböző észleletekből azt következ
tethetjük, hogy a nőstény rénszarvas meglehetősen jól kifej
lődött agancsai annak a következményei, hogy a hímek 
először más hímek ellen szolgáló fegyverül szerezték, máso
dik sorban pedig annak, hogy valamely ismeretlen körül
ménynél fogva rendkívül korán fejlődtek ki a hímnél s evvel 
összehangzásban mindkét ivarra átszállottak.

A szarvakkal diszített kérődzőkhöz fordulva, az anti
lopék között fokozatos sorozatot találunk, mely oly fajok
kal kezdődik, melyeknek nőstényei egészen szarvatlanok ; 
folytatódik azután olyanokkal, melyeknél a nőstények szarva 
oly kicsiny, hogy csaknem csökevényes (ilyen például az 
Antilocapra americana, melynél négy vagy öt nőstény közül 
csak egynek van szarva);11 továbbá olyanokkal, melyeknek

változatát illetőleg 1. R ic h a r d so n  : F a u n a  B o r . A m e r ic a n a . p. 241. 
valamint W. R o s s  K i n g  : T h e  S p o r ts m a n  in  C a n a d a . 1866. p. 80.

9 I s id o r e  G eo fjro y  S t .  H i la ir e  : E s s a i s  de  Z o o lo g . G én érő l. 1841. 
p. 513. Az agancsokon kívül még más hím jellemek is átvitetnek 
néha a nőstényre ; így B o n e r  egy vén nőstény zerge leírásánál (C h a 
m o is  H u n t in g  in  the M o u n ta in s  o f B a v a r ia ,  i860. 2. edit. p. 363.) 
ezeket mondja : »Nem csupán feje volt egészen hím jellemű, hanem 
gerincén még szőrtaraj is vonult végig, aminő rendesen csak a bakok
nál fordul elő«.

10 A C e r v u lu s - t  illetőleg 1. dr. G r a y  : C a ta lo g u e  o f M a m m a lia  
in  the B r i t i s h  M u s e u m , part. III. p. 220. A C e rvu s c a n a d e n s is - t , vagy 
wapitit illetőleg 1. J. D . C a to n  : O tta w a  A c a d , o f  N a t .  S c ien ces . May, 
1888. p. 9.

11 Ezt az adatot dr. C a n fie ld -nek köszönöm; 1. továbbá ugyan-г 
ennek értekezését, P ro c . Z o o lo g . S oc . 1866. p. 105.

мим*
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mindkét ivara el van látva szarvakkal, csakhogy a nőstények 
szarvai határozottan kisebbek s vékonyabbak, mint a hímekéi 
s néha még más alakúak is,12 — s végre olyanokkal vég
ződik, melyeknek mindkét ivaránál egyenlő nagyságúak a 
szarvak. Miként a rénszarvasnál, úgy az antilopéknál is 
van viszony a szarvak fejlődésének időszaka s ezeknek 
egyik vagy mindkét ivar által történő öröklése között; való
színű tehát, hogy a szarvaknak valamely faj nőstényénél 
való hiánya s többé-kevésbbé tökéletes állapota valamely más 
faj nőstényénél, nem attól függ, hogy talán valamely külö
nös céljuk van, hanem egyszerűen az örökléstől. Ezen nézet
tel teljesen megegyezik az, hogy még egy és ugyanazon 
nemen belül is egyes fajoknál csupán a hímek, másoknál 
mindkét ivar fel van szarvakkal szerelve. Nevezetes eset,, 
hogy ámbár az Antilope bezoartica nőstényei rendesen szarvat- 
lanok, Blyth mégis nem kevesebb, mint három olyan nős
tényt látott, melyeknek szarvuk volt; már pedig semmi 
sem jogosított annak a föltevésére, hogy ezek vének, vagy 
betegek voltak.

A kecskék és juhok valamennyi vad fajánál nagyobbak 
a hím szarvai, mint a nőstényéi, s ez utóbbiaknál néha 
egészen hiányoznak.13 A juhnak és kecskének több szelídí
tett fajtájánál csupán a hímek vannak szarvakkal ellátva;, 
némely fajtánál, melynek rendesen mindkét ivara visel 
szarvakat, mint például az északi walesi fajtánál, az anya
juhok igen hajlandók szarv nélkül maradni. Mint egy meg
bízható észlelő közli, ki szándékosan vizsgált meg egy nyájat 
a fiadzás ideje alatt, ugyanezen fajta újszülött hímjeinél 
általában jobban vannak a szarvak kifejlődve, mint a nős
tényeknél. / .  Peel Lonk-fajta juhait, melyeknek mindkét 
ivara állandóan visel szarvakat, szarvatlan Leicester- és 
Shropshire Down-fajtákhoz tartozó juhokkal keresztezte; 
s az eredmény az lett, hogy a hím utódok szarva jelen
tékenyen megrövidült, a nőstényeké pedig egészen hiányzott*

12 így például az A n ti lo p e  eu ch ore  nőstényének szarvai egy 
másik fajnak, t. i. az A n ti lo p e  d o rc a s , var. C o r in é -nak szarvaihoz 
hasonlítanak, 1. D e s m a r e s t : M a m m a lo g ie , p. 455.

13 G r a y  : C a ta lo g u e  M a m m . B r i t .  M u s . part. III. 1852. p. 160*
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Ezekből az észleletekből azt következtethetjük, hogy a 
szarvak sokkal kevésbbé állandó jellemvonások a juhok- 
nál, mint a kosoknál s hogy e szervek határozottan hím 
eredetűek.

A felnőtt pézsmatuloknál (Ovibos moschatus) a bikának 
szarvai nagyobbak, mint a tehénéi, s az utóbbinál alapjuk 
nem érintkezik.14 A közönséges tulokra nézve Blyth a követ
kezőket jegyzi meg : »A legtöbb vad tulokfélénél a bika 
szarvai hosszabbak és vastagabbak, mint a tehénéi, s a 
nőstény bantengnél (Bős sondaicus) a szarvak rendkívül 
kicsinyek s erősen hátrafelé hajlottak. A szelídített fajták 
közt a bikának szarvai, úgy a púposoknál, mint a púp
nélkülieknél, rövidek és vastagok, a tehén és ökör szarvai 
pedig hosszúk és karcsúk ; az indiai bivaly bikájának 
hasonlóképen rövidebb s vastagabb s a tehénnek hosszabb 
s karcsúbb a szarva. A vad gaur (Bős gaurus) bikájának 
szarvai többnyire hosszabbak és vastagabbak, mint a 
tehénéi«.15 Dr. Forsyth Major arról értesít, hogy az Arno 
völgyében találtak egy fosszil koponyát, melyet a Bős etruscus 
nőstényeének tartanak s melynek szarvai egészen hiány
zanak. Ide iktathatom még, hogy a Rhinoceros simus nősté
nyének szarvai általában hosszabbak, de kevésbbé erősek, 
mint a híméi s a Rhinoceros néhány más fajáról azt állítják, 
hogy a nőstények szarvai rövidebbek.16 E különböző ada
tokból azt a következtetést vonhatjuk, hogy a szarvakat, 
még azon esetekben is, ha mindkét ivarnál egyaránt ki van
nak fejlődve, először a hímek szerezték, hogy más hímekkel 
síkra szállhassanak a csak az után szállottak azok át többé- 
kevésbbé tökéletesen a nőstényekre.

A herélés következményeiről is meg kell e helyen em
lékeznünk, mivel világos fényt vetnek a szóban forgó tárgyra. 
A szarvasok agancsai sohasem fejlődnek ki többé a herélés 
után ; a hím rénszarvast ki kell azonban vennünk, mert 
ennek agancsára e műtét semmiféle befolyást sem gyakorol.

u  Richardson : Fauna Bor. Americ. p. 278.
16 Land and Water. 1867. p. 346.
16 Sir Andrew Smith : Zoology of S. Africa, pl. XIX, Owen : 

Anatomy of Vertebrates. Vol. III. p. 624.
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Ez az adat épen úgy, mint az agancsoknak a hímek és 
nőstényeknél való előfordulása arra mutat, hogy az agan
csok ezen fajnál nem képeznek ivari jellemet; 17 minthogy 
azonban igen korai életkorban fejlődnek ki, még mielőtt az 
ivarok egymástól különböznének, nem lephet meg, hogy a 
herélés nem gyakorol befolyást ezen diszítményekre, még ha 
meg is engedjük, hogy az agancsokat először a hímek sze
rezték. A juhnál rendesen mindkét ivar el van látva szarvak
kal ; s arról értesülök, hogy a Welch-fajtához tartozó juhok- 
nál a herélés jelentékenyen megkisebbíti a kos szarvát; 
azonban a megrövidülésnek a foka azon kortól függ, mely
ben ezen műtétel végeztetett, ami más állatokra nézve is 
áll. A Merino-juhok kosainak nagy szarvuk van, az anya
juhok pedig, »általánosan szólva, szarvatlanok«; s ennél a 
fajtánál a herélés jelentékenyebb hatást látszik eredmé
nyezni, mint az előbbi fajtánál, mert*4ha igen korán vég
zik, a szarvak alig fejlődnek ki.18 Winwood Reade a guineai 
partokon észlelt egy juhfajtát, melynek nőstényei sohasem 
viselnek szarvakat s a kosoknál egészen elvesznek a herélés 
után. Ez a műtétel mély befolyást gyakorol a tulkok hím
jeinek szarvaira is, mert ahelyett, hogy rövidek s vastagok 
maradnának, hosszabbakká válnak, mint a tehenekéi. Az 
Antilope bezoarticá-nál valami analóg eset észlelhető : a 
hímek hosszú, egyenes, srófosan csavart szarvakat viselnek, 
melyek csaknem párhuzamosan hátrafelé irányulnak; a 
nőstényeknek alkalmilag szintén van szarvuk, csakhogy 
egészen más alakúak, nem csavartak, egymástól elállanak s 
egy haj lássál mell felé irányulnak. Ezen az antilopén Blyth 
azon nevezetes megfigyelést tette, hogy a heréit hím szarva 
a nőstényének sajátságos alakját veszi fel, csakhogy hosz- 
szabb s vastagabb. Ha analógiákból következtetést lehet

17 Ez Seidlitz következtetése, Die Darwin'sehe Theorie. 1871.
p. 47.

18 Prof. Vidor Carus-nak nagyon le vagyok kötelezve, hogy szí
ves volt e tárgyat illetőleg számomra Szászországban tudakozódni. 
H. von Nathusius azt állítja (Viehzucht, 1872. p. 64.), hogy a korán 
kiherélt juhok szarva vagy egészen elenyészik vagy elsatnyult álla
potban marad ; nem tudom azonban, vájjon a közönséges fajtát 
vagy pedig a merinót érti-e.
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vonni, a nőstények szarva ezen két utóbbi esetben a szarvak
nak azon állapotát tünteti fel, mely az illető fajok őseit 
jellemezte. Azt azonban, hogy a herélés miért vezet vissza 
a szarvak ősi állapotára, nem vagyunk képesek megmagya
rázni. Mindennek dacára azonban valószínűnek látszik, hogy 
valamint két faj vagy külön fajta keresztezése a fiatal nem
zedéknél oly szervezeti zavart hoz létre, mely gyakran a 
rég elveszett jellemvonásoknak újból való megjelenésére 
vezet,19 úgy a herélés által létrehozott zavar is hasonló 
eredményt hoz létre a kiherélt egyénen.

Az elefántok különböző fajai vagy fajtáinak agyarai az 
ivarok szerint csaknem ugyanoly módon különböznek egy
mástól, mint a kérődzők szarvai. Indiában és Malakkában 
csupán a hímek vannak ellátva jól kifejlődött agyarakkal. 
A cejloni elefántot a legtöbb természetbúvár külön fajtának, 
némelyek külön fajnak tartják s ennél »száz között alig 
akad egy, melynek agyara van, s az a kevés, amelynek van, 
kizárólag hím.«20 Az afrikai elefánt kétségkívül külön faj és 
a nősténynek jól kifejlődött nagy agyarai vannak, habár 
nem is épen olyan nagyok, mint a híméi.

Az elefántok különböző fajtái és fajainak agyara között 
levő különbségek, — a szarvasfélék agancsainak, így külö
nösen a vad rénszarvaséinak nagy változékonysága — a 
szarvaknak az Antilope bezoartica nőstényénél alkalmilag 
észlelt előfordulása, — két agyarnak kifejlődése a narval 
néhány hímjénél — az agyaraknak néhány nőstény rozmár
nál való teljes hiánya: mindez például szolgálhat a másod
rendű ivar jellemek rendkívüli változékonyságára s azon 
irányban való rendkívüli hajlamára, hogy közel rokon fajok
nál különböző módon fejlődjenek.

Ámbár úgy látszik, hogy az agyarak és szarvak erede
tileg minden esetben mint fegyverek ivari célokból fejlődtek, 
mégis gyakran más célokra is szolgálnak. Az elefánt agyarait 
a tigris megtámadásánál használja ; Bruce szerint felhaso

19 E tárgy mellett szóló több kísérletet s egyéb bizonyítékot 
más helyen idéztem, 1. Variation etc. Vol. II. 1868. p. 39—47.

20 Sir J. Emerson Tennent: Ceylon. 1859. Vol. II. p. 274. Malak- 
kát illetőleg 1. Journal of Indian Archipelago. Vol. IV. p. 357.
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gat ja agyaraival a fák törzseit, hogy könnyen ledőljenek s 
kiszedi vele a pálmák lisztes belét; Afrikában az egyik, 
még pedig mindig egy és ugyanazon agyarát a talaj meg
vizsgálására használja, hogy megítélhesse, vájjon képes-e 
súlyát elbírni. A közönséges bika szarvaival védelmezi a 
gulyát; Lloyd szerint Svédországban azt tapasztalták, hogy 
a jávorszarvas nagy agancsainak egyetlen csapásával képes 
a farkast agyonütni. Sok hasonló esetet lehetne még fel
említeni. A szarvak másodrendű alkalmazásmódjának leg
sajátságosabb esete az, melyet Hutton kapitány a Himalája 
vad kecskéjénél (Capra aegagrus) észlelt.21 Ugyanezt a hasz
nálati módot, mint mondják, a kőszáli kecskénél is észlelték 
és ez abban áll, hogy mikor a bak történetesen valami 
magaslatról lezuhan, fejét befelé hajtja s vaskos szarvaira 
történő esése által a lökés hatását megtöri. A nőstény nem 
képes szarvait ily módon használni, mi»vel kisebbek a bakéi
nál, nyugodtabb természeténél fogva azonban nem is szorul 
e sajátságos paizsra.

Minden hím állat fegyvereit a maga sajátságos módja 
szerint használja. A közönséges kos támadása alatt olyan 
nagy erővel öklel szarvainak a tövével, hogy magam is 
láttam, miként döntött le egy erős férfit, mint valami gyer
meket. A kecskék s a juhok bizonyos fajai, mint például 
az afganisztáni Ovis cycloceros,22 hátulsó lábaikra állanak s 
nem csupán döfnek, hanem »lefelé vágnak s azután kard
alakú szarvaik mellső bordás felületével felfelé hasítanak, 
mint valami karddal. Mikor egy Ovis cycloceros egy nagy 
kost, mely döfős voltáról volt ismeretes, megtámadott, ezt 
tisztán csak küzdésmódjának új volta által győzte le, 
amennyiben hirtelen nekimenve, az orrán s pofáján kereszt
ben éles vágást mérve, gyors fordulattal kitért előle, még 
mielőtt ellenfele a döfést viszonozhatta volna«. Pembroke- 
shireben ismertek egy kecskebakot, egy több év óta elvadult 
nyájnak az urát, mely párbajban már több bakot megölt;

21 Calcutta Journ. of Nat. Hist. Vol. II. 1843. p. 526.
22 Blyth : Land and Water. Marc. 1867. p. 134. Capt. Huttan 

és mások tekintélye után. A pembrokeshiri vad kecskéket illetőleg 
1. Field, 1869. p. 150.
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e baknak óriási szarvai egyenes vonalban, egyik hegyüktől 
a másikig, huszonnyolc hüvelyknyi hosszúk voltak. A kö
zönséges bika, mint mindenki tudja, feldöfi ellenfelét s az
után ide s tova dobálja; az olaszországi bivaly azonban 
sohasem használja szarvait, hanem domború homlokával 
borzasztó döfést mér ellenfelére s az összerogyottat azután 
térdeivel tapossa össze. Ilyen ösztöne a közönséges bikának 
nincs.23 Ennek következtében a bivaly a kutyát, mely őt 
orrán ragadva akarja megállítani, azonnal összezúzza. Figye
lembe kell azonban vennünk, hogy az olaszországi bivalyt 
már régóta tartják szelidített állapotban s legkevésbbé sem 
bizonyos, hogy a vad ősalaknak is ugyanilyen szokása volt. 
Bartlett közli velem, hogy mikor egy kapföldi bivaly tehenet 
(Bubalus caff er) egy ugyanazon fajhoz tartozó bikával re
kesztettek össze, a tehén megtámadta a bikát, s ez is nagy 
hevességgel vette amazt üldözőbe. Bartlett azonban azt 
látta, hogy a bika, ha hozzá méltó elnézéssel nem viselte
tett volna, iszonyú szarvainak egyetlen döfésével könnyen 
megölhette volna a tehenet. A zsiráf szőrrel bevont rövid 
szarvait, melyek a hímnél egészben véve valamivel hosz- 
szabbak, mint a nősténynél, egészen különös módon hasz
nálja ; fejét hosszú nyakával csaknem megfordított helyzet
ben, azaz felső részét alá felé fordítva, jobbra-balra hányja- 
veti, még pedig oly erővel, hogy egy erős kerítést, miként 
magam is láttam, egyetlen döféssel mélyen benyomott.

Az antilopékat illetőleg néha nehéz elképzelni, hogy mi 
módon használhatják sajátságosán alakult szarvaikat; így 
az Antilope euchoré-nek meglehetős rövid, egyenes szarva 
van, melynek éles hegye csaknem derékszög alatt befelé 
hajlik, úgy hogy a két szarv egymással szemben á ll; Bartlett 
nem tudja, mi módon használják e szarvakat, azt véli 
azonban, hogy netaláni ellenfelük arcának mindkét oldalán 
borzasztó sebeket okozhatnak vele. Az Oryx leucoryx (63. 
ábra) ívelt szarva hátrafelé irányult s oly hosszú, hogy a 
hegye a háta közepén túl ér, mely felett csaknem párhuza
mosan áll a két szarv. Eszerint küzdésre nem igen lát

23 E. M. Bailly : Sur l'usage des Comes etc. Ann. d. Sc. Nat. 
Tom. II. 1824. p. 369.
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szanak alkalmasak lenni; Bartlett azonban arról értesít, hogy" 
midőn kettenkint harcra készülnek, letérdelnek s fejüket a 
mellső lábaik közé veszik s ily állásban a szarvak csaknem 
párhuzamosan fekszenek szorosan a földön s hegyük mell
felé s kissé felfelé áll. Erre lassankint egymáshoz közelednek 
s szarvaiknak felfelé fordított hegyét ellenfelük teste alá 
igyekeznek tolni; ha ez az egyiknek sikerül, hirtelen fel
ugrik s egyidejűleg feldobja fejét, miáltal ellenfelét meg
sebesítheti vagy keresztül is döfheti. Mindig mindkét ellen
fél letérdel, hogy magát a bajvívás eme fogása ellen oltal
mazza. Azt is mondják, hogy ezen antilopék szarvaikat 
még az oroszlán ellen is sikerrel használják; minthogy azon
ban fejüket, hogy szarvaik hegyét mell felé irányítsák, kény
telenek mellső lábaik közé venni, többnyire nagy kárát 
vallják, ha valamely más állat támadja meg őket. Ennek 
következtében nem valószínű, hogy,, szarvaik a jelenlegi 
hosszúságukat s helyzetüket ragadozó állatok ellen szolgáló 
védelemre szerezték. Beláthatjuk azonban, hogy mihelyt az 
Oryx-пак valamely régi hím őse meglehetős hosszú s hátra 
felé irányuló szarvakat öltött, kénytelen lett vetélytársaival 
való harcában fejét be- és lefelé fordítani, mint ezt jelenleg 
bizonyos szarvasok teszik; s nem valószínűtlen, hogy ekkor 
vette fel azt a szokást is, hogy előbb alkalmilag, később 
pedig rendesen letérdeljen. Ez esetben csaknem bizonyos, 
hogy azon hímeknek, melyeknek a leghosszabb szarvuk volt, 
nagy elsőbbségök volt a többi, rövidebb szarvú felett, amire 
azután a szarvak ivari kiválás útján egyre hosszabbakká 
váltak, míg végre a jelenlegi rendkívüli hosszúságukat s 
állásukat érték el.

Számos szarvasfaj agancsainak elágazása figyelemre 
méltó nehézséget gördít a magyarázat elé, mert az egy
szerű egyene? hegy bizonyosan komolyabb sebet okozhat, 
mint több szétálló hegy. Sir Philipp Egerton múzeumában 
van egy szarvasagancs, mely harminc hüvelyk hosszú »s nem 
kevesebb, mint tizenöt ágban végződik«; Moritzburgban 
még most is őrzik egy szarvas agancspárját, melyet 1699- 
ben I. Frigyes ejtett el, s melynek egyik felén az ágak 
bámulatos száma harminchárom, a másikon huszonhét, az 
agancs tehát mindössze hatvanágú. Richardson egy vad rén
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szarvas agancsának rajzát közli, huszonkilenc ággalMBailly 
az agancsok elágazásának módjából, különösen pedig azon 
körülményből, hogy a szarvasok, mint ismeretes, néha oly 
módon küzdenek, hogy mellső lábaikkal rúgnak,24 25 azon 
következtetésre jut, hogy az agancsok inkább károsak, 
mint hasznosak. E szerző azonban figyelmen kívül hagyja 
azon harcokat, melyeket a versenyző hímek folytatnak. 
Mivel én az agancsok ágainak használását s jó oldalát ille
tőleg meglehetős zavarban voltam, Me Neill-hez fordultam, 
ki a szarvas életmódját hosszasan és szorgalmasan tanul
mányozta, s ő azt közölte velem, hogy sohasem látta az 
ágak valamelyikét tevékenységben, hogy azonban a szem
bogok (brow antlers) a homlokot, mivel lefelé hajlanak, 
jelentékenyen védik s hogy hegyeiket a támadásnál hasz
nálják. Sir Philipp Egerton úgy a szarvasra, mint a dám
vadra nézve szintén arról értesít, hogy mikor küzdenek, 
hirtelen egymásnak rontanak, agancsaikat ellenfelüknek tes
téhez szorítják s elkeseredett baj vívást kezdenek. Ha 
az ellenfelek egyike végre kénytelen engedni s megfordul, 
a győző megkísérti szembogát a másikba döfni. Ügy látszik 
tehát, hogy a felső ágak főleg, vagy talán kizárólag döfésre 
s védelemre szolgálnak. Mindennek dacára azonban némely 
fajok a felső ágakat támadásra is használják. Midőn Judge 
Colon parkjában Ottawában egy embert egy wapiti szarvas 
(Cervus canadensis) megtámadott s több ember igyekezett 
megszabadítani, »a szarvas nem emelte fel fejét a földről; 
arcát tényleg csaknem egészen a földre szorította s orrát szo
rosan mellső lábai között tartotta, kivévén akkor, midőn fejét 
oldalra fordította, hogy támadásra készülve, újabb megfigye
lést tegyen«. Agancsának ágai ez állásban ellenfele ellen 
voltak irányítva. »Fejének forgatásánál ezt szükségképen

24 A szarvas agancsait illetőleg 1. O w en  : B r i t i s h  F o s s i l  M a m 
m a ls . 1846. p. 478. ; a rénszarvas agancsait illetőleg R ic h a r d so n  : 
F a u n a  B o r . A m e r ic a n a . 1828. p. 240. A moritzburgi adatot Prof. 
V id o r  C a r u s -nak köszönöm.

25 / .  D . C a to n  azt mondja (O tta w a  A c a d , o f N a t .  S c ie n c e s . May, 
1868. p. 9.), hogy az amerikai szarvas »miután felsőbbségét kiküz- 
dötte s a csorda ezt elismerte«, mellső lábaival küzd. B a i l l y  : S u r  
V u sa g e  des C o m e s . Annales des Sc. Nat. Tom. И. 1824. p. 371.
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fölemelte egy kissé, mert agancsa oly hosszú volt, hogy fejét 
nem forgathatta anélkül, hogy egyik oldalon kissé fel ne 
■emelné, míg a másik oldalon a földet érintette.« A szarvas 
a segítségre jött társaságot ily módon lassankint mintegy 
száz, százötven lábnyi távolságra hátráltatta s a megtáma
dott férfit végre megölte.26 27

Ámbár a szarvasok agancsai hathatós fegyverek, az, 
úgy hiszem, még sem lehet kétséges, hogy egyetlen hegy 
mégis sokkal veszélyesebb lett volna, mint az elágazó agancs 
s Judge Caton, kinek a szarvasok körül nagy tapasztalata 
van, teljesen egyetért ezen felfogással. Ügy látszik továbbá, 
hogy az elágazó agancsok, bár mint a vetélytársak ellen 
használt védőszereknek nagy jelentőségük van, még sincse
nek e célra tökéletesen alkalmazva, mivel könnyen egy
másba bonyolódnak. Ezeket tekintetbe véve, azon gondo
latom támadt, hogy részben talán rffint diszítmények hasz
nosak. Hogy a szarvasok elágazó agancsai a mi szemünkre 
nézve ép oly ékesek, mint bizonyos antilopék díszes lant
alakú szarvai (67. ábra), senki sem tagadhatja. Ha tehát 
az agancsok és szarvak, miként az elmúlt idők lovagjainak 
fényes fegyverzete, a szarvasok és antilopék nemes megjele
nését emeli, lehetséges, hogy részben ezen célból módosul
tak, bár főleg a harcnál való tényleges szolgálattételre ren- 
delvék is ; e feltevésre azonban bizonyítékaim nincsenek.

Űjabb időben egy érdekes eset tétetett közzé, melyből 
az látszik következni, mintha egy szarvasnak agancsai az 
Egyesült-Államok egyik kerületében ivari és természetes 
kiválás által még jelenleg is módosulnának. Egy szerző egy 
kitűnő amerikai folyóiratban azt b e s z é l i ,27 hogy az utolsó 
huszonegy év alatt az Adirondackokban vadászott, hol a 
virginiai szarvas (Cervus virginianus) gyakori. Tizenöt év 
előtt először hallott hegyes agancsú bakokról (spike-hom- 
bucks). Azóta ezek évről-évre gyakoriabbakká váltak ; mint
egy öt év előtt lőtte az elsőt, később egy másikat, s jelenleg 
gyakran ejtik el. A hegyes agancs lényegesen különbözik

26 L. azon igen érdekes leírást, mely J. D. Caton épen idézett 
munkájának függelékében foglaltatik.

27 The American Naturalist. Dec. 1869. p. 552.
DARWIN. A m ember stármaxdsa. II. 14
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a virginiai szarvas közönséges agancsától. Egyetlen hegyből 
áll, mely karcsúbb s alig felényi hosszúságú, mint a közön
séges agancs tengelye ; a homlokból mellfelé szőkéi s éles 
hegyben végződik. Viselőjének tetemes kedvezményt ad a 
közönséges szarvasok felett. Azon körülményen kívül, hogy 
sokkal gyorsabban képes a sűrű erdőkön s bozótokon keresztül
törni (s minden vadász tudja, hogy szarvastehenek s egy
éves borjak sokkal gyorsabban futnak, mint a felnőtt bikákr 
mikor terjedelmes agancsaikkal meg vannak terhelve), a 
hegyes agancs még hathatósabb fegyvert is képez, mint a 
közönséges. A hegyes agancsú bakok eme jó tulajdonsággal 
felszerelve, felsőbbségben vannak a közönséges szarvasok 
felett s ezeket az Adirondackokban idő folytán egészen ki
szoríthatják. Nem szenved kétséget, hogy az első hegyes 
agancsú bak csak történetes természet játék volt; hegyes 
agancsai azonban kedvezményben részesítették s arra képe
sítették, hogy sajátságait tovább tenyéssze. Utódainak 
ugyanazon jó oldala volt s ezek sajátságukat folytonosan 
növekedő arányban tenyésztették tovább, a közönséges 
agancsokkal ellátott szarvasokat pedig az általuk lakott 
területről egészen kiűzték. Egy bírálat e következtetés 
ellenében helyesen veti fel azt a kérdést, hogy mi módon 
fejlődhettek ki az elágazó agancsok, ha az egyszerűek mai 
nap oly nagy kedvezményeket adnak ? Az egyedüli felelet, 
melyet erre adhatok, az, hogy a támadásnak új fegyverek
kel eszközölt új módja nagy haszonnal járhat, mint az 
Ovis cycloceros példája bizonyítja, mely ily módon képes 
volt egy közönséges kost, mely erejéről s bátorságáról isme
retes volt, legyőzni. Mindamellett, hogy valamely szarvas
nak agancsai a vetélytársaival való küzdésre egészen alkal
masak lehetnek, s mindamellett, hogy hasznos lehet az egy
szerű agancsú fajra nézve jól kifejlődött agancsokat szerezni, 
ha csupán hasonló agancsuakkal kellene küzdenie, ebből 
még nem következik, hogy az agancsok kitűnő fegyverek 
valamely más fegyverzetű ellenfélnek legyőzésére is. Az 
Oryx leucoryx előbb említett esetére nézve csaknem bizo
nyos, hogy vele szemben egy rövid szarvú antilopé, mely 
nem volna kénytelen letérdelni, elsőbbségben lenne, másfelől 
azonban az Oryx-ra nézve, föltéve, hogy csupán saját fajához
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tartozó ellenfelekkel kellene küzdenie, kedvező lenne, ha 
még hosszabbak lennének a szarvai.

Az agyarakkal ellátott emlősök ezeket különböző mó
don, de ugyanúgy használják, mint a szarvakat. A vadkan 
oldalra s fölfelé döf agyaraival; a pézsma-állat komoly ered
ménnyel lefelé.28 Ámbár a rozmár oly rövid nyakú s oly 
otromba testű, mégis egyenlő ügyesen tud »fölfelé, lefelé, 
vagy mindkét oldal felé döfni.«29 Az indiai elefánt, mint az 
elhunyt dr. Falconer közölte velem, agyarainak állása és haj- 
lása szerint különböző módon küzd. Ha mell- és felfelé van
nak irányítva, képes a tigrist is messze elhajítani, mint 
mondják, egész harminc lábnyira; ha rövidek s lefelé irá
nyultak, a tigrist hirtelen a földhöz igyekszik szegezni s 
ezért ez esetben a rajta ülőre veszélyes, mivel ez eközben 
könnyen kibukhatik a »hudah«-ból.30

Igen kevés hím emlősnek van vrtélytársaival való küz
désre alkalmazott két különböző fegyvere. A hím muntják- 
szarvas (Cervulus muntjac) azonban kivételt képez, mivel 
úgy szarvakkal, mint kiálló szemfogakkal el van látva. Az 
alább előadandókból azonban azt következtethetjük, hogy 
idők folytán a fegyverek egyik alakja valamely másikkal 
cseréltetett fel. A kérődzőknél a szarvak fejlődése általában 
megfordított viszonyban áll a csak mérsékelten fejlődött 
szemfogakéval. így a tevék, a guanakók, törpe szarvasok 
(Tragulus) és pézsma-állatok szarvatlanok, ellenben hatha
tós szemfogakkal vannak ellátva; e fogak »mindig kisebbek 
a nősténynél, mint a hímnél«. A teveféléknek felső állkap
csában a valódi szemfogakon kívül még egy pár szemfog
alakú metszőfoguk van.31 Másfelől a hím szarvasoknak s 
antilopéknak szarvaik vannak, ellenben csak ritkán van 
szemfoguk, s ha van is, csak oly csekély nagyságú, hogy 
kétséges , vájjon harcaiknál van-e valami hasznuk. Az Anti
lope montaná-n&l csak a fiatal hímeknek van meg a szem

28 P a l la s  : S p ic i l e g ia  Z o o lo g ic a , íasc. XIII. 1779. p. 18.
29 L a m o n t : S e a so n s  w ith  the S e a -H o rse s . 1861. p. 141.
30 Azon módot illetőleg, mellyel az elefánt rövidagyarú »Mook- 

nah< varietása más elefántokat megtámad, 1. C orse: P h ilo s .  T ra n sa c t.  

1799- P- 217.
31 O w en  : A n a to m y  o f V erteb ra te s . Vol. III. p. 349.
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fogak csökevénye s ez is elenyészik, ha az antilopé idősebb 
lesz ; a nősténynél pedig minden életkorban hiányzanak; 
azt tapasztalták azonban, hogy bizonyos más antilopék és 
szarvasok nőstényeinél megvannak a szemfogak csökevé- 
nyei.32 A ménlovaknak kis szemfogaik vannak, melyek a 
kancánál vagy egészen hiányzanak, vagy csak elsatnyult 
állapotban vannak meg ; úgy látszik azonban, hogy har
caikban nem használják, mert a mének metszőfogaikkal 
harapnak s nem tátják ki annyira szájukat, mint a tevék 
és guanakók. Minden oly állatnál, melynél a felnőtt hím 
jelenleg használaton kívül álló szemfogakkal van ellátva, a 
nősténynek pedig vagy épen nincsenek, vagy csak csö- 
kevényesek a szemfogai, azt következtethetjük, hogy a faj 
korábbi hím őseinek működésre alkalmas szemfogaik voltak, 
melyek részben a nőstényekre is átszállottak. Ügy látszik, 
hogy a hímek ezen fogainak elsatnyulása küzdés-módjuk 
valamely megváltozásának következménye, melyet gyakran 
új fegyverek fejlődése okozott, mi azonban a lovakra nézve 
nem mondható.

Az agyaraknak és szemfogaknak a birtokosaikra nézve 
okvetetlenül nagy jelentőségüknek kell lenni, mert fejlődésük 
sok szerves anyagot vesz igénybe. Az ázsiai elefántnak — a 
kihalt gyapjas-szőrű fajok egyikének — s az afrikai elefánt
nak egyetlen agyara egyes esetekben százötven, százhatvan, 
meg száznyolcvan fontot nyomott s egyes szerzők még 
nagyobb súlyokat is említenek.33 A szarvasoknál, melyeknél 
az agancsok időszakonkint megújulnak, még nagyobb lehet 
a szervezetre való befolyásuk ; így például az orignálnak, 
vagy amerikai jávorszarvasnak (Alces palmata) agancsai

32 L. R ü p p e l l  ( P r o c . Z o o lo g . S o c . Jan. 12. 1836. p. 3.) a szarvasok 
s antilopék szemfogairól M a r t in - n á k  egy nőstény amerikai szarvasra 
vonatkozó megjegyzésével. L. továbbá F a lco n er  (P a la e o n t .  M e m o ir s  
a n d  N o te s . Vol. I. 1868. p. 276.) egy felnőtt nőstény szarvas szemfogai
ról. A pézsma-állat vén hímjeinek szemfogai (P a lla s  : S p ie . Z o o lo g . 
fase. XIII. 1779. p. 18.) néha három hüvelyknyi hosszúra növekednek, 
holott a vén nőstényeknél a szemfog csökevénye alig áll ki egy fél 
hüvelyknyire az ínyből.

33 E m e r so n  T e n n e n t : C e y lo n . 1859. Vol. II. p. 275. ; O w e n :  
B r i t .  F o s s i l  M a m m a ls . 1846. p. 245.
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ötven-hatvan font súlyúak s a kihalt irlandi óriás szarvaséi 
(Cervus euryceros) hetven, egész nyolcvan fontosak, holott 
az utóbbinak a koponyája átlag csak öt és egynegyed font 
súlyú. Ámbár a juhok szarvai időszakonkint nem újulnak 
meg, fejlődésük sok gazda szerint mégis jelentékeny kárt 
okoz a tenyésztőnek. A szarvasok ezen felül még a raga
dozók elől való menekülésükben futásukat megnehezítő külön 
súllyal vannak terhelve s erdős vidékek keresztül száguldá
sában tetemesen akadályoztatnak. Az orignal például, mely
nek agancsai egyik hegyüktől a másikig hatodfél lábnyiak, 
s mely oly ügyes, hogy egyetlen száraz ágat sem érint vagy 
tör le, ha csendesen megy, nem viselheti magát ily ügyesen, 
mikor egy falka farkas elől menekül. »Mikor fut, orrát fel
felé tartja, úgy hogy agancsát vízszintesen hátra fekteti s 
ily helyzetben nem láthatja tisztán a földet.«34 Az irlandi 
óriás szarvas agancsának végei tényleg nyolc lábnyi távol
ságban állottak egymástól ! Míg az agancs hánccsal van 
bevonva, mi a közönséges szarvasnál mintegy tizenkét hétig 
tart, ütések iránt igen érzékeny, úgy hogy Németországban 
a szarvasok ezen időtájban életmódjukat bizonyos mérték
ben megváltoztatják, a sűrű erdőket kerülik s fiatal pago
nyokat s alacsony bozótokat keresnek fel.35 Ez a tény arra 
emlékeztet, hogy a hím madarak dísztollaikat repülőképes
ségük meglassudása, más díszítményeiket pedig küzdőerejük 
elvesztése árán szerezték.

Ha az emlősöknél az ivarok, mint ez gyakori eset, nagy
ságukra nézve különböznek egymástól, úgy hiszem, mindig 
a hímek a nagyobbak és erősebbek. Igen feltűnő mértékben 
áll ez, Gould közlése szerint, Ausztrália erszényes állataira 
nézve, melyeknek hímjei rendkívüli nagy életkorig látsza
nak növekedni. A legrendkívülibb eset azonban egy fókára 
(Callorhinus ursinus) vonatkozik, melynek felnőtt nősténye 
egy hatodrésszel kevesebb súlyú, mint a felnőtt hím.36 Dr.

34 R ic h a r d s o n  : F a u n a  B o r . A m e r ic a n a , az orignálról, A lc e s  
p a lm a ta , p. 236., 237.; az agancsok kiterjedését illetőleg 1. továbbá 
L a n d  a n d  W a te r , 1869. p. 143. L. továbbá O w en  : B r i t .  F o s s i l  M a m 
m a ls , az irlandi elkről p. 477., 455.

35 F o r e s t  C rea tu re s , by C . B o n e r , 1861. p. 60.
36 L. J .  A .  A lle n  igen érdekes értekezését, B u ll .  M u s .  C o m p .



214

Gill megjegyzi, hogy a soknejű fókáknál, melyek elkesere
dett harcokat vívnak, termetre nézve nagyon különböznek 
az ivarok; az egynejüeknél ellenben csak kevéssé. A cetek
nél ugyanezt lehet észlelni azon viszonyt illetőleg, mely a 
hímek harcias természete s a nőstényekénél tekintélyesebb 
termete között van. A közönséges bálna hímjei nem harcol
nak s ezek nem is nagyobbak, sőt inkább kisebbek, minta 
nőstények; a hím fizéterek ellenben gyakran harcolnak egy
mással, »testük gyakran hegedéses vetélytársaik behatolt 
fogaitól« s ezek kétszer akkorák, mint a nőstények. A hímek 
legnagyobb erejüket, miként Hunter már régen megjegyezte,37 
kivétel nélkül azon testrészükkel fejtik ki, mely az ellen
feleikkel való harc alatt működésben van ; így például a 
bikák izmos nyakukkal. A hím emlősök továbbá bátrabbak 
s harciasabbak, mint a nőstények. Alig lehet abban kétel
kedni, hogy ezen jellemeket az erősebb és bátrabb hímek 
a gyengébbek felett való győzelmeik s részben a használás 
öröklött hatása következtében természeti kiválás útján sze
rezték. Valószínű, hogy az erő, nagyság és bátorság növe
kedésében nyilvánuló egymásra következő változások, legye
nek azok akár az úgynevezett önkénytes változékonyság
nak, akár pedig a használás hatásának következményei, 
egészben véve az élet késői szakán léptek fel, minek követ
keztében öröklésük ugyanazon ivarra szorítkozott.

Ebből a szempontból igyekeztem magamnak adatokat 
szerezni a skót szarvaskutyáról, melynek ivarai nagysá
gukra nézve inkább különböznek egymástól, mint bármely 
más fajtánál (bár a vérebek ivarai is tetemesen különböz
nek egymástól), vagy az ebféléknek bármely előttem isme
retes vad fajának ivarai. Emiatt Cuppies-hez, ez ebeknek 
ismert tenyésztőjéhez fordultam, ki saját kutyái közül szá
mosat megmért s szíves volt a következő adatokat szá
momra különböző forrásokból összeállítani. Kitűnő hím ebek 
válluk táján megmérve huszonnyolc hüvelyktől, amit ala-

Z o o lo g . o f C a m b r id g e , United States, Vol. II. No. i. p. 83. A súlyokat 
egy pontos észlelő, B r y a n t  kapitány állapította meg. Dr. G U I : T h e  
A m e r ic a n  N a tu r a l is t .  Jan. 1871. Prof. S c la te r , a hím és nőstény cetek 
aránylagos nagyságáról, A m e r ic a n  N a tu r a l is t .  Jan. 1873.

37 A n im a l  E c o n o m y , p. 45.
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csonynak tartanak, egész harminchárom hüvelyknyi maga
sak, s nyolcvan fonttól elkezdve, amit könnyűnek tar
tanak, százhúsz fontnyi súlyúak, vagy még súlyosabbak. 
A nőstények huszonhárom hüvelyktől elkezdve huszon
hét—huszonnyolc hüvelyknyi magasak s öt ven, hetven— 
nyolcvan fontnyi súlyúak.38 Ez adatokból Cupples azt kö
vetkezteti, hogy a hímek közepes súlya kilencvenöt— 
száz, a nőstényeké pedig hetven font; okunk van azonban 
föltenni, hogy ennekelőtte mindkét ivar tekintélyesebb 
súlyt ért el. Cupples kéthetes fiatal ebeket is megmért ; 
egy kölykezésben négy hímnek középsúlya hat és fél unciá
val volt nagyobb, mint két nőstényé ; egy másikban négy 
hímnek középsúlya egy nőstényét egy unciával valamivel 
kevesebbel multa felül; háromhetes korukban ugyanezen 
hímek hét és fél, hathetes korukban pedig csaknem tizen
négy unciával múlták felül a nőstényt. Wright, Cupples-hez 
intézett levelében, ezeket mondja Г »Sok kölykezés fiatal 
kutyáinak súlyát és nagyságát jegyeztem fel, s amennyire 
saját tapasztalatom terjed, azt találtam, hogy a hím kutyák 
öt-hat hónapos korukig rendesen csak igen kevéssé külön
böznek a nőstényektől; erre elkezdenek a hímek gyarapodni 
s a nőstényeket úgy nagyságra, mint súlyra nézve felül
múlják. A fiatal nőstény születésnél, sőt még néhány héttel 
ezután is alkalmilag nagyobb lehet, mint a hím, később 
azonban kivétel nélkül legyőzi őket az utóbbi.« Mc 
Neill Colonsayban azon eredményre jut, hogy »a hímek 
teljes nagyságukat csak két éves koruk után érik el, 
a nőstények ellenben korábban«. Cupples tapasztalata 
szerint a hím kutyák nagyságukban tizenkét—tizen
nyolc, súlyban pedig tizennyolc—huszonnégy hónapos 
korukig gyarapodnak ; a nőstények ellenben nagyságukban 
kilenc—tizennégy, tizenöt, súlyukra nézve pedig tizen
két—tizenöt hónapos korukban szűnnek meg gyarapodni. 
Ezen különböző adatokból világos, hogy a skót szarvas

38 L. továbbá Richardson : Manual on the Dog, p. 59. A skót 
szarvasebről számos érdekes adatot közöl M. Neill (Scotpe’s Art of 
Deer Stalking), ki először irányította a figyelmet az ivarok különböző 
voltára. Reményiem, hogy Cupples kiviszi szándékát s ezen érdekes 
fajta részletes leírását s történetét közzéteszi.
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ebek ivarai nagyságbeli különbségüket csak életük későbbi 
szakában érik el. Vadászásra kizárólag csak a hímeket hasz
nálják, mert, mint Me Neill értesít, a nőstényeknek a 
kinőtt szarvas leterítésére nincs elég erejük és súlyuk. Cupples 
szerint, régi legendákban említett nevek után ítélve, már 
igen régi időben a hímek voltak az ünnepeltek, mert a nős
tényeket csak mint híres hímeknek anyáit említik. Ennek 
következtében számos nemzedéktől kezdve a hím volt az, 
melyet erejére, nagyságára, gyorsaságára s bátorságára nézve 
figyelembe vettek s melyek közül a legjobbakat tenyész
tésre használták. Minthogy pedig a hímek kellő termetüket 
csak késői életkorban érik el, a sokszor idézett törvénnyel 
összehangzásban azon hajlammal kellett bírniok, hogy jelle
meiket csupán hím utódaikra származtassák át s nyilván 
ebből magyarázható a skót szarvas-ebek ivarainak nagysága 
között észlelhető jelentékeny egyenlőtlenség.

Néhány kevés emlős állat oly szervekkel vagy test
részekkel van ellátva, melyek kizárólag más hímek táma
dása ellen szolgáló védőszer gyanánt fejlődtek. Némely 
szarvasfaj agancsának felső ágait, mint láttuk, főleg vagy 
kizárólag védelemre használja; s az Oryx antilopé, mint 
Bartlett-tői tudom, rendkívül ügyesen védi magát gyengén 
hajlott, hosszú szarvaival; mindemellett azonban ezek mint 
támadófegyverek is használtatnak. A szarvorruak, ugyan
azon észlelő szerint, harcaikban egymásnak oldalról mért 
vágásaikat szarvaikkal fogják fel, melyek eközben, mint a 
vadkanok agyarai, hangosan összecsattannak. Ámbár a vad
kanok kétségbeesetten harcolnak, Brehm szerint, mégis csak 
ritkán kapnak halálos vágásokat, mivel ezek rendesen az 
ellenfél agyarát, vagy azon kemény, szalonnás bőrt érik, 
mely vállaikat fedi s melyet á német vadászok »paizsnak« 
neveznek ; íme, itt van tehát egy testrész, mely különösen 
a védelemre módosult. A vadkanok alsó állkapcsuk agyarait 
életük virágzása szakában (69. ábra) harcra használják; 
vén korukban azonban, Brehm szerint, annyira befelé s 
orruk fölé kanyarodnak agyaraik, hogy e célra többé nem 
használhatják. Mint védőszerek azonban még mindig nagy 
hatással használhatják őket. Az alsó agyarak mint támadó
fegyverek elvesztésének pótlására előrehaladottabb korban
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a felső állkapocsnak agyarai, melyek oldalt egy kissé mindig 
kiszökellnek, oly tetemesen meghosszabbodnak s oly teteme
sen hajlanak felfelé, hogy támadófegyverekül használhatók. 
Mindennek dacára azonban a vén vadkan nem veszélye
sebb az emberre, mint a hat-hét éves.89

A celebesi felnőtt hím babirussza-disznónak (64. ábra) 
alsó agyarai borzasztó fegyverek, hasonlók a virágzás ko
rában levő európai vadkanéihoz, felső agyarai pedig oly 
hosszúk s oly tetemesen befelé hajlottak, mi mellett néha 
még a homlokot is érintik, hogy mint támadófegyverek 
egészen hasznavehetetlenek. Inkább szarvakhoz hasonlíta
nak, mint fogakhoz s mint fogak kétségkívül oly haszon
talanok, hogy ezelőtt egyenesen azt hitték, hogy ez állat 
fejét oly módon pihenteti, hogy fogaival valamely ágra 
akasztja ! Domború felületük azonban, főleg, ha az állat 
fejét kissé oldalra hajtja, kitűnő védőfegyverül szolgálhat, 
s talán ebből magyarázható, hogy idősebb egyéneknél, »lát
szólag a kiállott harcban, többnyire letörtek.«39 40 Itt tehát 
azon sajátságos esettel van dolgunk, hogy a babirussza felső 
agyarai az élet virágzó szakában oly alakot vesznek fel, 
mely látszólag csak a védelemre teszi alkalmasakká, az 
európai vadkannál pedig csak kisebb mértékben s csak vén 
korban válnak az alsó agyarak ily alakuakká, midőn azután 
szintén csupán védelemre szolgálnak.

A szemölcsös disznónál (Phacochoerus aethiopicus, 
65. ábra) a hím felső állkapcsának agyarai az élet virágjában 
felfelé hajlanak, s minthogy hegyesek, borzasztó fegyvereket 
képeznek. Az alsó állkapocs agyarai élesebbek, mint a fel
sőkéi, rövidségük miatt azonban alig lehetséges, hogy támadó- 
f egy vérekül szolgáljanak. Mindemellett okvetlenül tetemesen 
hozzájárulnak a felső állkapocs agyarainak erősbítéséhez, 
mivel oly módon vannak leköszörülve, hogy ezeknek alap
jához tökéletesen hozzáillenek. Ügy látszik, hogy sem a 
felső, sem az alsó agyarak nem módosultak különösen a 
védelemre, ámbár bizonyos terjedelemben bizonyára erre is

39 Brehm : Thierleben. Bd. II. p. 729—732.
40 L. Wallace-ndik ez állatra vonatkozó érdekes leírását 1. The 

Malay Archipelago. 1869. Vol. I. p. 435.



2 1 8

szolgálnak. Nem hiányzanak azonban a szemölcsös disznónál 
más védőszerek, mert a szeme alatt, pofájának mindkét 
oldalán, kemény, mindemellett azonban hajlékony porcogós 
tojásdad párnája van (67. ábra), mely két-három hüvelyk - 
nyire kiszökell; s midőn az élő állatot szemléltük, Bartlett- 
nek s nekem is úgy látszott, hogy ha ezt a párnát az ellen
fél agyara alulról találná, felfelé tolatnék s ily módon a 
kissé kimeredt szemeket bámulatos módon védené. Bartlett 
tekintélyére támaszkodva azt is állíthatom, hogy e kanok 
viaskodások alkalmával egyenesen szemben állanak egy
mással.

Az afrikai folyami disznónak (Potamochoerus 'penicilla
tus) végre porcogós dudora van szeme alatt a pofájának 
mindkét oldalán, mely a szemölcsös disznó hajlékony pár
nájának felel meg ; emellett felső állkapcsán, az orrlyukak 
felett, két csontos kiszökellése van. Rövid idővel ezelőtt 
egy ilyen kan áttört a zoológiái kertben egy szemölcsös 
disznó ketrecébe. Egész éjen át tusakodtak s reggel kime
rülve, de komolyabban meg nem sebesítve találták őket. 
Az épen leírt kiszökellések s kinövések jelentőségére nézve 
jellemző, hogy vérrel voltak borítva, rendkívüli módon össze 
voltak szaggatva s le voltak dörzsölve.

Ámbár a disznófélék számos tagjának kanjai el vannak 
látva támadó- s mint épen láttuk, védőfegyverekkel, ezek 
a fegyverek mégis, úgy látszik, aránylag korai geológiai 
korban szereztettek. Dr. Forsyth Major több miocén-korbeli 
fajt sorol fel,41 melyek egyikénél sem volt a hímek agyara 
erősen kifejlődve; s Rütimeyer tanár ugyanezen tényt bizo
nyos csodálkozással konstatálja.

Az oroszlán sörénye jó védőfegyvert képez azon egyet
len veszély ellen, melynek ki van téve, tudniillik verseny
társának támadása ellen ; mert a hímek, mint Sir A. Smith 
értesít, borzasztó harcokat vívnak egymással; s a fiatal 
oroszlán nem meri az öreget megközelíteni. 1857-ben Brom- 
wichben egy tigris betört egy oroszlán ketrecébe, mire bor
zasztó jelenet következett : »Az oroszlánnak a fejét és a

41 Atti della Soc. Italiana di Science Naturale. 1873. Vol. XV. 
Fase. IV.
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nyakát védte ugyan a sörénye jelentékenyebb sérülések 
ellen, a tigrisnek azonban sikerült a hasát felszakítania, 
mire az oroszlán néhány perc alatt kimúlt«.42 43 A kanadai 
hiúznak (Felis canadensis) a nyakán és az álián levő széles 
galléra a hímnél sokkal hosszabb, mint a nősténynél; hogy 
azonban védőfegyverül szolgál-e, nem tudom. Eléggé isme
retes, hogy a hím fókák kétségbeesetten harcolnak egymás
sal, s bizonyos fajok (Otaria jubata) 43 hímjeinek nagy söré
nyük van, a nőstényeknek pedig kicsiny, vagy épen nincs 
is. A jóreménységfoki pávián (Cynocephalus porcarius) hím
jének sokkal hosszabb sörénye s nagyobb szemfogai vannak, 
mint a nősténynek, s a sörény valószínűleg védelemre szol
gál, mert, mikor a zoológiái kertben a felügyelőt kérdésem 
céljának gyaníttatása nélkül aziránt kérdeztem, hogy van-e 
a majmok között olyan, mely a másikat a nyakán ragadja 
meg, azt a feleletet kaptam, hogy ezt^z említett páviánon 
kívül más majom nem szokta tenni. Ehrenberg a Hamadryas- 
pávián sörényét a fiatal oroszlánéval hasonlítja össze ; a 
fiataloknak és nőstényeknek sörényük nincs.

Valószínűnek tartom, hogy az amerikai bölény bikájá
nak roppant gyapjas sörénye, mely csaknem a földig ér és 
sokkal jobban van kifejlődve, mint a tehénnél, védőszerül 
szolgál borzasztó harcaiban ; egy tapasztalt vadász azonban 
Judge Caton-пак azt beszélte, hogy sohasem észlelt olyas
valamit, ami e feltevésnek kedvezne. A ménlónak vasta
gabb és sűrűbb sörénye van, mint a kancának ; két oly 
tekintélyes tenyésztőhöz intézett tudakozódásomra, ki sok 
mént tartott, azt a felvilágosítást kaptam, hogy a mének 
»kivétel nélkül nyakukon igyekeznek egymást megragadni.« 
Abból azonban, hogy az előadott esetekben a nyak szőrö- 
zete védelmi szerül szolgál, nem következik, hogy eredetileg 
ebből a célból fejlődött, bár egyes esetekben, mint például 
az oroszlánnál, valószínű. Me Neill azt közölte velem, hogy

42 The Times. Nov. io. 1857. A kanadai hiúzt illetőleg 1. Audubon 
and Bachman: Quadrupeds of N . America. 1846. p. 139.

43 Dr. Murie, On Otaria, Proc. Zoolog. Soc. 1869. p. 109. / .  A. 
Allen fennebb idézett értekezésében kételyét fejezi ki aziránt, vájjon 
azon szörözetet, mely a hím nyakán hosszabb, mint a nőstényén, 
sörénynek lehet-e tartani.
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a szarvasnak (Cervus elaphus) állán levő hosszú szőre hasz
nára van, mikor üldözik, mert a kutyák többnyire torkán 
iparkodnak megragadni; nem valószínű azonban, hogy a 
szőrök különösen ebből a célból fejlődtek ; mert különben 
a fiataloknak és nőstényeknek szintén ily módon kellett 
volna felszerelődniök.

Az emlősök párosodása alkalmával mindkét ivar részéről 
gyakorolt választás. — Mielőtt a következő fejezetben az 
ivarok hangja, illata és diszítménye között való különbsé
geket leírnám, célszerű lesz azt vizsgálni, vájjon az ivarok 
párosodásuk alkalmával gyakorolnak-e választást. Vájjon a 
nőstény bizonyos hímnek elsőbbséget ad-e még mielőtt a 
hímek az uralomért harcoltak volna, vagy pedig a hím 
választ-e, ha soknejű, bizonyos nőstényt ? A tenyésztők álta
lános véleménye, úgy látszik, az, hogy a hím bármely nős
ténnyel beéri s ez a hímek heves gerjedelménél fogva a 
legtöbb esetben valószínűleg helyes. Az azonban, vájjon a 
nőstény is elfogad-e egészen indifferensen bármely hímet, 
sokkal kétesebb. A tizennegyedik fejezetben a madarakra 
vonatkozólag meglehetős sok közvetett és közvetetlen adatot 
hoztunk fel annak kimutatására, hogy a nőstény választja 
társát; s idegenszerű anomália lenne, ha a nőstény emlősök, 
melyek a szervezetek lépcsőzetén még magasabban állanak 
s melyeknek nagyobb szellemi erőik vannak, nem gyako
rolnának általában, vagy legalább gyakran választást. A nős
tény a legtöbb esetben elmenekülhet, ha olyan hím kerül
geti, mely neki nem tetszik, vagy amely nem izgatja ; ha 
pedig több hím kerülgeti, ami olyan állandóan fordul elő, 
mialatt ezek küzdenek, gyakran alkalma lehet valamely 
hímmel elillanni, vagy legalább is ideiglenesen párosodni. 
Ezt az utóbbi esetet, mint Sir Philip Egerton-tő\ hallom, 
gyakran észlelték Skótországban a nőstény szarvasokon.44

Alig lehetséges, hogy sokat tudjunk arról, vájjon a

44 Dr. Bauer a németországi szarvas életmódját tárgyaló kitűnő 
leírásában ezeket mondja (Forest Creatures. 1861. p. 8x.): »Mialatt 
a szarvasbika jogait valamely idegen betolakodó ellen védelmezi, 
egy másik tör be háremének szentélyébe s trophaeát trophaea után 
ragad el«. Ugyanez fordul elő a fókáknál, 1. ] . A . Allen, u. o. ioo.
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nőstény emlősök vad állapotban gyakorolnak-e választást 
házasságkötésük alkalmával. A füles fókák egyikének (Cal- 
lorhinus ursinus) udvarlásáról szóló következő nevezetes 
részleteket, Bryant kapitány tekintélyére támaszkodva, kö
zöljük,45 kinek bőséges alkalma volt észleleteket tenni. Neve
zett kapitány a következőket beszéli: »Ügy látszik, hogy 
a nőstények közül, midőn a szigetre érkeznek, melyen páro
sodni szoktak, számosán egy bizonyos hímhez kivánkoznak 
s gyakran kiszökellő sziklákra másznak, hogy az egész sere
gen végigtekinthessenek, hangosan ordítanak s azután hall- 
gatódznak, hogy nem hallanak-e valamely ismeretes hangot. 
Erre megváltoztatják helyüket s az előbbieket ismétlik. . . 
Mihelyt egy nőstény a parthoz érkezik, a legközelebbi hím 
lemegy hozzá s eközben sajátságos hangot ad, mint a csir
kéit hivogató tyúk. Üdvözli s addig taszigálja, míg ő maga 
a nőstény és a víz közé kerül, úgy hogy a nőstény többé 
nem menekülhet. Erre magaviseletét megváltoztatja s 
parancsoló morgással hajtja a nőstényt háremének kijelölt 
helyére. Ezt mindaddig folytatja, míg a hárem alsó sora 
megtelik. A feljebb helyet foglalt hímek kilesik az időt, 
mikor szerencsésebb szomszédjaik őrállásukról eltávoznak, 
hogy ezeknek a nejeit ellopják. Ezt pedig úgy teszik, hogy 
a nőstényt szájukba fogják, a többinek feje felett elemelik 
s gondosan leteszik saját háremükbe, épen úgy, ahogy a 
macskák szokták kölykeiket vinni. A még feljebb levő 
hímek ugyanezt az eljárást követik, míg az egész hely meg
telt. Gyakran harcra gyúl két hím ugyanazon nőstény bírá
sáért ; mindkettő megfogja s ketté szakítja, vagy borzasz
tóan összemarcangolja fogaival. Az öreg hím, mikor a hely 
már egészen megtelt, elégülten sétálgat, szemlét tart csa
ládján, kiszidja azokat, melyek a többit szorítják vagy 
zavarják s dühösen űz el minden betolakodót. Ez az őrkö
dés folytonos élénk tevékenységben tartja.«

Minthogy az emlősöknek vad állapotban való udvarlá
sáról oly kevés ismeretes, igyekeztem megtudni, hogy meny
nyiben gyakorolnak szelídített emlőseink választást egybe

45 J . A. Allen : Bull. Mus. Comp. Zoolog, of Cambridge, United 
States. Vol. II. No. i. p. 99.
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kelésük alkalmával. A kutyák a legjobb alkalmat szolgál
tatják a megfigyelésre, mivel könnyen lehet őket meg
figyelni s megérteni. Sok tenyésztő nagy határozottsággal 
fejtette ki ezen pontra vonatkozó nézetét. így Mayhew 
megjegyzi, hogy »a nőstények vonzalmukat képesek a hím
nek jelekkel értésre adni s a gyöngéd figyelemnek nagy 
hatalma van felettük, mint ezt más még felsőbbrendű álla
toknál is észlelték. A nőstény kutyák szerelmeskedésük
ben nem mindig ildomosak s hajlandók magukat igen ala
csony fajtájú hímeknek odaadni. Ha ugyanazon fajtájú 
társsal nevelődnek fel, gyakran oly odaadás fejlődik ki a 
pár között, melyet később semmiféle idő sem enyészt 
el. A szenvedély, mert valóban az, több mint romantikus 
tartósságuvá válik.« Mayhew, ki figyelmét főleg kis fajtákra 
fordította, meg van győződve, hogy a nőstényeket a nagyobb 
termetű hímek különösen vonzzák.46 Blaine, az ismeretes 
állatorvos, beszéli,47 hogy saját nőstény mopszlija egy vadász
kutyához, egy nőstény vadászeb pedig egy komondorhoz 
annyira hozzászegődött, hogy több hét lefolyásáig nem 
akartak saját fajtájukhoz tartozó hímmel párosodni. Két 
hasonló s megbízható adatot közöltek velem egy nőstény 
pudliról meg egy vadászkutyáról, melyek mindketten pincsi
kutyákba szerettek bele.

Cupples közli velem, hogy személyesen jótállhat a kö
vetkező még különösebb eset helyességéről, melyben egy 
értékes s csodálatos módon értelmes pincsikutya a szomszéd 
pudliját szerette meg, még pedig olyan mértékben, hogy 
gyakran el kellett tőle vonszolni. Mikor a szerelmesek állan
dóan elválasztattak, a pincsi, dacára annak, hogy emlőiben 
ismételve mutatkozott tej, még sem akarta más kutya udvar
lását elfogadni s birtokosának sajnálkozására sohasem köly- 
kezett. Cupples azt is említi, hogy egy nőstény szarvas-eb^ 
mely jelenleg (1868) falkájában van, háromszor kölykezett 
s mindhárom alkalommal határozott s kiváló szeretetet tanú
sított a vele együtt élő s életének virágjában levő négy

46 Dogs : their Menagement, by E. Mayhew, M. R. C. S., 2. edit. 
1864. p. 187—192.

47 Id. A. Walker: On Intermariage. 1838. p. 278. ; 1. továbbá 
p. 224.
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hím közül a legnagyobb, legszebb, de nem egyúttal leg
tüzesebb iránt. Cupples azt észlelte, hogy a nőstény általá
ban oly hímet részesít elsőbbségben, mellyel együtt él s 
melyet ismer ; félénkségénél s bátortalanságánál fogva ide
gen kutyák iránt kezdetben tartózkodó. A hím ellenkezőleg, 
inkább idegen nőstényekhez látszik vonzódni. Ritkán lát
szik megesni, hogy a hím bizonyos nőstényt visszautasít; 
Wright Yeldersleyhouseban, ki nagy kutyatenyésztő, azt 
közli azonban, hogy erre nézve is tud néhány példát; saját 
hím szarvas-kutyáinak egyikét említi, mely semmikép sem 
akart egy nőstény doggot figyelembe venni, úgy hogy végre 
egy másik hím szarvas-kutyát kellett hozzábocsátani. Feles
leges lenne még más eseteket említenem ; s csak annyit 
akarok még hozzátenni, hogy Barr, ki sok vérebet tenyész
tett, azt állítja, hogy a két ivarnak bizonyos egyénei csak
nem minden esetben kiváló szeretetted viseltetnek egymás 
iránt. Cupples végre, miután még egy évig fordította e 
tárgyra figyelmét, a következőket írta ezelőtt rövid idővel; 
»Teljes megerősítését nyertem azon korábbi állításomnak, 
hogy a kutyák a párosodásnál határozott szeretettel visel
tetnek egymás iránt, s hogy emellett gyakran a nagyság, 
élénk szín s egyéni jellemvonások ép úgy gyakorolnak rájuk 
befolyást, mint korábbi bizalmasságuknak a foka.«

A lovakat illetőleg Blenkiron, a világ legnagyobb ver
senyló-tenyésztője, arról értesít, hogy a mének választásuk
ban gyakran olyan szeszélyesek, — az egyik kancát minden 
kimutatható ok nélkül visszautasítják, míg a másikat elfo
gadják, — hogy folytonosan a legkülönbözőbb mesterfogá
sokat kell alkalmazni. így például a híres »Monarque« soha
sem akarta a »Gladiateur« nevű kancát figyelmére méltatni 
s végre is ki kellett játszani. Részben megérthetjük az okát, 
hogy miért oly sajátságosak a versenymének választásuk
ban. Blenkiron egy példát sem ismer, melyben a kanca uta
sított volna vissza valamely m ént; Wright istállójában azon
ban volt erre eset s a kancát rá kellett szedni. Prosper 
Lucas francia tekintélynek több erre vonatkozó adatát em
líti 48 s megjegyzi: »Vannak mének, melyeket valamely

48 Traité de PHéréd. Nat. Tom. II. 1850. p. 296.
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kanca meghódít és a többit mind elhanyagolják.« Hasonló 
eseteket említ, Baélen tekintélyére támaszkodva, a bikáról; 
s H. Reeks arról értesít, hogy atyjának egy kitűnő Short
horn bikája »mindig visszautasított egy fekete tehenet.« 
Hoffherg a lapplandi szelídített rénszarvas leírásánál ezeket 
mondja : »Feminae majores et fortiores mares prae ceteris 
admittunt, ad eos confugiunt, a junioribus agitatae, qui hos 
in fugam conjiciunt.«49 Egy lelkész, ki sok disznót tenyész
tett, arról értesít, hogy a kocák gyakran visszautasítanak 
valamely kant s egy másikat közvetlenül rá elfogadnak.

Ez adatok után nem lehet afelett kételkedni, hogy sze
lídített emlőseinknél gyakran fordulnak elő erős egyéni 
ellen- és rokonszenvek, még pedig sokkal gyakrabban a 
nőstényeknél, mint a hímeknél. így állván a dolog, nem való
színű, hogy a vad emlősöknek egybekelése a vak véletlenre 
lenne bízva. Sokkal valószínűbb, hogy bizonyos hímek, me
lyeknél bizonyos jellemek nagyobb mértékben vannak ki
fejlődve mint másoknál, a nőstényeket magukhoz édesgetik 
és ingerlik ; hogy azonban ezek a jellemek milyen termé
szetűek, azt biztossággal ritkán, vagy sohasem mutat
hatjuk ki.

49 Amoenitates Acad. Vol. IV. 1788. p. 160.



X V III. FEJEZET.

Az em lősök másodrendű ivarjellemvonásai. 
Folytatás.

Hang. — A fókák különös ivari sajátságai. — Illat. — A szőr fejlő
dése. — A szőr és bőr szine. — Rendellenes eset, melyben a nőstény 
inkább díszített, mint a hím. — A színek If díszítmények az ivari 
kiválásnak következményei. — Védelmül szerzett színek. — A színek, 
habár mindkét ivarnál közösek, gyakran mégis az ivari kiválás 
következményei. — A felnőtt emlősök foltjainak és sávjainak elenyé- 

szése. — A négykezüek színei és díszítményei. — összefoglalás.

Az emlősök különböző célra használják hangjukat: vész- 
jelül, vagy a csapat egyik tagja a másikat szólítja, vagy 
az anya hívja elvesztett fiait, vagy az utóbbiak az anyát 
szólítják segítségre. Az ilyen használatokat azonban itt nem 
kell figyelembe vennünk. Nekünk itt csak két ivar hangja 
közötti különbséggel van dolgunk, például a hím és nőstény 
oroszlán, vagy a bika és tehén hangja közötti különbséggel. 
Csaknem valamennyi emlős inkább használja hangját a páro- 
sodás idejében, mint bármely más időben, s némelyek, mint 
a zsiráf s a tövisesdisznó 1 ezen idő kivételével, mint mond
ják, egészen némák. Minthogy a szarvasok torka (azaz gégéje 
és paizsmirigye) 1 2 a párosodás ideje alatt megnagyobbodik, 
azt lehetne vélni, hogy hatalmas hangjuk ez időben valami 
módon nagy hasznukra szolgál; ez azonban nagyon kétséges. 
Két tapasztalt észlelőnek, Me Neill- és Sir Ph. Egerton-nak 
közlése szerint úgy látszik, mintha három éven alul levő

1 Owen : Anatomy of Vertebrates. Vol. III. p. 585.
2 U. o. p. 595.

DARWIN. Am ember tzdrmeuáta. И. 15
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fiatal szarvasok nem bőgnének, s mintha az idősebbek a páro- 
sodás idejének kezdetével előbb csak alkalmilag és mérsé
kelten kezdenének bőgni, mikor a nőstényeket keresve, 
nyugtalanul barangolnak. Harcaikat hangos bőgéssel kezdik 
meg, a tulajdonképeni viaskodás alatt azonban hallgatnak. 
Különböző fajú állatok, melyek hangjukat rendesen hasz
nálni szokták, minden hevesebb kedélyi felindulás alkalmá
val, például mikor dühbe jönnek, vagy mikor harcra készül
nek, különböző hangokat adnak; ez azonban egyszerűen 
ideges felindulásuknak lehet az eredménye, mely a test 
csaknem valamennyi izmainak görcsös összehúzódására vezet, 
épen úgy, miként az ember dühében vagy félelmében fogait 
csikorgatja s kezeit ökölre szorítja. Nem szenved kétséget, 
hogy a szarvasok bőgéssel szólítják egymást az élethalál
harcra ; a legerősebb hangú szarvasoknak azonban, ha 
egyszersmind nem a leghatalmasabbak, legjobban fegyver- 
zettek s legbátrabbak, nincs semmi elsőbbségük gyengébb 
hangú vetélytársaik felett.

Lehetséges, hogy az oroszlán bőgésének reá nézve valami 
tényleges haszna van, és pedig azáltal, hogy ellenfelét félelem
mel tölti e l; mert, mikor dühbe jő, felborzolja egyszersmind 
sörényét és olyan rettenetesnek igyekszik látszani, aminőnek 
csak lehetséges. Alig lehet azonban föltenni, hogy a szarvas 
bőgése, még ha ily módon a szarvasnak hasznára lenne is, 
elégséges volna arra, hogy a gégének időszakonkint való 
megnagyobbodására vezessen. Némely szerző azt hiszi, hogy 
a bőgés a nősténynek hívására szolgál; a fennebb megneve
zett tapasztalt észlelők azt állítják, hogy a szarvastehén nem 
keresi a bikát, ellenben az utóbbi mohó vággyal keresi a 
tehenet, miként ezt más hím emlősök szokásai után tényleg 
várni is lehet. A szarvastehén hangjára ellenben gyorsan 
megjelenik egy vagy több bika,3 mint ezt a vadászok jól 
tudják, kik vad rengetegekben a szarvastehén szavát utá
nozzák. Ha feltehetnők, hogy a hím képes a nőstényt szavá
val izgatni vagy csalogatni, hangszerveinek időszakos meg
nagyobbodását az ivari kiválás törvényei szerint, ugyan

3 L. például W. Ross King (The Sportsman of Canada. 1866. 
p. S3-> 131 -) az orignál és vad rénszarvas szokásairól.
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azon ivarra s ugyanazon évszakra szorítkozó örökléssel való 
kapcsolatban, megérthetnék; olyan adataink azonban, melyek 
ezen nézetet támogatnák, nincsenek. így állván a dolog, a 
szarvasnak a párosodás idejében hallatott hangos bőgése 
semmi különös hasznára sem látszik szolgálni, sem udvarlása, 
sem harcai alatt, sem valamely más tekintetben. Nem lehet-e 
azonban föltennünk, hogy a hangnak a szerelem, féltékeny
ség és düh által szitott heves felindulások alkalmával való 
gyakoribb használata, mely nemzedékeken keresztül folytat- 
tatott, végre mégis a szarvas hangadószerveire is ép oly 
öröklékeny hatást gyakorolt, mint bármely más hím 
emlősnél ? Ismereteink mai állásán ez a nézet látszik a leg
valószínűbbnek .

A felnőtt hím gorillának borzasztó hangja van s a gorilla 
ép úgy el van látva gégezacskóval, mint a felnőtt or an g.4 
A gibbonok a leglármásabb majmok közé tartoznak s a szu- 
matrai faj (Hylobates syndactylus) szintén el van látva gége
zacskóval ; Blyth azonban, kinek alkalma volt az észlelésre, 
nem hiszi, hogy a hím lármásabb lenne a nősténynél. Való
színű tehát, hogy e majmok hangjukat egymásnak hívására 
használják, mint ezt némely emlősről, például a hódról, 
határozottan tudjuk.5 Egy másik gibbon, a H. agilis, arról 
nevezetes, hogy teljes és pontos zenei oktávát képes eléne
kelni,6 s ez, mint jogosan feltehetjük, ivari izgatószerül szol
gál ; erre a tárgyra azonban alkalmam lesz még a követ
kező fejezetben visszatérni. Az amerikai Mycetes caraya 
hangadószervei egy harmadrésszel nagyobbak a hímnél, 
mint a nősténynél s bámulatos módon erősek. Meleg időben 
reggel és este felverik e majmok az erdőket borzasztó ordítá
sukkal. A hímek kezdik meg a borzasztó hangversenyt, 
melybe a nőstények kevésbbé erős hangjukkal csak néha 
ordítanak bele ; e hangverseny gyakran órák hosszáig folyta
tódik. Egy kitűnő észlelő, Rengger,7 nem tudott valamely *

* Owen : id. m. Vol. III. p. 600.
6 Green : Journ. of Linn. Soc. Vol. X. Zoology. 1869. p. 362.
6 C. L. Martin : General Introduction to the Nat. Hist, of Mamm. 

Animals. 1841. p. 431.
7 Naturgesch. der Säagethiere von Paraguay. 1820. p. 15., 21.

15*
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különös okra rájönni, mely őket hangversenyük megkezdésére 
indítja; azt hiszi, hogy, miként bizonyos madarak, élvezetet 
találnak saját zenéjükben s egymást túlkiabálni töreksze
nek. Vájjon az említett majmok legtöbbjei azért szerezték-e 
erős hangjukat, hogy vetélytársaikat legyőzzék s a nősténye
ket elbájolják, — vagy hogy hangadószerveik hosszasan foly
tatott használás hatása következtében erősbödtek s nagyob- 
bodtak-e meg, anélkül, hogy ezáltal valami haszonban része
sültek volna — ezt nem merem eldönteni; az első nézet 
azonban, legalább a Hylobates agüis-те nézve valószínűbbnek 
látszik.

Meg akarok itt emlékezni a fókáknak két igen nevezetes 
tulajdonságáról, mert több szerző azt hiszi, hogy a hangok 
ez állatokat afficiálják. A hím tengeri elefánt (Macrorhinus 
proboscideus) orrmánya, mikor ez az állat mintegy három
éves, a párosodás ideje alatt jelentékenyen meghosszabbodott 
s felmereszthető. Ilyen állapotban néha egy lábnyi hosszú. 
A nőstény e szervvel életének egyik szakában sincs ellátva. 
A hímnek vad, nyers torokhangja van, mely nagy távol
ságra hallható s azt tartják róla, hogy az orrmány 
erósbíti; a nőstény hangja ettől különböző. Lesson az 
orrmány felmeresztését a tyúkféle madarak híméi húsos 
lebenyeinek felmeresztésével hasonlítja össze, mikor ezek a 
nőstények körül szépelegnek. Egy másik rokonfajnak, tudni
illik a csuklyás fókának (Cy stopkor a cristata), fejét nagy 
csuklya vagy hólyag fedi. Ennek támaszát az orrsövény 
képezi, mely hátrafelé igen hosszúra nyúlik s hét hüvelyknyi 
taraj alakjában emelkedik k i ; a csuklya izmos s rövid sző
rökkel van borítva s (az orron keresztül) annyira felfújható, 
hogy nagysága felülmúlja a fejét ! A hímek a párosodás 
idejében dühösen küzdenek egymással a jégen s bőgésük 
ekkor »oly hangos, hogy négy mérföldnyire hallható«. Ha az 
ember megtámadja őket, szintén bőgnek s ordítanak ; s 
valahányszor indulatba jönnek, mindig felfújják csuklyá
jukat. Némely természetbúvár azt hiszi, hogy hangjuk ezáltal 
erősbödik, mások azonban más feladatot tulajdonítanak 
ezen rendkívüli képződményeknek. R. Brown azt hiszi, hogy 
védőszereket képeznek különféle eshetőségek ellen; ez azon
ban nem valószínű, mert mint Lamont-tói értesültem, ki
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hatszáz ily fókát ejtett el, a csuklya a nőstényeknél elsatnyult 
s a fiatal hímeknél sincsen kifejlődve.8

Illat. — Némely állatnak, így nevezetesen az amerikai 
szkunkoknak (Mephitis) az átható illata, melyet maguk 
körül terjesztetnek, kizárólag védelmiszerül látszik szolgálni. 
A cickányoknak (Sorex) mindkét ivara el van látva a hasán 
illatmirigyekkel s azután, hogy testüket a ragadozó madarak 
és emlősök megvetik, alig lehet abban kételkedni, hogy illatjuk 
védi őket; mindamellett azonban a hím mirigyei a párosodás 
ideje alatt megnagyobbodnak. Számos más emlős két ivará- 
nak illatmirigyei egyenlő nagyságúak; 9 feladatuk azonban 
ismeretlen. Más fajok illatmirigyei a hímekre szorítkoznak, 
vagy ezeknél jobban vannak kifejlődve, mint a nőstényeknél s 
csaknem mindig a párosodás idejében lépnek tevékenységbe. 
A hím elefánt pofájának oldalán lev8 mirigyek ez időben meg
nagyobbodnak s erős pézsmaillatu váladékot szolgáltatnak. 
A denevérek több fajának hímjei, ritkábban nőstényei, testük 
különböző részein mirigyekkel s zacskókkal vannak ellátva, 
melyekről azt vélik, hogy illatos váladékot szolgáltatnak.

A bakkecskének erős váladéka eléggé ismeretes s bizo
nyos szarvasbikáké bámulatos erős és átható szagú. A La 
Plata mentében a levegőt a csordától szél irányában egy fél 
mértföldnyire eltelve találtam a Cervus campestris bikáinak 
szagától és selyem zsebkendőm, melyben egynek a bőrét 
hazavittem, ismételt mosás és használás dacára egy évig s 
hét hónapig megtartotta e szagnak a nyomait. E szarvas

8 A tengeri elefántot illetőleg 1. L esso n  egy értekezését. D ie t.  
C la s s . d ’H is t .  N a t .  Tom. XIII. p. 418. A C y s to p h a r á -1 vagy S te m m a -  
to p u s - t  illetőleg 1. dr. D e h a y  : A n n a ls  o f L y c e u m  of. N a t .  H is t .  N e w -  
Y o r k ,  vol, I. 1824., p. 94. P e n n a n t  szintén gyűjtött a fókavadászoknál 
ez állatról adatokat. A legkimerítőbb tudósítás B r o w n - tó l  származik, 
ki a nőstény hólyagának elsatnyult állapotát kétségbe vonja. (P r o c .  
Z o o lo g . S oc . 1868. p. 435.)

9 Mint a hód castoreumánál, 1. L. H . M o r g a n  rendkívül érdekes 
m unkáját: T h e  A m e r ic a n  B e a v e r , 1868. p. 300. P a lla s  ( S p ic i i .  Z o o lo g . 
fase. VIII. 1779. p. 23.) az emlősök illatmirigyeit igen jól leírta. 
O w e n  ( A n a t .  o f V e r te b ra te s , vol. III. p. 634.) szintén leírja ezen miri
gyeket, ide értve az elefántét és a cickányét is. A denevéreket illetőleg 
1.. D o b s o n , P ro c . Z o o lo g . S oc . 1878. p. 241.
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illatos váladékát egy éves kora előtt nem s ha fiatal korá
ban kiherélik, egyáltalában sohasem választja el.10 11 Azon illa
ton kívül, mely az ivarzás idejében bizonyos kérődzőknek 
(pl. a pézsmatuloknak, Ovibos moschatus) egész testét áthatja, 
sok szarvasnak, antilopénak, juhnak és kecskének külön 
illatmirigyei vannak testüknek különböző részén, különösen 
a pofájukon. Az úgynevezett könnyzacskók vagy szemüreg 
alatti gödrök e kategóriába tartoznak. Ebbe a mirigyek fél
folyékony, bűzös váladékot szolgáltatnak, mely néha oly 
nagymennyiségű, hogy, mint egy antilopénál magam is 
láttam, az egész pofát átitatja. »A hímnél rendesen nagyob
bak, mint a nősténynél s fejlődésüket a kiherélés megakadá
lyozza.«11 Desmarest szerint az Antilope sub gutturosa nős
tényénél egészen hiányzanak. Aziránt tehát semmi kétség 
sem lehet, hogy a szaporodás funkciójával bizonyos össze
függésben állanak. A felnőtt hím pézsmaállat (Moschus 
moschiferus) farka körüli csupasz táját sajátságos illatos 
folyadék kereken megnedvesíti, a nőstényeknek s a két éven 
alul levő fiataloknak ugyanezen tájuk pedig szőrrel van 
borítva s nem illatos. A tulajdonképi pézsmazacskó elhelye
zésénél fogva természetesen a hímre szorítkozik s ennek 
egy másik illatos szervét képviseli. Sajátságos, hogy az 
utóbbi mirigy által elválasztott anyag a párosodás ideje 
alatt, Pallas szerint, sem összeállásban, sem mennyiségben 
nem változik; mindennek dacára azonban felteszi a nevezett 
búvár, hogy előfordulása a szaporodásbeli tevékenységgel áll 
valamely módon összefüggésben. Feladatáról azonban csak 
vélekedést s nem kielégítő magyarázatot ad.12

Ha a párosodás idejében csupán a hím terjeszt erős 
illatot, ez a legtöbb esetben valószínűleg arra szolgál, hogy 
a nőstényt izgassa vagy csalogassa. E tárgyat illetőleg nem 
kell saját ízlésünk után indulnunk; mert ismeretes, hogy a

10 Rengger : Naturgesch. der Säugethiere von Paraguay. 1830. 
p. 355. Ez észlelő szintén közöl az illatról néhány különös sajátságot.

11 Owen : Anat. of Vert. Vol. III. p. 632. L. továbbá dr. Murie- 
nek e mirigyekre vonatkozó észleleteit, Proc. Zoolog. Soc. 1870. p. 340. 
Desmarest, az Antilope sub guttur osa-ról, Mammalogie. 1820. p. 455.

12 Pallas : Spicii. Zoolog, fase. XIII. 1799. p. 24. Desmoulins : 
Diet. Class. d’Hist. Nat. tom. III. p. 586.
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patkányokra bizonyos szagos olajok s a macskákra a gyön- 
könke (Valeriana officinalis) csábítólag hatnak ; oly anya
gok, melyek távol állanak attól, hogy ránk nézve kellemesek 
volnának; ismeretes továbbá, hogy a kutyák a dögöt, bár 
nem eszik meg, megszaglálják s rajta fenteregnek. Abból az 
okokból, melyeket a szarvas hangjának tárgyalásánál kifej
tettünk, azt az eszmét, hogy az illat arra szolgád hogy a 
nőstényeket a távolból a hímhez vezérelje, visszautasíthat
juk. Bőséges és hosszas használat nem hathatott itt, mint a 
hangadószerveknél. A terjesztett illatnak a hímre nézve 
nagy jelentőségének kell lenni, mivel egyes esetekben nagy 
és bonyolódott szerkezetű mirigyek fejlődtek, melyek a zacskó 
kifordítására s nyílásának nyitására meg zárására szolgáló 
izmokkal vannak ellátva. E szerveknek ivari kiválás útján 
való fejlődését könnyen megérthetjük, föltéve, hogy az illa
tosabb hímeknek a nőstények körüj. nagyobb sikerük volt s 
oly utódokat hagytak hátra, melyek lassankint tökéletesbült 
mirigyeiket s erősebb illatukat örökölték.

A szőrök fejlődése. — Láttuk, hogy a szőrök a hím emlő
sök nyakán és vállán gyakran erősebben vannak kifejlődve, 
mint a nőstényeknél; s erre nézve még számos más példát 
idézhetnénk. A hímnek ezen erősebb szőrözete néha védő
szerül szolgál harcai alkalmával; vájjon azonban a szőrözet 
a legtöbb esetben ezen speciális célból fejlődött-e ki, nagyon 
kétséges. Ha gyér és keskeny szőrtaraj fut végig a hát egész 
hosszán, ez esetben meglehetős bizonyosak lehetünk, hogy 
nem így történt; mert az ilyenféle szőrtaraj alig nyújthatna 
valami védelmet s a hát éle a testnek nem épen nagyon sért
hető tája ; ilyen szőrtarajok azonban mindennek dacára néha 
csak a hímre szorítkoznak, vagy pedig ezeknél sokkal jobban 
vannak kifejlődve, mint a nőstényeknél. Legyen elég például 
két antilopét, a Tragelaphus scriptus-t 13 (1. 68. ábra) és a 
Portax pictá-t felemlítenem. Bizonyos szarvasoknak s a vad 
kecskebaknak szőrtaraja, ha ez állatok dühbe jönnek, vagy 
megijednek, felmered; 13 14 azt azonban alig lehet föltenni,

13 Dr. Gray : Gleanings from the Menagerie at Knowsley, pi. 28.
14 Judge Caton a wapitiröl, Transact. Ottawa Acad. Nat. Seien-
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hogy ezek szőrtarajukat azért szerezték, hogy ellenségeiket 
megfélemlítsék. Az épen említett antilopék egyikének, a 
Portax pictá-rvzk álián hosszú fekete szőrökből álló ecsetszerű 
pamatja van, mely a hímeknél nagyobb, mint a nőstények
nél. A juhok családjának egyik tagjánál, az északafrikai 
Ammotragus tragelaphus-né\, a mellső végtagokat csaknem 
egészen elrejtik a rendkívül hosszúra nőtt szőrök, melyek a 
nyakáról s a lábai felső részéről lógnak le ; Bartlett nem hiszi 
azonban, hogy ennek a köpönyegnek a hímre nézve, melynél 
sokkal inkább van kifejlődve, mint a nősténynél, bármi 
csekély haszna lenne.

Számos fajhoz tartozó emlős hímjei abban különböznek 
a nőstényektől, hogy arcuknak bizonyos részein több, vagy 
más jellemű szőrök vannak. így egyedül a bikának van 
göndör szőre a homlokán.15 A kecskék családjának három 
közel rokon alneménél csupán a hímeknek van szakálluk, 
még pedig néha tekintélyes hosszúságú ; két más alnemnél 
mindkét ivarnak van szakálla, mely azonban a szelídített 
kecske néhány fajtáinál elenyészett; s a Hemitragus egyik 
ivarának sincs szakálla. A kőszáli kecske szakálla nyáron 
nincs kifejlődve s más évszakokban is olyan kicsiny, hogy 
elsatnyultnak mondható.18 Néhány majomnál, így az orang- 
nál, a szakáll a hímre szorítkozik, vagy pedig a hímnél 
sokkal hosszabb, mint a nősténynél, így a Mycetes carayá-nk\ 
s a Pithecia satanas-nál (76. ábra). Ugyanez áll néhány 
Macacus-faj barkójáról,17 s miként láttuk, néhány pávián 
sörényéről. A legtöbb majomnál azonban az arc és fej külön
böző szőrpamatai mindkét ivarnál egyenlők.

A tulokfélék (Bovidae) családjának különböző tagjainál, 
valamint bizonyos antilopéknél a hímek lebemyeget, azaz 
nyakukon nagy bőrredőt viselnek, mely a nősténynél sokkal 
kevésbbé van kifejlődve.

ces. 1868. p. 36., 40. ; Blyth : Land and Water, a Capra aegagrus-ról. 
1867. p. 37.

Hunter's Essays and Observations, edited by Owen. 1861. 
Vol. I. p. 236.

16 L. dr. Gray : Catalogue of Mammalia in British Museum , 
part. III. 1852. p. 144.

17 Rengger: Säugethiere etc. p. 14. Desmarest: Mammalogie. p. 66.
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Vájjon mit következtessünk ilyenféle ivari különbségek
ből ? Senki sem fogja állíthatni, hogy bizonyos bakkecskéknek 
a szakálla, vagy a bika lebernyege, vagy a bizonyos hím 
antilopék hátán végighúzódó szőrtarajak valamely közve- 
tetlen, vagy időszakonkint visszatérő használatra rendelvék. 
Lehetséges, hogy a hím Pithecia rengeteg szakálla, vagy a 
hím orangé a gégéjüket védi, mikor egymással harcolnak; 
merta zoológiái kert felügyelői azt állítják, hogy sok majom 
egymást a gégéjén ragadta meg ; nem valószínű azonban, 
hogy a szakáll valamely különös célra fejlődött, mely külön
böznék attól, amire a barkó, bajusz vagy az arcon levő egyéb 
szőrpamat szolgál; és senki sem fogja föltenni, hogy ezek 
védőszerül szolgálnak. Vájjon a szőrözetnek, vagy a bőrnek 
mindezen függelékeit a hím céltalan változékonysága ered
ményének kell-e tartanunk ? Hogy ez lehetséges, tagadni nem 
lehet; mert számos szelídített emlős hímjeinél is léptek fel oly 
jellemvonások, melyeket nem igen lehet valamely vad ős 
alakra való visszaesésből megmagyarázni s ezek a hímekre 
szorítkoztak, vagy ezeknél sokkal feltűnőbben fejlődtek ki, 
mint a nőstényeken, — ilyen például az indiai cebu-bika 
púpja, a kövérfarkú kos farka, több juhfajta kosának dom
ború homloka, egy afrikai fajta kosának a sörénye s végre a 
Berbura-kecske bakjának a sörénye, hátulsó lábainak hosszú 
szőre és lebernyege.18 Az épen említett afrikai juhfajta kosá
nak sörénye valóságos másodrendű ivarj ellem, mert a heréi
teknél, mint Winwoodd Reade-tői hallom, nem fejlődik ki. 
Ámbár, mint ezt »Variation under Domestication« című 
munkámban kifejtettem, igen óvatosaknak kell lennünk 
azon következtetést illetőleg, hogy valamely jellem még oly 
állatoknál is, melyeket félig civilizált emberek tenyésztenek, 
nem az ember kiválogatása alatt állott-e elő, s nem az ember 
által gyarapíttatott-e; ez az épen kiemelt speciális esetekben 
különösen még azért is valószínűtlen, mert e jellemvonások a 
hímekre szorítkoznak, vagy rajtok erősebben vannak kifej
lődve, mint a nőstényeken. Ha határozottan tudhatnók,

18 L. az ezen állatokról szóló fejezeteket »Variation of Animals 
etc.« című munkám I. kötetében ; továbbá II. köt. p. 97. ; valamint 
a félvad népek által gyakorolt kiválasztást illetőleg u. o. Chapt. XX. 
A Berbura-kecskét illetőleg 1. dr. Gray : Catalogue etc. p. 157.
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hogy á sörényes afrikai kos a többi juhfaj iákkal együtt 
ugyanazon őstörzsből, vagy hogy a sörényes és lebernyeges 
Berbura-bak a többi kecskével ugyanazon törzsből sarjadzott, 
valamint hogy az ember kiválogatása nem hatott e jelle
mekre, ez esetben az egyik ivarra szorítkozó örökléssel 
kapcsolatos egyszerű változékonyság eredményeinek kellene 
azokat tekintenünk.

Ez esetben észszerű lenne ugyanezen nézetet a vad állapot
ban levő állatok számos analóg jellemvonásaira is kiterjeszte
nünk. Mindennek dacára azonban még sem győződhettem 
meg arról, hogy e nézet sok esetre alkalmazható, mint például 
a hím Ammotragus állán és mellső lábain levő szőrök rend
kívüli fejlődésére s a hím Pithecia rengeteg szakállára. Azon 
tanulmányok után, melyeket én e tárgy körül tettem, azt 
hiszem, hogy a túlságosan fejlődött testrészek és szervek 
bármely időben mindig bizonyos speciális célból jöttek létre. 
Azon antilopéknél, melyeknek hímjei felnőtt korukban fel
tűnőbb szinüek s azon majmoknál, melyeknél ugyanez az 
eset fordul elő s melyeknél az arc szőrözete a fej többi részén 
előfordulótól különböző színű s emellett különböző módon éke
sen rendezett, a szőrtarajok s párnátok valószínűleg díszít
ményekül szereztettek ; s tudom, hogy más természetbúvá
roknak is ez a nézete. Ha ez a nézet helyes, úgy kevéssé lehet 
abban kételkedni, hogy e jellemek ivari kiválás útján szerez
tettek, vagy legalább módosultak ; az azonban, hogy milyen 
terjedelemben alkalmazható ez más emlősökre is, nagyon 
kétes.

A szőrök és a csupasz bőrrészletek színe. — Először is fel 
akarom mindazon előttem ismeretes eseteket sorolni, melyek
ben a hím állatok a nőstényektől színükre nézve különböz
nek. Az erszényeseknek ivarai, mint Gould-tói hallom, e tekin
tetben csak ritkán különböznek egymástól; a nagy vörös 
kenguru azonban feltűnő kivételt képez, minthogy »a nős
ténynél halványkék az uralkodó szín a test azon részein, 
melyek a hímnél vörösek.« 19 A cayenni Didelphis opossum-

19 Osphranter rufus, Gould, Mammals of Australia. Vol. II. 1863. 
A Didelphis-1 illetőleg 1. Desmarest: Mammalogie. p. 256.
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ról azt mondják, hogy a nőstény egy kicsit vörösebb színű, 
mint a hím. A rágcsálókra nézve dr. Gray megjegyzi, hogy 
»főleg a forró égövi tartományokban élő afrikai mókusok 
bundája bizonyos időben sokkal fényesebb és élénkebb színű, 
mint más időben, s a hím bundája többnyire világosabb, mint 
a nőstényé«.20 Dr. Gray azt mondja, hogy az afrikai mókuso
kat azért említi különösen, mert ez a különbség, rendkívül 
világos szinük miatt, a legjobban mutatkozik rajtuk. Az orosz- 
országi Mus minutus nősténye halványabb s szennyesebb 
színű, mint a hím. Számos denevérnél a hím bundája vilá
gosabb és fényesebb, mint a nőstényé.21 Dobson ugyanezen 
állatokra nézve megjegyzi : »A különbségek abban állanak, 
hogy a hímek bundája részben, vagy egészen fényesebb, vagy 
különböző foltokkal tarkázott, vagy pedig abban, hogy bizo
nyos testrészek nagyobbak, ami azonban csak a gyümölcs
evő denevérekre nézve áll, melyek jtfl kifejlődött látóérzékkel 
vannak ellátva.« Ez utóbbi megjegyzés figyelmet érdemel, 
mert azon felfogáshoz vezet, hogy az élénk szinek a hímekre 
nézve, mint diszítmények, hasznosak. Dr. Gray vizsgálatai 
útján tudjuk továbbá jelenleg, hogy a lajhárok egyik nemé
nek »hímjei más díszítményekkel vannak felszerelve, mint 
a nőstények, amennyiben vállaikon rövid, lágy szőrpamatokat 
viselnek, melyek narancsszinüek, s egy másiknál fehérek. 
A nőstényeknél ellenben e párnátok nincsenek kifejlődve«.

A szárazföldi ragadozóknál és rovarevőknél ritkán for
dulnak elő ivari különbségek, a színezetet is ideértve. Az ocelot 
(Felis pardalis) azonban kivételt képez, mert a nősténynek 
szinei a híméivel összehasonlítva »kevésbbé kirívók, miután 
a sárga szín halványabb, a fehér kevésbbé tiszta, sávjai 
kevésbbé szélesek s foltjai kisebb átmérőjüek«.22 A rokon 
Felis mitis ivarai szintén különböznek egymástól, csakhogy

20 Annals and Mag. of Nat. Hist. Nov. 1867. p. 325. A Mus 
minutus-t illetőleg, Desmarest: Mammalogie. p. 304.

21 J. A. Allen : Bullet, of Mus. comp. Zoolog. of Cambridge, 
United States. 1869. p. 207. Dobson a denevérek ivarjellemeiről: 
Proc. Zoolog. Soc. 1873. p. 241. A lajhárokról, dr. Gray u. o. 1871. 
p. 436.

22 Desmarest: Mammalogie. 1820. p. 220. A Felis mitis-x6\. 
Rengger u. o. p. 194.
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még kisebb mértékben ; a nőstény általános színe ugyanis 
egészben véve valamivel halványabb mint a hímé s halvá
nyabb fekete foltokkal pettyegetett. A tengeri ragadozók 
vagy fókák ellenkezőleg, színükre nézve lényegesen külön
böznek egymástól; emellett, mint fentebb láttuk, még más 
nevezetes különbségek is mutatkoznak rajtuk. így a déli 
félteke Otaria nigrescens-ének hímje hátoldalán sötét barná
val árnyékolt, nősténye pedig, mely kifejlődött színét előbb 
ölti fel mint a hím, hátoldalán sötétszürke, mindkét ivarbeli 
fiatalaik pedig sötét csokoládészinüek. Az éjszaki Phoca 
groenlandica hímje szürkésvörös, sajátságos nyeregalaku 
sötét rajzzal a hátán; nősténye sokkal kisebb s egészen más 
külsejű, nevezetesen »szennyes fehér, vagy sárgás szalma
színű, halvány barnásvörös árnyalattal a hátán«; a fiatalok 
kezdetben egészen fehérek »s a jégdarabok között alig külön
böztethetők meg a hótól, színük tehát eszerint védő«.23

A kérődzőknél az ivarok színbeli különbségei sokkal 
gyakoriabbak, mint bármely más rendnél. Ilyféle különbség 
igen gyakori a csavartszarvú antilopéknél; így a hím nilgau 
(Portax picta) kékesszürke és sokkal sötétebb, mint a nős
tény, továbbá a hím farkán levő négyszögletes fehér foltok, 
bokáinak fehér rajza s füleinek fekete foltjai is sokkal kirí
vóbbak. Láttuk továbbá, hogy ennél a fajnál a szőrtaraj s 
szőrpamatok is sokkal jobban vannak kifejlődve a hímnél, 
mint a szarvatlan nősténynél. A hím, mint Blyth-tői hallom, 
a párosodás ideje alatt sötétebbé válik, anélkül, hogy szőrét 
levetné. A fiatal hímeket tizenkét hónapos koruk előtt nem 
lehet a fiatal nőstényektől megkülönböztetni; s ugyanazon 
tekintély szerint a hímek, ha ezen koruk előtt herélik ki, 
sohasem változtatják meg színüket. Világos, hogy az utóbbi 
tényállás a Portax színének ivari természete mellett szól, 
főleg ha arról értesülünk,24 hogy a virginiai szarvasnak sem 
vörös nyári, sem hamvas téli színezete legkevésbbé sem 
változik meg a kiherélés által. A Tragelaphus rendkívül díszes 
fajainak legtöbbjénél, vagy tán valamennyinél sötétebbek a

23 Dr. Murie az O tariáró l: Proc. Zoolog. Soc. 1869. p. 108. 
A P. Groenlandicá-TÓl R. Bromi, u. o. 1868. p. 4x7. A fókák színét 
illetőleg 1. továbbá Desmarest u. o. p. 243., 249.

24 Judge Caton : Trans. Ottawa Acad, of Nat. Sciences. 1868. p. 4.
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"hímek, mint a szarvatlan nőstények, s szőrtarajaik tökéletesen 
ki vannak fejlődve. Az Oreas Derby anus-nál, e pompás 
antilopénél, a hímnek teste vörösebb, nyaka sokkal feketébb 
s azon fehér szalag, mely e két színt elválasztja, szélesebb, 
mint a nősténynél. Akapföldi Oreas canná-nak hímje szintén 
sötétebb valamivel mint a nőstény.25

Az antilopék más csoportjába tartozó indiai Antilope 
bezoarticá-пак hímje nagyon sötét színű, csaknem fekete, 
szarvatlan nősténye pedig őzszínű. E fajnál, miként dr. Blyth 
értesít, a tényállásoknak egészen parallel sorozatával talál
kozunk, mint a Portax pictá-nál, a hím ugyanis időszakonkint 
megváltoztatja szinét a párosodás évada alatt s a kiherélés
nek az a következménye van, hogy a két ivarbeli fiatalokat 
nem lehet egymástól megkülönböztetni. Az Antilope nigrá- 
nak hímje fekete, a nősténye s fiatalai pedig barnák; az 
Antilope sing-sing-nek hímje sokk«l élénkebb színű, mint 
nősténye s melle és hasa feketébb; az A. caama hímjének 
rajzai és a testének különböző részén előforduló sávok feke
ték, ahelyett, hogy, mint a nősténynél, barnák lennének; 
a foltos gnu (A. Gorgon) »hímjének színei csaknem ugyan
azok, mint a nőstényé, csakhogy kirívóbbak s fényesebbek«.26 
Számos más hasonló esetet lehetne itt még felemlíteni.

A malayi szigettengeri banteng-bika (Bős sondaicus) 
csaknem fekete, fehér lábakkal s kereszttájjal; a tehén vilá
gos szürkésbarna s ugyanilyenek a fiatal bikák is mintegy 
három éves korukig, midőn színüket gyorsan megváltoz
tatják. A kiherélt bika a tehén színére esik vissza. A nős
tény kemasz-kecske halaványabb s a nőstény Capra aega-

25 Dr. G r a y  : C a t. o f M a m m . in  B r i t .  M u s .  part. III. 1852. 
p. 134—142.; valamint dr. G r a y  : G le a n in g s  fro m  the M e n a g e r ie  o f  
K n o w le y ,  melyben az O reas D e r b ia n u s -n a k  kitűnő rajza van, 1. a 
T r a g e la p h u s  szövegét. Az O rea s C a n n á - t  illetőleg 1. A n d r e w  S m ith  : 
Z o o lo g y  o f S . A f r ic a ,  pl. 41. és 42. Ez antilopék közül számos van 
a zoológiái kertben.

26 Az A n ti lo p e  n ig r á - t  illetőleg 1. P ro c . Z o o lo g . S oc . 1850. p. 133. 
Egy másik rokonfajt illetőleg, melynél a színezetnek ugyanilyen 
ivari különbsége fordul elő, 1. Sir 5 . B a k e r  : T h e A lb e r t  N y a n z a .  1866. 
Vol. II. p. 327. Az A n ti lo p e  s in g - s in g - e t  illetőleg 1. G r a y  : C a t. B r i t .  
M u s .  p. 100. A .  C a a m á -1 illetőleg 1. D e s m a r e s t: M a m m a l, p. 408. 
A gnut illetőleg 1. A n d r e w  S m ith  : Z o o lo g y  o f S . A f r ic a .
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grus egyenletesebb színű, mint illető bakjaik. A szarvasoknál 
ritkán fordulnak elő színbeli különbségek. Judge Caton azon
ban arról értesít, hogy a wapiti-szarvas (Cervus canaden
sis) bikájának nyaka, hasa és lábai sötétebbek, mint a tehén 
megfelelő részei; télre azonban lassankint elhalványodik 
a sötét színezet s végre egészen elenyészik. Meg akarom itt 
még jegyezni, hogy Judge Caton parkjában a wapiti-szarvas- 
nak háromféle fajtája van, melyek színükre nézve némileg 
különböznek egymástól; a különbség azonban csaknem ki
zárólag a párosodás téli szürke mezére szorítkozik, úgy hogy 
ez esetet avval lehet összehasonlítani, melyet egy előbbi 
fejezetben az egymást helyettesítő közel rokon madárfajok
ról említettünk, melyek csupán nászmezükben különböz
nek egymástól.27 A délamerikai Cervus paludosus nőstényei
nél épen úgy, miként mindkét ivarbeli fiatalainál, nincsenek 
meg az orr fekete sávjai s a mellnek feketésbama sávja, 
mely a felnőtt bikákat jellemzi.28 A gyönyörű színű, foltos 
Axis-szarvasnak bikája végre, mint Blyth-tő 1 hallom, tete
mesen sötétebb, mint a nőstény; s ez a szín a kiherélt biká
nál soha sem fejlődik ki.

Az utolsó rend, melyet itt figyelembe kell vennünk, a 
főemlősöké (Primates). A Lemur macaco hímje koromfekete, 
nősténye pedig vörhenyessárga, de különben igen változó 
színű.29 Az "Újvilág négykezüi között a Mycetes caraya nős
tényei s fiatalai szürkéssárgák s egymással egyenlők; a 
fiatal hím a második évben vörhenyesbamává s a harma
dikban feketévé válik, a hasa kivételével, mely azonban a 
negyedik vagy ötödik évben szintén feketévé lesz. Éles 
színbeli különbség van a Mycetes seniculus és Cebus capu- 
cinus ivarai között is ; az előbbinek, s úgy hiszem az utób

27 Ottawa Acad, of Sciences. May 21., 1868. p. 3., 5.
28 Sol. Müller, a bantengról: Zoolog. Indischen Archipel. 1839— 

1844. tab. 35. ; 1. továbbá Raffler id. Blyth á lta l: Land and Water. 
1867. p. 476. A kecskékről, dr. Gray : Cat. Brit. Mus. p. 146. Destna- 
rest: Mammalogie. p. 482. A Cervus paludosus-ról, Rengger, u. о. 
P- 345-

29 Sclater : Proc. Zoolog. Soc. 1866. p. 1. Ezt a tényállást Pollen 
és van Dam teljesen megerősítette. L. továbbá Gray : Annals and 
Mag. of Nat. Hist. May, 1871. p. 340.
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binak fiatalai is a nőstényekhez hasonlítanak. A Pythecia 
leucocephalá-na.k fiatalai szintén a nőstényekhez hason
lítanak, melyek felül bamásfeketék, alul világos rozsda
vörösek, a felnőtt hímek pedig egészen feketék. Az Átélés 
marginatus arcát környező gallér a hímnél sárga, a nős
ténynél fehér. Az óvilág majmaihoz fordulva azt talál
juk, hogy a Hylobates Hoolock hímjei mindig feke
ték, a szemöldök feletti fehér szalag kivételével; a nősté
nyek fehéres barnától feketével kevert sötét színárnyala
tig variálnak, de sohasem egészen feketék.30 A szép Cer- 
copithecus Diana felnőtt hímjének feje sötétfekete, a nős
tényé pedig sötétszürke; az előbbinél a combok közötti 
szőrözet díszes őzbama, az utóbbinál halaványabb. A szin
tén szép és különös bajuszos majomnál (Cercopithecus cephus) 
az ivarok közötti egyetlen különbség abban áll, hogy a hím
nek farka diófabama, a nőstényé Szürke; Bartlett azonban 
arról értesít, hogy mindazon szinek a felnőtt hímnél rikí
tóbbakká válnak, a nőstényeknél pedig olyanok maradnak, 
mint a fiataloknál. Salamon Müller színezett képei után 
ítélve a Semnopithecus chrysomelas hímje csaknem fekete, 
nősténye pedig halványbama. A Cercopithecus cynosmus 
és C. griseoviridis-nél a testnek csupán a hímre szorítkozó 
része a legragyogóbb kék vagy zöld s élénk elentétet képez 
a test hátulsó részének csupasz bőrével, mely rikító vörös.

A páviánok családjában végre a Cynocephalus Hama
dryas felnőtt hímje nem csupán roppant sörénye által külön
bözik a nősténytől, hanem még némileg szőrének s csupasz 
bőrkérgesedésének szine által is. A drill (Cynocephalus 
leucophaeus) fiatalai és nőstényei sokkal halványabbak s 
kevésbbé zöldek, mint hímjei. Nincs emlős, melynek oly saját
ságos szine lenne, mint a felnőtt hím mandrillnak (Cyno
cephalus Mormon). Arca ezen életkorban szép kék, orrá
nak a háta és hegye a legrikítóbb piros. Arca némely szerző 
szerint fehér vonalakkal sávolyozott, más helyeken pedig

30 A Mycetes-röl 1. Rengger id. h. p. 14. és Brehm : Illustr. 
Thierleben. Bd. I. p. 96., 107. Az Ateles-röl 1. Desmarest: Mammalogie, 
p. 75. A Hylobaíes-TŐ\ 1. Blyth : Land and Water. 1867. p. 135. A Sem- 
nopithecus-ró\ 1. Sál. Müller : Over de Zoogthieren van den Ind. Archi
p e l. tab. X.
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feketével árnyékolt; úgy látszik azonban, hogy ezek a szí
nek változnak. Homlokán szőrtarajt, állán pedig sárga sza
kállt visel. »Combjainak egész felső része s alfelpofáinak 
nagy csupasz területe a legélénkebb vörössel vannak egyen
letesen színezve, gyenge kékes árnyalattal, mely valóban 
nem nélkülöz bizonyos eleganciát«.31 Mikor az állat indu
latba jő, csupasz részei mind élénkebben színeződnek. Ez 
utóbbi ragyogó színek leírásánál több szerző, ki ezeket a 
madarak legragyogóbb színeivel hasonlítja össze, a leg
élénkebb kifejezéseket használta. Egy másik szerfelett neve
zetes sajátsága az, hogy midőn a nagy szemfogak teljesen 
kifejlődtek, roppant csontos dudorok fejlődnek mindkét 
pofáján, melyek hosszában mélyen rovátkoltak s felettük 
a csupasz bőr, mint épen leírtuk, ragyogó színű. (70. ábra.) 
A felnőtt nőstények s mindkét ivarbeli fiatalok csontos du
dorai alig vehetők észre, s a csupasz testrészek kevésbbé 
élénk színűek; az arcuk csaknem fekete, csak kissé kékes. 
A felnőtt nőstények orra azonban bizonyos szabályos idő
szakokban megvörösödik.

A hím az eddig idézett esetek mindegyikében feltű
nőbb, vagy világosabb színű, mint a nőstény s lényegesen 
különbözik a mindkét ivarbeh fiataloktól. Valamint azon
ban néhány kevés madárra nézve jellemző a két ivar színé
nek megváltozott viszonya, úgy a Macacus Rhesus nősté
nyének is nagyobb területű ragyogó karmazsinpiros, csu
pasz foltja van a farka körül, mint a hímnek, mely, mint a 
zoológiái kert felügyelői állítják, időszakonkint még élén
kebbé válik ; emellett arca halvány vörös. A hímeknél más
felől s a fiataloknál, miként magam is láttam a zoológiái 
kertben, a testük hátulsó részén levő csupasz foltokon s ar
cukon nyoma sincs a piros színnek. Néhány közzé tett ész
lelet szerint azonban úgy látszik, hogy alkalmilag, vagy bizo
nyos évszakokban a hímeknél is van némi nyoma a piros 
színnek. Ámbár a hím ezek szerint kevésbbé ékes, mint a nős
tény, testének tekintélyesebb nagyságát, nagyobb szem-

31 Gervais : Hist. Nat. des Mammiferes. 1854. p. 103. Ugyanitt 
a hím koponyájának rajzai is közölvék. Desmarest: Mammalogie. 
p. 70. Geoffrey St. Hilaire et F. Cuvier: Hist. Nat. des Mamm. 1824. 
tom. I.
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fogait, kifejlettebb barkóját s kiszökellő szemöldökíveit 
tekintve, mégis azon általános szabályt követi, mely szerint 
a hím felülmúlja a nőstényt.

Ezekben felsoroltam mindazon előttem ismeretes ese
teket, melyekben az emlősök ivarai szinükre nézve külön
böznek egymástól. Ezeknek egyesei csupán az egyik ivarra 
szorítkozó s az egyik ivar által örökölt változásnak lehetnek 
eredményei; semmiféle hasznuk nincsen s ennek következ
tében a kiválás közreműködése által jöttek létre. Ilyenféle 
példákat ismerünk háziállatainknál; így például bizonyos 
macskáknál, melyeknek hímjei rozsdavörösek, nőstényei 
pedig békáteknő-szinüek. Analóg esetek a természetben is 
előfordulnak : Bartlett a jaguárnak, leopárdnak, erszényes 
rókának és a wombatnak számos fekete változatát látta 
s meg van győződve, hogy valamennyien, vagy csak
nem valamennyien hímek voltak. «»Másfelől azonban alkal
milag mindkét ivarbeli farkasok, rókák s úgy látszik, hogy 
az amerikai mókusok is feketén születnek. Ennek követ
keztében teljesen lehetséges, hogy bizonyos emlősök fekete 
színe, különösen ha ezen szín velük született, egyszerűen 
annak a következménye, hogy egy vagy több változás a 
kiválás hozzájárulása nélkül lépett fel s öröklése kezdettől 
fogva az egyik ivarra volt korlátozva. Mindennek dacára 
azonban alig lehet feltenni, hogy bizonyos emlősöknek, pél
dául a fentebb említett majmoknak és antilopéknak külön
böző élénk és elentétes színei ily módon magyarázhatók. 
Nem szabad felednünk, hogy ezek a színek nem mutatkoz
nak mindjárt az illető hímek születésekor, mint az a leg
több közönséges változásnál szokott történni, hanem csakis 
az érettség idejében, vagy e körül s hogy ezek a színek, 
a közönséges változásoktól eltérőleg, a hímek kiherélése 
után soha sem fejlődnek ki. Egészben véve sokkal való
színűbb, hogy a hím emlősöknek élesen bélyegzett színe
zete, vagy egyéb díszítményei más hímekkel való versen
géseik alkalmával hasznosak s ennek következtében ivari 
kiválás útján szereztettek. Ennek a nézetnek valószínűsé
gét még az is támogatja, hogy az ivarok színezetbeli különb
sége, mint ez az előadott részletekre vetett pillantásból ki
tűnik, csaknem kizárólag az emlősöknek azon csoportjainál

16DARWIN. At ember származása. II.
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s alcsoportjainál fordul elő, melyek más határozott ivari 
jellemekkel is el szoktak látva lenni; már pedig ezek is az 
ivari kiválás hatásának következményei.

Az emlősök kétség kívül tudomást szereznek a színek
ről. S. Baker ismételve észlelte, hogy az elefántok és 
szarvorrúak a szürke és deres lovakat különös dühvei tá
madják meg. Egy más helyen kimutattam,32 hogy a félvad 
lovak szemlátomást jobban szeretnek hasonló szinüekkel 
párosodni s hogy különböző színű dámvadaknak csordái, 
bár együtt éltek, hosszú időn át sem kereszteződtek. Még 
jellemzőbb az, hogy egy zebrakanca egy hím szamarat 
mindaddig nem akart magához bocsátani, míg ezt úgy be 
nem festették, hogy zebrához hasonlított s ekkor azután, 
mint John Hunter megjegyzi, szívesen elfogadta. E neveze
tes esetben tisztán csak a szín által élesztett ösztönnel van 
dolgunk, melynek oly erős hatása volt, hogy minden egyéb 
tekintetet legyőzött. A hímnek azonban nem volt erre szük
sége ; a nőstény, mely hozzá némileg hasonlított, elégséges 
volt arra, hogy felizgassa.33

Egy előbbi fejezetben láttuk, hogy a felsőbbrendű álla
tok szellemi tehetségei, habár fokozatra nézve lényegesen 
is, de minőségre nézve nem különböznek az embernek, 
különösen az alsó barbár fajtáknak megfelelő tehetségei
től ; s úgy látszik, mintha a szép iránti érzék sem állana 
távol a majométól. Miként az afrikai néger, ki arcán pár
huzamos vonalakat hasít »vagy hegeket fejleszt, melyek 
mint undorító torzulások emelkednek a természetes felü
let fölé s nagy személyes bájaknak tekintetnek«,34 vala
mint a négerek s a föld sok részének más vadai is, kik ar
cukra vörös, kék, fekete és fehér festékkel különböző raj
zokat mázolnak : úgy az afrikai mandrill, is úgy látszik, 
azért szerezte mély barázdákat viselő, feltűnő színű pofáját, 
hogy a nőstényt elbájolja. Ránk nézve ugyan kétségkívül 
igen groteszk eszme, hogy a test hátulsó része ékesség ked
véért még ragyogóbb színűvé váljék, mint az arc ; azon-

32 The Variation etc. 1868. Vol. II. p. 102., 103.
33 Essays and Observations by J. Hunter, edited by Owen. 1861. 

Vol. I. p. 194.
34 Sir S. B aker: The Nile Tributaries of Abyssinia. 1867.
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ban tényleg nem idegenszerübb, mint az, hogy számos ma
dárnak farka különös díszítésben részesült.

Az emlős állatokat illetőleg jelenleg nincsenek bizonyí
tékaink arra nézve, hogy a hímek bájaikat a nőstények 
előtt kifejteni iparkodnának, s az a keresett gondosság, mely- 
lyel ezt a hím madarak teszik, a legerősebb érv arra nézve, 
hogy a nőstények az előttük kifejtett cifraságokat és szí
neket megbámulják, vagy, hogy ezek által izgattatnak. Az 
emlősök és madarak összes másodrendű ivar jellemei kö
zött azonban — tudniillik vetélytársaik elleni küzdésre 
szolgáló fegyvereik, díszítményül szolgáló függelékeik és 
színeik között — feltűnő parallelizmus van. Ha a hím a 
nősténytől különbözik, az egyik ivar fiatala mindkét osz
tályban csaknem mindig a másikéhoz s az esetek nagy 
többségében a felnőtt nőstényhez is hasonlít. A hím saját
ságos ivari jellemvonásait mindkét osztályban szaporodásra 
való képessége előtt rövid idővel ölti fel; s ha korán kiherélte- 
tik, ezek nélkül marad. A szín változtató« t~:- ^ ^ у~
ban az évszakba v<ui néha kötve s a csupasz testrészek 
színei az udvarlás alatt néha élénkebbekké válnak. A hím mind
két osztályban csaknem mindig élénkebb vagy kirívóbb 
színű, mint a nőstény s szőrökből vagy toliakból álló na
gyobb tarajokkal, bóbitákkal vagy egyéb függelékekkel van 
díszítve. A hím számos emlősnél s legalább is egy madárnál 
erősebb illatú, mint a nőstény. A hang mindkét osztályban 
erősebb a hímnél, mint a nősténynél. Ha ezt a paralleliz
must figyelembe vesszük, alig lehet abban kételkedni, hogy 
bármi lett légyen, de ugyanazon ok hatott az emlősökre 
és a madarakra; s amennyiben a díszítményeket vesz- 
szük tekintetbe, az eredményt bízvást annak tulajdonít
hatjuk, hogy az egyik ivar egyénei a másik ivarnak egyé
neit hosszú időn keresztül elsőbbségben részesítették, amivel 
kapcsolatban állott ezután az, hogy nagyobb számmal 
hoztak létre oly utódokat, melyek jobban vonzó bájaikat 
örökölték.

A díszítményeknek mindkét ivar részér öl való egyenletes örök
lése. — Számos madárnak vannak oly díszítményei, melyekről, 
analógia útján indulva, feltehetjük, hogy eredetileg a hímek

16*
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szerezték, azonban egyenlően vagy csaknem egyenlően átszál- 
lottak mindkét ivarra. Már most azt fogjuk vizsgálni, hogy 
milyen mértékben terjeszthető ki ez a nézet az emlősökre is. 
A fajok jelentékeny számánál, különösen a kisebb fajoknál, 
mindkét ivar, az ivari kiválástól egészen függetlenül, véde- 
delem céljából nyerte szinét; amennyiben azonban én 
megítélhetem, az emlősöknél ez sem oly számos esetben, 
sem oly feltűnő módon nem fordul elő, mint az alsóbb álla
toknál. Audubon megjegyzi, hogy a pézsma-patkányt (Fiber 
zibethicus) ,35 36 mikor az iszapos folyó partján ült, gyakran 
rögnek tartotta, olyan tökéletesen hasonlít ehhez. A nyúl 
igen ismeretes példát szolgáltat a színnyuj tóttá védelemre ; 
egy közel rokonfajnál, a tengeri nyúlnál azonban nem ér
vényesül ez az elv, mert mikor ez az állat odújához fut, a 
vadásznak s kétségkívül minden ragadozó vadnak is sze
mébe szökik rendesen felfelé tartott fehér farka miatt. 
Senki sem vonta még soha kétségbe, hogy azon emlősök,

borított területeket laknak, azért váltak fe- 
herekke, hogy nisguKBx entJiibcgciK v-.Uo«. xr^diék, vagy hogy
zsákmányuk elragadása megkönnyíttessék. Oly vidékeken, 
melyeken a hó soha sem marad meg hosszasan, a fehér mez 
káros lenne; ezzel összhangzásban az ilyen színű fajok a 
föld melegebb részeiben rendkívül ritkák. Figyelmet érde
mel, hogy számos mérsékelten hideg tartományokat lakó 
emlősök, ámbár fehér téli bundát nem váltanak, mégis hal
ványabbakká válnak ezen idő alatt; s ez, úgy látszik, a 
feltételeknek közvetlen eredménye, melyeknek hosszasan 
ki voltak teve. Pallas említi,33 hogy Szibériában ilynemű 
változás észlelhető a farkasokon, két nyestfajon, a szelí
dített lovon, az Equus hemionuson, a házi tehénen, két anti
lopén, a pézsmavadon, őzön, jávor- és rénszarvason. Az őz
nek rőt nyári és szürkésfehér téli meze van; s ez utóbbi 
védelmére szolgálhat az állatnak, mikor a hóval s zúzma
rával bevont lombtalan sűrűségekben kalandozik. Ha

35 Fiber zibethicus, Audubon and Bachman : The Quadrupeds 
of N. America. 1846. p. 109.

36 Novae species Quadrupedum e Glirium ordine. 1778. p. 7 .  

Amit fentebb őznek neveztem, Pallas : Capreolus sibiricus subecau- 
datus-а..
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ezek az állatok elterjedésüket lassankint olyan vidékekre 
terjesztenék ki, melyek állandóan hóval vannak borítva, 
halvány téli mezük természetes kiválás útján valószínűleg 
fokozatosan egyre fehérebbé s fehérebbé válnék, míg végre 
olyan fehér lenne, mint a hó.

Reeks sajátságos esetet közölt velem egy emlősről, mely 
különös színezetének hasznát vette. Egy nagy, fallal kerí
tett kertben mintegy ötven-hatvan fehér és tarka házi nyu- 
lat tartott s ugyanazon időben néhány hasonló színű macs
kái is voltak. Az ilyen macskák, mint magam is észleltem, 
nappal igen feltűnők; minthogy azonban éjjel szoktak va
dászni, s a nyulak odúinak nyílásánál állottak lesbe, a 
nyulak nem tudták őket tarka társaiktól megkülönböztetni. 
Az eredmény az lett, hogy tizennyolc hónap alatt az összes 
tarka nyulak kipusztíttattak, még pedig bizonyosan a 
macskák által. A színezet egy másik állatnak, a szkunk
nak (Mephitis) oly szolgálatokat tesz, melynek több pél* 
dáját láttuk az állatok más osztályaiban. E teremtéseket, 
utálatas szaguk miatt, melyet ingerlésük alkalmával ter
jesztenek, egy állat sem támadja meg szívesen; szürkület
kor azonban nehéz őket felismerni s így a ragadozó állatok 
könnyen megtámadhatnák. Beit 37 azt hiszi, hogy ez az oka, 
hogy a szkunkok nagy fehér farkkal vannak ellátva, amely 
intő jelül szolgál minden állat számára.

Ámbár meg kell engednünk, hogy sok emlős jelen
legi szinét védelmül kapta, számos fajnál mégis sokkal fel
tűnőbbek és sajátságosabban rendezettek a szinek, hogy- 
sem feltehetnők, hogy erre a célra szolgálnak. Vegyünk pél
dául figyelembe néhány antilopét. Látva, hogy a hím Por- 
tax picta torkán levő négyszögletes fehér folt, bokáinak fehér 
rajza s füleinek kerek fekete foltjai sokkal feltűnőbbek, 
mint a nősténynél; — látva, hogy az Oreas Derby anus hím
jének szinei sokkal élénkebbek, az oldalán levő keskeny 
fehér vonalok s a vállain levő széles fehér szalagok fel
tűnőbbek, mint a nősténynél; — hasonló különbséget ta
lálva az oly sajátságosán diszített Tragelaphus scriptus (70. 
ábra) két ivaránál: azt következtethetjük, hogy az ily ter

37 The Naturalist in Nicaragua, p. 249.
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mészetű különbségeknek az élet mindennapi szokásainál 
az egyik ivarra sem lehet bármiféle hasznuk. Sokkal való
színűbbnek látszik az a föltevés, hogy e különböző bélyege
ket először a hímek szerezték, színeiket azután az ivari ki
válás élénkítette s az öröklés részben átszállította a nős
tényekre is. Ha e nézetet elfogadjuk, alig kételkedhetünk 
afelett, hogy számos más antilopé hasonló módon szerezte 
a mindkét i varán ál előforduló foltokat és sajátságos szí
neket. így például a kudu-antilopének (Strepsiceros Kudu, 
64. ábra) mindkét ivara keskeny, fehér, függőleges sávokat 
visel oldalának hátulsó részén s díszes, szögletes fehér rajzot a 
homlokán. A Damalis-nemnek mindkét ivara igen sajátságos 
színű; a D. pygargá-пак háta és nyaka bíborba hajló vörös, 
a test oldalain fekete árnyékolással, mely színek élesen el
válnak a fehér háttól s a faron levő nagy fehér folttól; feje 
még sajátságosabb színű: feketével szegélyzett, nagy, 
hosszúdad, fehér álarc borítja az arcát egész a szeméig 
(71. ábra) ; a homloka három fehér sávot, a fülei fehér 
jegyet viselnek. E faj borjai egyenletes halvány sárgás
barnák. A Damalis albi frons fejének színezete abban kü
lönbözik az épen leírt fajétól, hogy a három sávot egyet
len fehér sáv helyettesíti s hogy fülei csaknem egészen fehé
rek.38 Minthogy, amennyire tehettem, valamennyi osz
tályba tartozó állat ivari különbségeit végig tanulmányoz
tam, nem tehetem, hogy ki ne mondjam azon következ
tetésemet, hogy számos antilopénak sajátságosán elosztott 
színei, ámbár mindkét ivarnak sajátjai, eredetileg a hímre 
hatott ivari kiválásnak az eredményei.

Ugyanezen felfogás alkalmazható talán a tigrisre is, a 
világ egyik legszebb állatára, melynek ivarait még a vad
állatokkal kereskedők sem tudják színükről megkülönböztetni. 
Wallace azt hiszi,39 hogy a tigris sávos bundája »annyira meg
egyezik a bambusznád függőlegesen álló törzseivel, hogy 
az állatot zsákmányának megközelítésénél tetemesen elő
segíti«. Ez a felfogás azonban nem látszik kielégítőnek. Né

38 L. Sir Andr. Smith : Zool. of S. Africa és dr. Gray : Gleanings 
from the Menag. of Knowsley munkáihoz mellékelt szép táblákat.

39 Westminster Review. July 1. 1867. p. 5.
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hány jelentéktelen bizonyítékunk van arra nézve, hogy a 
tigris szépsége ivari kiválásnak lehet a következménye; mert 
a EWíS-nemnek két fajánál analóg rajzok és színek egészben 
véve kirívóbbak a hímnél, mint a nősténynél. A zebra is 
feltűnően sávolyzott s a sávok Délafrika nyílt síkságain 
nem nyújthatnak neki védelmet. Bwchell40 egy zebra
csorda leírásánál ezeket mondja : »karcsú sávjaik ragyog
tak a napfényben és csíkos mezüknek élénksége és szabá
lyossága rendkívül szép látványt nyújtott, s valószínűleg 
egy állat sem múlja felül őket szépségben«. Itt nincs semmi 
alapunk az ivari kiválás feltevésére, mivel az ivarok a ló
félék egész csoportjában azonosak. Mindennek dacára azon
ban, aki a különböző antilopék oldalán levő fehér és sötét 
függőleges sávokat ivari kiválásnak tulajdonítja, valószínűleg 
ugyanezen felfogást fogja a tigrisre s a szép zebrára is kiter
jeszteni.

Egy előbbi fejezetben láttuk, hogy ha bármely osz
tályba tartozó állatok fiatalainak megközelítőleg ugyanazon 
életmódjuk van mint a felnőtteknek, s ha mégis különböző 
színezetűek, feltehető, hogy valamely kihalt törzsszülőjük 
színét tartották meg. A disznófélék családjának s a tapir- 
nemnek fiatalai hosszában sávolyozottak s eszerint ezen két 
csoport minden jelenleg élő fajának felnőttéitől különböz
nek. A szarvasok több fajának fiatalai díszes fehér foltokkal 
pettyegetettek, melyeknek nyomai sem fordulnak elő a fel
nőtteknél. Az axis-szarvastól elkezdve, melynek mindkét 
ivara minden életkorban s évszakban díszesen pettyegetett 
(mi mellett a hímek egészben véve kissé élénkebb színűek, 
mint a nőstények), egész sorozat követhető egészen olyan 
fajokig, melyeknek sem felnőttéi, sem fiatalai nem pettye
getettek. E sorozat néhány tagját fel fogom említeni. A mand
zsun szarvas (Cervus manischuricus) egész éven keresztül 
pettyegetett; a pettyek azonban, mint a zoológiái kertben 
észleltem, nyáron, mikor a szőrözet általános színe világo
sabb, sokkal kirívóbbak, mint télen, mikor az általános 
színezet sötétebb s az agancsok teljesen ki vannak fejlődve. 
A disznó-szarvas (Hyelaphus porcinus) pettyei nyáron, mikor

40 Travels in S. Africa. 1824. Vol. II. p. 315.
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az egész szőrözet rőtbama, nagyon kirívók, télen pedig, 
mikor a szőrözet barna, egészen elenyésznek.41 A borjak 
mindkét fajnál petty egetettek. A virginiai szarvas borjai 
szintén pettyegetettek, a felnőttek közül pedig a Judge 
Caton parkjában tartottak öt százaléka, mint nevezett te
nyésztőtől hallom, azon évszakban, midőn a rőt nyári sző- 
rözetet a szürkés téli váltja fel, ideiglenesen egy-egy sor 
pettyet visel oldalán, melyek számukra nézve állandók, bár 
világosságukra nézve változók. Ezektől azután csak egy 
igen kis lépés vezet azokhoz, melyeknél a pettyek a felnőt
teknél minden évszakban különböznek s végre azokhoz, 
melyeknél, mint bizonyos fajoknál, minden évszakban hiány
zanak. Ezen teljes sorozatból, különösen pedig azon körül
ményből, hogy oly számos fajnak borjai pettyegetettek, azt 
következtethetjük, hogy a szarvasok családjának jelenleg élő 
tagjai egy régi fajnak utódai, mely, mint az axis-szarvas, 
minden életkorban s évszakban petty egetett volt. Egy még 
korábbi ősük bizonyos mértékben valószínűleg a Hyomoschus 
aquaticus-hoz volt hasonló ; mert ezen állat petty egetett s 
agancstalan hímjeinek nagy kiálló szemfogaik vannak, ame
lyeknek csak kevés jelenleg élő szarvasnál vannak meg csö- 
kevényei. A Hyomoschus egyúttal azon érdekes alakoknak 
egyike, mely két csoportot kapcsol össze egymással, mivel,, 
bizonyos csonttani jellemvonásait tekintve, a vastagbőrüek és 
kérődzők között, melyeket azelőtt egészen külön csoportok
nak tartottak, közepeit áll.42

Itt azonban figyelemre méltó nehézséggel állunk szem
ben. Ha megengedjük, hogy a szines foltok és sávok diszít- 
ményül szereztettek, honnan van az, hogy oly sok jelenleg 
élő szarvas, mely eredetileg pettyes állatnak az utóda, s a 
disznók és tapirok valamennyi faja csikóit állatnak az utóda, 
felnőtt állapotukban az előbbi diszítményüket elvesztik ? En 
e kérdésre nem tudok kielégítő feleletet adni. Az iránt meg

41 Dr. G r a y  : G le a n in g s  etc. p. 64. B ly th  a ceyloni disznószarvas
ról szólva, megemlíti ( L a n d  a n d  W a te r , 1869. p. 42.), hogy azon 
évszakban, melyben agancsait változtatja, világosabb fehér foltokkal 
tarkázott, mint a közönséges disznószarvas.

42 F a lc o n e r  and C a u tle y  : P ro c . G eolog. S oc . 1843. ®s F a lc o n e r ’s  
P o l.  M e m o ir s . Vol. I. p. 196.
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lehetősen bizonyosak lehetünk, hogy a jelenleg élő fajaink 
elődeinek foltjai és sávjai az ivarérettség időszaka körül 
enyésztek el, úgy hogy foltjaik s a megfelelő életkorban 
történő öröklés törvénye szerint minden későbbi nemzedék
nek fiatalai által örökölt ettek. Az oroszlánra vagy pumára 
nézve, azon területnek nyilt volta miatt, melyen rendesen 
vadászni szokott, nagy jótétemény lehetett, hogy sávjait 
elveszítette s ennélfogva zsákmányának kevésbbé tűnt fel; 
s ha az egymásra következő változások, melyek ezen cél 
elérésére vezettek, egészben véve az élet késői szakán léptek 
fel, ez esetben a fiatalok sávjaikat megtarthatták, s a dolog, 
mint ismeretes, csakugyan így is van. Ami a szarvasokat, 
disznókat és tapirokat illeti, ezekre nézve Fritz Müller azon 
feltevésének adott előttem kifejezést, hogy ez állatokat 
ellenségeik, foltjaiknak és sávjaiknak természetes kiválás 
útján történt kiküszöbölése után, nem oly könnyen pillant
hatták meg; s hogy ily védelemre különösen rászorultak 
akkor, mikor a harmadkorban a ragadozók számra s nagy
ságra nézve gyarapodtak. Ez a magyarázat helyes lehet, 
hanem ekkor azután nagyon idegenszerű, hogy miért nem 
részesültek a fiatalok is ilyen védelemben s még inkább az, 
hogy bizonyos fajok felnőttéi foltjaikat részben vagy egész
ben megtartották az év bizonyos szakában. Habár okát 
nem is ismerjük, de tudjuk, hogy ha a házi szamár el kezd 
változni és rőtbamává, szürkévé vagy feketévé válik, a 
vállain, sőt még a hátán levő sáv is elenyészik. A deresek 
kivételével csak kevés lovon fordulnak elő sávok a testnek 
valamely részén, s mégis alapos okunk van föltenni, hogy 
a ló eredetileg lábain, hátán s valószínűleg a vállain is sávo
ly ozott volt.43Ennek következtében föltehetjük, hogy jelen
leg élő szarvasaink, disznóink és tapirjaink foltjainak és sáv- 
jainak elenyészése általános színezetük megváltozásának lehet 
következménye; azt azonban, vájjon ezen változás ivari 
vagy természetes kiválásnak, vagy az életfeltételek közve- 
tetlen hatásának, vagy valamely más ismeretlen oknak a 
következménye-e, lehetetlen eldöntenünk. Sclater-nek egy 
észlelete igen jól megvilágítja azon törvényekben való teljes

43 The Variation etc. 1868. Vol. I. p. 61—64.
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tudatlanságunkat, mely a sávok föllépését s elenyészését 
szabályozza : az Asinus-nem azon fajainak, melyek az ázsiai 
szárazföldet lakják, nincsenek sávjaik, sőt még a haránt 
vállsávot is nélkülözik, holott azok, melyek Afrikát lakják, 
feltűnően sávolyozottak, az A. taeniopus részben való kivé
telével, melynek csak a haránt vállsávja s többnyire még 
néhány határozatlan harántsávja van a lábain ; s ez a faj 
Felsőegyiptomnak és Abissziniának csaknem közepeit álló 
vidékeit lakja.44

Négykezüek. — Mielőtt tárgyalásunkat befejeznők, cél
szerű lesz a majmok diszítményeihez még néhány adatot 
hozzáadnunk. Az ivarok szinükre nézve a legtöbb fajnál 
megegyeznek egymással; néhánynál azonban, mint láttuk, 
különböznek a hímek a nőstényektől a csupasz bőrrészek, 
a szakáll, barkó és sörény fejlődöttségére nézve. Számos faj 
vagy oly rendkívüli módon, vagy oly szépen színezett, s 
oly sajátságos és díszes szőrtarajokkal van ellátva, hogy 
alig kerülhetjük ki, hogy e jellemeket olyanoknak tekintsük, 
melyek diszítményül szereztettek. Szolgáljanak a mellékelt 
rajzok (72—76. ábra) több faj arcán és fején levő szőrözet- 
nek a bemutatására. Alig lehet képzelni, hogy ezek a szőr
tarajok s a bundának és bőrnek élesen ellentétes szinei egy
szerű változékonyságnak az eredményei, melyekre a kiválás 
nem volt befolyással; s nem lehet felfogni, hogy az állatra 
nézve valamely közvetlen hasznuk lenne. Ha pedig így áll 
a dolog, úgy ivari kiválás útján szereztettek; emellett azon
ban egyaránt átszállottak mindkét ivarra. Több négykezü- 
nél még további adataink is vannak az ivari kiválás hatá
sára nézve : ilyen a hímnek tekintélyesebb nagysága és ereje 
és szemfogaiknak a nőstényekéhez képest erősebb kifejlettsége.

Mindkét ivar szinezetének idegenszerűségére, másoknak 
pedig szépségére nézve elégséges lesz néhány példát fel
említenünk. A Cercopithecus petauristá-nak (77. ábra) arca 
fekete, szakálla s barkója fehér, ezenkívül egy körülírt 
fehér folt van az orrán, mely rövid fehér szőrökkel van

44 Proc. Zoolog. Soc. 1862. p. 164. L. továbbá dr. Hartmann : 
Ann. d. Landw. Bd. XLIII. p. 222.
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borítva, mi az állatnak csaknem nevetséges külsőt kölcsö
nöz. A Semnopithecus frontatus-nak szintén feketés az arca, 
hosszú fekete szakállal s nagy kékesfehér folttal a hom
lokán. A Macacus lasiotus arca szennyes hússzínű, körülírt 
veres folttal mindkét pofáján. A Cercocebus aethiops egész 
megjelenése groteszk : arca fekete, szakálla és galléra fehér, 
feje fekete egy-egy nagy csupasz fehér folttal mindegyik 
szemhéja felett. A szakáll, barkó s az arc körül a szőr tara jók 
igen számos fajnál más színűek, mint a fej többi része, s 
ez esetben mindig élénkebb szinüek,45 gyakran tiszta fehérek, 
néha sárgák vagy vörhenyesek. A délamerikai Brachyurus 
calvus egész arca »lángoló skarlátszínű«; ez a szín azonban 
csakis az ivarérett egyéneknél jelenik meg.46 Az arcnak csu
pasz bőre színére nézve bámulatos módon különbözik a 
különböző fajoknál. Gyakran barna vagy testszínű egészen 
fehér részekkel, gyakran pedig fekete, mint a legfeketébb 
néger bőre. A Brachyurus arcának skarlát szine élénkebb, 
mint a legigézőbben elpiruló kaukázusi leányé. Néha élén
kebb narancsszínű, mint valamely mongolé, s több fajánál 
ibolyaszínbe vagy szürkébe megy át. A Bartlett előtt ismeretes 
mindazon fajoknál, melyeknél a felnőttek arca élénken színe
zett, fiatal korban halványabb a szín, vagy egészen hiányzik. 
Ugyanez áll a mandrillról és rhesusról is, melyeknél az arc s a 
test hátulsó része csupán az egyik ivarnál ragyogó színű. Az 
utóbbi esetben teljes okunk van föltenni, hogy a színek 
ivari kiválás útján jöttek létre, minek következtében azon 
föltevéshez kell természetesen jutnunk* hogy ezen nézetet 
az épen említett fajokra is kiterjesszük, habár ezeknél a 
felnőttek arca ugyanazon színű.

Ámbár a majmok számos fajai a mi ízlésünk szerint 
korántsem szépek, más fajokat mégis elegáns külsejük s 
élénk színeik miatt bámulnak. A Semnopithecus nemaeus-t, 
ámbár igen különös színű, mégis rendkívül szépnek mond
ják ; narancsszínű arcát hosszú, fényes, fehér szakáll veszi 
körül, gesztenyebarna sávval a szemöldök felett ; bundája

45 Ez esetet a zoológiái kertben észleltem ; számtalan példa 
található erre G eo ffro y  St. H ila ir e  és F . C u v ie r  szinezett tábláin : 
H is t .  N a t .  des M a m m ifé r e s , tom. I. 1824.

46 B a te s  : T h e  N a tu r a l is t  on  the A m a z o n s , 1863. Vol. II. p. 310.
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a hátán halványszürke, oldalának egy négyszögletes foltja, 
farka és alkarjai azonban tiszta fehérek ; torka gesztenye- 
barna ; combjai feketék, lábai gesztenyevörösek. Még két 
más majmot akarok szépsége miatt megemlíteni, melyeket 
azért választottam, mert ivaraiknál gyenge színezetbeli kü
lönbségek fordulnak elő, mi bizonyos mértékben valószínűvé 
teszi, hogy elegáns megjelenését mindkét ivar ivari kiválás
nak köszöni. A bajuszos majom (Cercopithecus cephus) bun
dája zöldes foltos, fehér torokkal; a hím torkának vége 
gesztenyebama, arca azonban a legékesebb része; a bőre 
ugyanis kékesszürkével árnyékolt s a szemei alatt feketésbe 
megy át, felső ajaka gyengéd kék s alsó szélén vékony fekete 
bajusszal szegélyezett ; barkója narancsszínű, felső része 
fekete s hátrafelé egész a fülig terjedő szalagot képez, s a 
fülei maguk fehéres szőrrel vannak benőve. A zoológiái kert 
látogatóitól gyakran hallottam, hogy szépségéért egy másik 
majmot csodálnak és dicsérnek, mely méltán viseli a Cer
copithecus Diana nevet (78. ábra) ; bundájának általános 
szine szürke; melle s mellső végtagjainak belső felülete 
fehér ; hátán egy nagy körülírt háromszögletes folt sötét 
gesztenyebama ; a hím combjának belső felülete s hasa 
halvány őzszínű s fejeteteje fekete ; arca és fülei sötétfeke- 
ték s szép ellentétet képeznek a szemöldökét harántul ke
resztülfutó fehér tarajjal s a hosszú, fehér, hegyes szakállal, 
melynek alapja fekete.47

Ezen, valamint sok más majomnak szépsége s a fején 
levő szőrtarajának s pamatának sajátságos elrendezése azon 
meggyőződésre késztet, hogy e jellemvonásokat ivari kiválás 
útján kizárólag diszítményül szerezték.

összefoglalás. — A nőstény birásáért folytatott harc 
törvénye az emlős állatok egész nagy osztályában látszik 
uralkodni. A legtöbb természetbúvár meg fogja engedni, 
hogy a hímnek tekintélyesebb nagysága, ereje, nagyobb 
bátorsága s nagyobb harciassága, speciális támadó fegyvere

47 A fentebb említett majmok legtöbbjét láttam a Z o o lo g ic a l  
S o c ie ty  kertjében. A S e m n o p ith e c u s  n em a eu s  leírását W . C. M a r t in - tő i  
vettem át, 1. N a tu r . H is t ,  o f M a m m a lia .  1841. p. 460., valamint 
475-» 523-
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s védőszerei mindannyian a kiválásnak azon módja útján 
szereztettek vagy módosultak, melyet én ivari kiválásnak 
neveztem. Ez pedig nem függ a létért való általános küz
delemben nyilvánuló valamely felsőbbségtől, hanem attól, 
hogy az egyik ivarnak bizonyos egyénei, rendesen a hímek, 
más hímeknek legyőzésében sikert arattak s felsőbbségeik 
öröklésére nagyobb számú utódokat hagytak hátra, mint a 
kevesebb sikerű hímek.

Van a versenynek egy másik, békésebb természetű 
módja, melynél a hímek a nőstényeket különböző bájaikkal 
igyekeznek izgatni s magukhoz édesgetni. Ezt előidézhetik 
az erősebb illatok, melyeket a hímek a párosodás ideje alatt 
terjesztenek; az illatmirigyek pedig ivari kiválás útján sze
reztettek. Vájjon ugyanezen nézet a hangra is alkalmazható-e, 
kétes ; mert lehetséges, hogy a hímek hangadó szerveit ivar
érett korukban a szerelem hatalmas gerjedelme, a féltékeny
ség és düh alatt való használat erősbíthette, az öröklés pedig 
következetesen ugyanazon ivarra vitte át. A különböző szőr
tarajok, párnátok és köpenyek, melyek vagy csupán a hímre 
szorítkoznak, vagy pedig ennél az ivarnál jelentékenyebb 
módon vannak kifejlődve mint a nőstényeknél, a legtöbb 
esetben diszítményül látszanak szolgálni, ámbár néha a ver
senyző hímek elleni védekezésnél is szolgálatot tehetnek. 
Okunk van még azt is gyanítani, hogy a szarvasok elágazó 
agancsai s az antilopék ékes szarvai, bár voltaképen támadó 
és védő fegyverekül szolgálnak, diszítés céljából részben mó
dosultak .

Ha a hím színére nézve különbözik a nősténytől, színei 
általában kirívóbbak s élesebben ellentétesek. Azon ragyogó 
piros, kék, sárga és zöld színekkel, melyek a hím madarak
nál s számos más állatnál oly gyakoriak, ebben az osztály
ban nem találkoztunk. Bizonyos négykezüek bőrének csupasz 
helyeit azonban ki kell itt vennünk; mert az ilyen, gyakran 
egészen különös helyeken levő foltok némely fajnál a leg
rikítóbb színűek. A hímeknek színei más esetekben, a kiválás 
hozzájárulása nélkül, egyszerűen a változékonyságnak lehet
nek következményei. Ha azonban a színek sokfélék és élesen 
bélyegzettek, ha csupán az ivarérettség időszaka körül fej
lődnek ki, s ha herélés után elvesznek, ez esetben alig kerül
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hetjük ki azt a következtetést, hogy ivari kiválás útján 
ékesség céljából szereztettek s kizárólag, vagy csaknem ki
zárólag ugyanazon ivarra szállottak át. Ha mindkét ivar 
egyenlő színű, s ha színeik feltűnők vagy sajátságos elren
dezésűek, anélkül, hogy mint védő színeknek a legcseké
lyebb kimutatható hasznuk lenne, s főleg ha más, díszít
ményül szolgáló függelékekkel együtt fordulnak elő, ez eset
ben analógia útján ugyanazon következtetésre kell jutnunk, 
azaz arra, hogy ivari kiválás útján szereztettek, csakhogy 
mindkét ivarra átszállottak. Ezen s az előbbi fejezetben 
közölt esetekre visszapillantva, azt találjuk, hogy feltűnő s 
változatos színek, szorítkozzanak azok akár csupán a hímre, 
avagy legyenek mindkét ivarral közösek, általános szabály 
szerint ugyanazon csoportban vagy alcsoportban más ivari 
jellemvonásokkal együtt fordulnak elő, melyek vagy fegy
verül vagy díszítményül szolgálnak.
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Az ember másodrendű nemi jellemvonásai.

A férfi és nő közötti eltérések. — Ez eltéréseknek és néhány mindkét 
nemnél közös jellemvonásnak okai. — A versengés törvényei. — 
Különbségek az értelmi képességeket és a hangot illetőleg. — A szép
ség meghatározó befolyása az ember házasságánál. — A civilizálatlan 
népek előszeretete a cifraságok iránt. — Ezek ideálja a női szép

ségről. — Hajlandóságuk a természeti tulajdonságokat túlozni.

Az embernél a nemek közötti különbségek nagyobbak, 
mint a legtöbb négykezűnél, bárha nem oly nagyok, mint 
néhánynál, pl. a mandrillnál. Az átlagos férfi jelentékenyen 
magasabb, testesebb és erősebb mint a nő, vállai szögletesek 
és izmai jobban kidomborodottak. Annak a viszonynak megfe- 
lelőleg, amely az izmok fejlettsége és a szemöldökök kidudoro- 
dása között észlelhető,1 a szemöldök-dudor általában jobban 
fejlett a férfinél, mint a nőnél. Teste, de különösen az arca 
szőrösebb, hangja eltérő és erősebb. Egyes fajtáknál a nő 
állítólag csak kevéssé különbözik szín tekintetében a férfitől. 
Például Schweinfurth egy a Monbuttoo-khoz (Afrikában 
az egyenlítőtől néhány foknyira északra lakó törzs) tartozó 
nőről beszélvén, azt mondja, »hasonlóan a fajtája-beliekhez, 
a bőre több fokkal világosabb volt, mint a férjéé, olyanféle 
színű, mint a félig pörkölt kávé.«1 2 Minthogy e nők a mezőkön 
dolgoznak és teljesen ruhátlanok, nem valószínű, hogy a 
színbeli különbségeket az idézné elő, hogy kevésbbé vannak

XIX. FEJEZET.

1 Schaaőhausen, fordításban: »Anthrop. Review« 1868. okt. 
419, 420, 427 II.

2 »The Heart of Africa« angol ford. 1873 I. к. 544. 1.
DARWIN: Az ember származása. II. 17



258

kitéve az időjárásnak. Az európai nők mindig a világosabb 
színűek a két nem között, ami különösen akkor látható jól, 
ha mindkettőre egyenlő mértékben hatott az időjárás.

A férfi bátrabb, harciasabb és energikusabb, mint a 
nő és szelleme találékonyabb. Agyvelője határozottan 
nagyobb, de — szerintem — nem bizonyos még, hogy e nagy
ságbeli különbség arányos-e a test nagyságával. A nő arca 
gömbölyűbb ; az állkapcsok és a koponya alapja keskenyeb
bek ; az idomok is gömbölyűbbek, egyes helyeken kidom- 
borodottabbak ; és a medencéje szélesebb, mint a férfié,3 
bár ez utóbbi tulajdonságot inkább elsőrendű, mint másod
rendű nemi jellemvonásnak foghatjuk fel. Nemileg is ha
marabb lesz a nő érett.

Az embernél is, mint a többi osztálybeli állatoknál, a hím
nemet megkülönböztető jellemvonások csak a nemi érett
séghez közeli korban fejlődnek k i ; kiherélés esetében pedig 
egészen elmaradnak. A szakáll például másodrendű nemi jel
lemvonás és a fiúk mégis szakálltalanok, noha a fejükön már 
korán dús haj fejlődik. Hogy azon fokozatos elváltozások, 
melyek a férfit jellemzik, csak aránylag későn fejlődnek ki, 
valószínűleg annak tudható be, hogy egyoldalulag csak a 
férfire öröklődnek. Fiúk és lányok jelentékenyen hason
lítanak egymáshoz, ép úgy, mint azon állatok kicsinyei, 
melyeknél a felnőtt nemek erősen eltérő sajátságokat mutat
nak ; viszont a kicsinyek mindig jobban hasonlítanak a fel
nőtt nőstényre, mint a hímre. A fejlődés bevégeztével a nő 
bizonyos határozott jellemvonásokra tesz szert, de, mint 
mondják, a koponyája alkotását illetőleg középhelyen marad 
a gyermek és a férfi között.4 Viszont, amint az egymáshoz 
közel rokon fajok kicsinyei jobban hasonlítanak egymáshoz, 
mint e fajok felnőttjei, ugyanazt találjuk a különböző ember
fajták gyermekeinél is. Sőt azt is állították már, hogy gyermek
koponyáknál 5 még nem lehet megtalálni a rassz-különb- 
ségeket. Ami a bőr színét illeti, az újszülött néger gyerek

3 Ecker, fordításban, »Anthrop. Rév. 1868 okt. 351—56. 11. 
A férfi- és nókoponya összehasonlítását nagy gonddal végezte Welcker.

4 Ecker és Welcker, u. ott 352—355. 1. ; Vogt: »Lectures on 
Man« ang. ford. 81. 1.

5 Schaaffhausen »Anthrop. Rev.« u. ott 429. 1.
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vöröses-dióbama színű, ami nemsokára átmegy a pala
szürkébe. Szudánban a fekete szín már az első évben teljesen 
kifejlődik, Egyiptomban csak a harmadik évben. A néger 
szemei először kék színűek, a haj pedig inkább gesztenye
barna, mint fekete s csak a végén göndör. Az ausztráliai 
benszülöttek gyermekei közvetlen a születés után sárgás
barnák s csak később sötétednek meg. A Paraguay-ban 
élő guarany-k gyermekei fehéres-sárgák, de néhány hét 
alatt megkapják a szüleik sárgás-barna színét. Hasonló 
megfigyelésekről számolnak be Amerika más részeiből is.6

Az előzőkben azért soroltam fel kissé részletesebben 
a férfi és nő közötti eltéréseket, mert ezek különösen jellem
zők a négykezüekre is. Ez állatoknál a nőstény nemileg 
hamarabb érett, mint a hím ; legalább a Cebus azaroe-nál 7 
bizonyosan így van. A legtöbb fajnál a hímek nagyobbak 
és erősebbek, mint a nőstények, amire igen jól ismert példa 
a gorilla. Némely fajtának a hímjei még olyan jelentéktelen 
dolgokban is különböznek a nőstényektől,8 mint pl. a szem
öldök erősebb kidudorodásai és ebben megegyeznek az 
emberrel. A gorilla és néhány más majom felnőtt hímjénél 
a koponyán egy jól fejlett ú. n. nyíl-taréj van, a mely hiány
zik a nősténynél; s Ecker hasonló eltérésnek a nyomát 
találta az ausztráliaiaknál a két nem között.9 Ha van álta
lában különbség a majmoknál a hangot illetőleg, akkor 
a hímé az erőteljesebb. Láttuk, hogy egyes hím majmoknak 
jól fejlett szakálluk van, ami teljesen hiányzik vagy kevésbbé 
fejlett a nőstényeknél. Egyetlen példát sem ismerünk arra, 
hogy a nőstény majom szakálla, barkója vagy bajusza

6 Pruner-Bey-t idézi a néger gyermekekről Vogt »Lecture 
etc.« 1864. 189. 1. ; további adatokért a néger gyermekekről, lásd 
Lawrence »Lectures on Physiology« 1822. 451. 1. (Idézik Win- 
terbottom és Camper) ; a guarany-gyermekekről lásd Rengger 
»Säugetiere« etc. 3. 1. Lásd még Gödrön »De l’Espace« II. к. 1859. 
253. 1. Az ausztráliaiakról Waitz »Introd. to Anthrop.« ang. ford. 
1863. 99. 1.

7 Rengger »Säugetiere« stb. 1830. 49. 1.
8 Mint a Macacus cynomolgus-nál (Desmarest: Mammalogie 

65. 1.) és Hylobates agilisnál (Geoflroy St. Hilaire és F. Cuvier Hist. 
Nat. des Mamm«. 1824. I. к. 2. 1.)

9 Anthrop. Rev. 1868. okt. 353. 1.
17
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nagyobb lenne, mint a hímé. Sőt a szakáll szinét illetőleg 
sajátságos párhuzamosság van az ember és a négykezüek 
között, mert az embernél, ha a szakáll és a haj szine — mint 
rendesen — nem egyforma, én azt hiszem, hogy csaknem 
mindig a szakáll a világosabb, gyakran vöröses színű. Már 
nem egyszer tapasztaltam ezt Angliában, de később két 
úrtól is kaptam értesítést, hogy ők kivételt képeznek e sza
bály alól. Ez urak egyike mintegy magyarázatul felhozza, 
hogy a családjában a haj szinét illetőleg úgy apai, mint anyai 
részről nagy eltérések tapasztalhatók. Mindketten már 
régebben figyelmessé lettek e furcsaságra (egyiküket olykor 
azzal is meggyanúsították, hogy festi a szakállát) s meg
figyelvén más férfiakat is, meggyőződtek arról, hogy az ily 
kivételek ritkák. Hooker dr. e pontra vonatkozólag megfigye
léseket végzett számomra Oroszországban, de nem talált kivé
telt a szabály alól. Scott J. úr, a kalkuttai botanikus kert 
alkalmazottja, volt szíves megfigyelni az itt látható sokféle 
emberfajtát, valamint néhányat India más részeiben, neve
zetesen két fajtát Sikhim-ben, azután a bhotea-kat, hindu
kat, birmaiakat és a khínaiakat, amely fajtáknál az arcon 
csak ritkás szőrözet van, és mindig azt találta, hogy ha egyál
talán volt valami különbség a haj és a szakáll szine között, 
mindig ez utóbbi volt a világosabb. Már pedig a majmoknál, 
mint mondottuk, a szakáll szine gyakran feltűnően külön
bözik a hajétól és ilyen esetekben mindig világosabb árnya
latú, gyakran tiszta fehér, olykor sárga vagy vöröses.10 11

A test általános szőrösségét illetőleg, minden fajtánál 
a nő kevésbbé szőrös, mint a férfi; és néhány négykezünél 
a nőstény testének hasi (alsó) oldala kevésbbé szőrös, mint a 
hímnél.11 Végül a hím majmok hasonlóképen bátrabbak és

10 Blyth úr közli velem, hogy ő csak egy példáját látta annak, 
hogy majomnál a szakáll és barkó öregkorban megfehérednek, mint 
nálunk embereknél. Ez egyébként egy fogságban tartott öreg Macacus 
cynomolgusnál történt, melynek bajusza »feltűnő hosszú és ember 
formájú volt.« Különben is ez a majom furcsa hasonlatosságot muta
to tt Európa egyik uralkodójához, aki után őt is elnevezték. Egyes 
emberfajtáknál a hajzat csak igen ritkán szürkül meg; így D. Forbes 
úr közli velem, hogy ő sohasem látott ilyen esetet Délamerika ayma- 
rainál és quichuáinál.

11 Ez eset áll a Hylobates több fajának nőstényeinél; lásd
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erősebbek mint a nőstények, akárcsak az embernél. Ők 
vezetik a csapatot s veszély esetén élére állanak. Ezekből 
láthatjuk, milyen közeli párhuzamosság van az ember és a 
négykezüek nemi különbségei között. Sőt néhány fajtánál, 
mint pl. a baboon-nál, oráng-nál és a gorillánál a nemek 
közötti eltérések jelentékenyebbek a szemfogak nagyságád 
ban, a szőrözet fejlődésében és színében, de különösen a bőr 
meztelen részeinek a színében, mint az embernél.

Az ember összes másodrendű nemi jellemvonásai nagy 
mértékben változékonyak, még ugyanazon fajta határain belül 
is és nagyon eltérnek a különböző fajtáknál. Ez a két sza
bály általánosan érvényes az egész állatországra. A Novara 12 
hajó fedélzetén végzett pompás megfigyelések folyamán úgy 
találták, hogy az ausztráliai férfiak átlagban csak 65 mm-rel 
magasabbak a nőknél, míg a jávaiaknál a különbség 218 
mm ; tehát ez utóbbi fajtánál a nemek közötti magasságbeli 
különbség több mint háromszor akkora, mint az ausztráliaiak
nál. Számos gondos mérést végeztek a termetre, a nyak- és 
mellbőségre, a gerincoszlop és a karok hosszára vonatkozólag 
a különböző fajtáknál; és csaknem valamennyi mérés azt 
mutatta, hogy a hímek jobban különböznek egymástól, 
mint a nőstények. Ez a tény arra mutat, hogy — leg
alább az előbbi tulajdonságokat illetőleg — főleg a hím 
nem módosult inkább, mióta a különböző fajták az ős-törzs
ből kiváltak.

A szakádnak és a testszőrözetnek a fejlődése jelentékeny 
eltéréseket mutat a különféle fajtáknál, sőt ugyanazon 
fajta különböző törzseinél és családjainál. Mi európaiak 
önmagunknál láthatjuk ezt. Amint Martin 13 elbeszéli, Szt. 
Kilda szigetén a férfiak csak harminc éves korukban, vagy 
azon túl kapják meg a szakállat s ez még akkor is nagyon 
ritkás. Az európa-ázsiai földrészen uralkodó a szakáll, egész 
Indiáig ; bár a ceyloni benszülötteknél gyakran hiányzik,

Geoffroy St. Hilaire és F. Cuvier »Hist. Nat. des Mamm«. I. к. Lásd 
tov. a H. lar-ra vonatk. »Penny Cyclopedia« II. к. 149., 150- И-

12 Az eredményeket dr. Weisbach állította össze dr. К. Scherzer 
és Schwarz mérései után, lásd »Reise der Novara« Anthrop. Theil, 
1867., 216., 231., 234,, 236., 239., 269. 11.

.is »Voyage to St. Kilda« (3. kiad. 1753. p. 37.)
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amint Diodorus 14 már a régi időben feljegyezte. Indiától 
keletre eltűnik a szakáll, mint pl. a sziámiaknál, malájok
nál, kalmukoknál, khínaiaknál és japánoknál; viszont az 
ájnók,15 akik a japán szigetvilág legészakibb szigetein 
laknak, a világ legszőrösebb emberei. Négereknél a szakáll 
gyér vagy egészen hiányzik, barkójuk is csak ritkán van ; 
a finom pelyhezet 16 mindkét nemnél hiányzik csaknem az 
egész testen. Másfelől a malayi szigetvilág pápuáinak, akik 
majdnem ép oly feketék mint a négerek, jól fejlett szakálluk 
van.17 A Csendes-Óceánban a Fidzsi-szigetek lakóinak nagy, 
bozontos szakálluk van, míg a nem messze levő Tonga és 
Számoa-szigetek lakói szakálltalanok ; de ezek az emberek 
más-más fajtákhoz tartoznak. Az Ellice-csoport összes 
lakosai ugyanezen fajtához tartoznak; mégis az egyik szi
geten, Nunemaya-n, »a férfiaknak dús szakálluk van«, míg 
a többi szigeteken »ezeknél egy tucat elszórt szőrszál képezi 
a szakállat«.18

Az egész nagy amerikai földrészen a férfiak — azt 
mondhatnánk — szakálltalanok; de csaknem az összes 
törzseknél, különösen az öreg korban, néhány rövid szőrszál 
jelenik meg az arcon. Cotlin szerint Észak-Amerika tör
zseinél húsz férfi közül tizennyolcnál természettől fogva 
egészen hiányzik a szakáll, de alkalmilag lehet látni egy-egy 
férfit, három—öt cm hosszú szakállal, akik gyermekkoruk
ban elhanyagolták kigyomlálni a szőrszálakat. A paraguayi 
guarany-k abban különböznek a környező törzsektől, hogy 
kis szakálluk van, sőt egy kevéssé szőrös a testük is, de 
nincs barkójuk.19 Forbes D. úr, aki e pontra különös figyel-

u  J. E. Tennent, »Ceylon« II. köt. 1859. p. 107.
15 Quatrefages »Revue des Cours Scientifique« 1868. aug. 29. 

p. 630 ; Vogt »Lectures on Man«. Ang. ford. 127. 1.
16 A négerek szakállára 1. Vogt »Lectures« etc. 127. 1. ; Waitz 

»Introd. to Anthrop. 1863. I. köt. 96. 1. Érdekes, hogy az Egyesült 
Államokban (Investig. in Military and Anthrop. Statistics of Amer. 
Soldiers«i869. 569.1.) a fajtiszta négereknek és keresztezett utódaiknak 
a teste csaknem oly szőrös, mint az európaiaké.

17 Wallace »The Malay Arch«. II. köt. 1869. 178. 1.
18 Dr. J. Barnard Davis az óceáni fajtákról, Anthrop. Rew.« 

1870., április 185., 191. 1.
18 Catlin »North. Amer. Indians« 3. kiad. 1842 II. к. 227. A gua-
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met fordított, közli velem, hogy a Cordillerákban lakó 
aymara-k és quinchua-k feltűnően szőrtelenek, mégis olykor 
öreg korban néhány merev szőrszál jelenik meg az állukon. 
E két törzs férfiainál rendesen nagyon kevés szőrözet van 
a test azon helyein, ahol az bőven nő az európaiaknál, és a 
nők megfelelő részei egyáltalán kopaszok. Másfelől a hajzat 
a fejen mindkét nemnél rendkívüli hosszúságot ér el, gyakran 
a földig é r ; és részben hasonló az eset néhány északamerikai 
törzsnél. A szőröket mennyiségére és a test általános alakjára 
nézve az amerikai benszülötteknél a nemek nem térnek el 
egymástól annyira, mint más fajtáknál.20 Ez a tény megfelel 
annak, ami néhány velünk rokon majomnál is előfordul; 
így a csimpánznál a nemek nem különböznek annyira, mint 
az orángnál vagy a gorillánál.21

A megelőző fejezetekben láttuk az emlősöknél, madarak
nál, halaknál, rovaroknál stb., hogy okunk van feltenni, 
miszerint sok olyan jellemvonás, melyet nemi kiválasztás 
által előbb csak az egyik nem szerzett meg, átszármazott a 
másikra is. Valószínű, hogy az átvitelnek ugyanezen módja 
szerepelt az embernél is és így csak felesleges ismétléseket 
kerülünk el, ha hím-nem sajátos bélyegeinek az eredetét 
együtt beszéljük meg más olyan bélyegekkel, melyek mind
két nemnél közösek.

A versengés törvénye. A vad népeknél, mint pl. az 
ausztráliaiaknál, rendesen a nők az okai az állandó hábo
rúskodásnak, melyek egyrészt ugyanazon törzs férfiai, 
másrészt idegen törzsek között folynak. Kétségtelenül így 
volt ez a régi időkben is : »nam fuit ante Helenam mulier 
teterrima belli causa.« Néhány északamerikai indián törzs
nél a versengés egész rendszerré fejlődött. Heame,22 a pompás

ranykról lásd Azara »Vayages dans l’Amerique Mer id.« II. к. 1809. 
58. 1. ; továbbá Rengger : »Säugetiere von Paraguay« 3. old.

20 Agassiz és neje megjegyzik (»Journey in Brazil« 530. 1.), hogy 
az amer. indiánoknál a nemek kevésbbé különböznek, mint a nége
reknél és a magasabb rendű fajtáknál. Lásd még Rengger id. m. 3. 
a guaranykról.

21 Rütimeyer »Die Grenzen der Thierwelt« ; eine Betrachtung 
zu Darwins Lehre. 1868. 54. old.

22 »A Journey from Prince of Wales Fort«. 8. kiad. Dublin.



264

megfigyelő, azt mondja : »E népeknél mindig az volt a szo
kás, hogy a férfiak megküzd jenek azért a nőért, akihez von
zódnak ; és természetesen mindig a legerősebb viszi el a 
díjat. Egy gyenge férfinek, kivéve ha jó vadász, vagy valami 
különös kedvességnek örvend, csak ritkán megengedett 
dolog olyan nőt tartani, akit egy erősebb férfi is szemre- 
valónak talált. Ez a szokás uralkodik az összes törzseknél 
s különösen alkalmas a fiatalság ambicióinak a fejlesztésére, 
mely a gyermekkortól kezdve, minden alkalommal verse
nyeken méri össze erejét és ügyességét.« Azara szerint a 
délamerikai guanaknál a férfiak ritkán házasodnak huszadik 
évükön alól, sőt olykor még később, mivel hamarább alig 
vehetik fel a küzdelmet ellenfeleikkel.

Felhozhatnánk még más hasonló eseteket is ; de még ha 
nem volnának is bizonyítékaink e pontra nézve, a magasabb- 
rendű négykezüekkel23 való hasonlóság alapján biztosra 
vehetnők, hogy a versengés törvénye uralkodott az ember
nél már a fejlődés korábbi fokain is. Ha napjainkban alkal
milag egy egy szemfog a nyomait mutatja a diastemának, 
azaz annak a nyúlt hézagnak, melybe az átellenes szemfog 
illik bele, ez nyilvánvalólag visszaütés egy korábbi állapotra, 
amikor az ember elődjei még ép úgy el voltak látva e fegy
verekkel, mint a most élő négykezüeknek annyi hímje. 
Egy előbbi fejezetben megjegyeztük, hogy amint az ember 
apránként elsajátította az egyenes testtartást, és amint 
apránként kezdte a kezeit és karjait részben botokkal való 
harcolásra, részben egyéb életfeltételek kielégítésére felhasz
nálni, úgy használta mind kevésbbé és kevésbbé az állkap
csait és fogait. Az állkapcsok a megfelelő izmokkal együtt 
a nemhasználás következtében visszafejlődtek, valamint 
a fogak is a kölcsönösség (correlatio) és a fejlődésbeli 
takarékosság elveinél fogva, melyeket azonban még nem 
ismerünk eléggé. Általánosan tapasztaljuk ugyanis, hogy

1796. 104. 1. Lubbok (»Origin of Civilisation«)1870. 69. 1. más hasonló 
eseteket sorol fel Északamerikából. A délamerikai guanákról lásd 
Azara »Voyages« stb. II. k. 94. 1.

23 A hím gorillák harcáról lásd dr. Savage, a »Boston Journal 
of Nat. Hist. V. к. 1847, 423. 1. A Presbytis entellus-ra vonatk. lásd 
az »Indian Field« 1859. 146. 1.
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olyan részek, melyek kevésbbé használtatnak, kisebbek lesz
nek. Ily módon az a különbség, amely eredetileg megvolt az 
embernél a két nem között a fogaknál és állkapcsoknál, végül 
is kiküszöbölődött. Az eset csaknem ugyanaz, mint sok hím 
kérődzőnél, hol a szemfog egész csövevényesre visszafejlődött, 
vagy el is tűnt, nyilvánvalólag a szarvak kifejlődése követ
keztében. Abból, hogy az oráng és a gorilla két nemének 
koponyája közötti erős eltérés közeli összefüggésben van 
a hímek roppant nagy szemfogainak a kifejlődésével, arra 
következtethetünk, hogy az ember korai ősszülőinek hím
jeinél az állkapcsok és fogak visszafejlődése a külső megjele
nésben igen meglepő és kedvező változást idézett elő.

Alig kételkedhetünk azon, hogy a férfinek nagyobb 
termete és ereje, összehasonlítva a nővel, valamint szélesebb 
vállai, fejlettebb izmai, testének nyers formái, nagyobb bátor
sága és harciassága, legalább részben, az ő félember őseinek 
hímjeitől öröklődtek. Ezek a jellemvonások azután meg
maradtak, sőt növekedtek a vad állapot hosszú ideje alatt 
azáltal, hogy úgy az általános létért való küzdelemben, 
mint a nőért való versengésben mindig a legerősebb és leg
bátrabb férfi győzött; amely győzelem lehetővé tette, 
hogy számosabb utódot hagyjon hátra mint kevésbbé sze
rencsés testvérei. Nem valószínű, hogy a férfi nagyobb 
ereje eredetileg csak annak az öröklött hatása lenne, hogy 
rendesen erősebben dolgozott a maga és családja fentartásáért, 
mint a n ő ; annál kevésbbé, mert a barbár népeknél a nő 
legalább is olyan kemény munkát kénytelen végezni, mint 
a férfi. A civilizált népeknél már régen megszűnt az, hogy 
küzdelem döntsön a nő bírhatása dolgában ; másrészről a 
férfiaknak általában többet kell dolgozniok a közös fentartás 
érdekében, mint a nőknek és ez tartja meg az ő nagyobb 
erejüket.

Különbségek a két nemnél az értelmi képességekben. — 
A férfi és nő közötti ilyen irányú különbségek tekintetében 
nagyon valószínű, hogy a nemi kiválasztás itt igen fontos 
szerepet játszott. Jól tudom, hogy egyes írók kételkednek 
azon, vájjon van-e egyáltalán valami jelentékeny ilyen irányú 
eltérés közöttük ; de ez legalább is valószínű, ha az alsóbb-
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rendű állatokkal való azonosságot nézzük, amelyeknek egyéb 
másodrendű nemi jellemvonásaik vannak. Senki sem vitat
hatja el, hogy a bika alkata különbözik a tehénétől, a vad
kané az emséétől, a csődöré a kancáétól és — amint azt az 
állatkertek tulajdonosai bizonyítják — a nagyobb majmok 
hímjei a nőstényektől. A nő szellemi alkata úgy látszik 
különbözik a férfiétől, főleg a nagyobb gyengédségben és 
a kisebb önzésben. Ugyanez áll a vad népekre is, mint 
azt mutatják a Mungo Park utazásaiból jól ismert he
lyek és sok más utazónak az állításai. A nők, anyai ösztö
neiknél fogva, különösen a gyermekeikkel szemben érvé
nyesítik nagy mértékben e tulajdonságaikat ; amiből 
megint valószínű, hogy ezeket gyakran a magukhoz 
hasonló teremtményekre is kiterjesztik. A férfi ellenfele 
a többi férfiaknak ; örül a versengésnek és ez könnyen 
önzéssé formálja át az ambicióját. Ügy látszik, hogy 
ez utóbbi tulajdonságok természetes és szerencsétlen 
veleszületett jogai. Általában elismerik, hogy a nőnél az 
intuitiv erő, a gyors felfogás és az utánzási hajlam fejletteb
bek, mint a férfinél. De e tulajdonságok közül legalább 
néhány jellemző az alsóbbrendű fajtákra s így a civilizáció 
egy meghaladott és kezdetlegesebb állapotára is.

A fő különbséget a két nem értelmi képességei között 
az mutatja meg, hogy a férfi minden irányban többre képes, 
mint a nő, ha mélyebb gondolkodásra, értelemre vagy kép
zelő tehetségre vagy akár csak az érzékszervek és kezek 
használatára van szükség. Ha két jegyzékben összeállítanánk 
azoknak a férfiaknak és nőknek a névsorát, akik leginkább 
kitűntek a költészet, festészet, szobrászat, zene (zeneszerzés 
és előadás), történelem, tudomány és filozófia terén s a két 
névsorból hatot-hatot egymással szembeállítanánk, bizony 
nem bírnák ki az összehasonlítást. Sőt a középszerűségtől 
való eltérés törvénye alapján, melyet Galtou a »Hereditary 
Genius« c. művében oly szépen illusztrál, hozzátehetjük, 
hogy ha ekként a férfiak sok minden téren határozottan 
felülmúlják a nőket, akkor a férfiak átlagos szellemi képes
ségének is a nőké felett kell állnia.

Az embernek félember-ősei, valamint a vad népek 
között is bizonyára hosszú nemzedékeken keresztül küz-
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deniök kellett a férfiaknak a nő bírásáért. De a testi erő 
és nagyság magukban még nem igen segítettek győzelemhez, 
hacsak nem párosultak bátorsággal, kitartással és elhatá
rozott energiával. A társas állatoknál a fiatal hímnek több 
»vizsgát« is le kell tennie, míg nőstényhez juthat és az öregebb 
hímek új küzdelmek árán is igyekeznek nőstényeiket meg
tartani. Tehát ezeknek is, mint az embernek, védelmezniök 
kell a nőstényeket és kicsinyeiket mindenféle ellenségekkel 
szemben s küzdeni a közös fentartásért. De hogy elkerüljék 
vagy sikeresen megtámadják az ellenségeket, hogy foglyul 
ejtsenek vad állatokat, hogy fegyvereket készítsenek, mind
ehhez magasabb értelmi képességek segítségére van szükség 
és pedig megfigyelésre, okoskodásra, találékonyságra és 
képzelő erőre. Ezen képességek a férfikor folyamán próbálód- 
tak és választattak ki, majd megerősítette őket a használat 
ugyanazon életkor folyamán. Következésképen, a már 
többször említett szabálynak megfelelőleg, mintegy vár
hatjuk, hogy e tulajdonságokban legalább a hajlandóság 
meg van arra, hogy főleg csak a hím utódokra öröklődjenek 
és pedig a férfikor megfelelő időszakában.

Ha már most két férfi egymással, vagy egy férfi egy 
nővel versengeni kezd, s mindkettő minden értelmi képes
séggel egyenlő mértékben van ellátva, de az egyiknek az 
energiája, kitartása, bátorsága nagyobb, akkor rendesen 
ez utóbbi fog minden téren kiválni és emelkedni.24 Erről 
aztán azt mondhatjuk, hogy zseni volt — egy nagy tekintély 
szerint a lángész nem egyéb, mint türelem — és a türelem 
ez értelemben emyedetlen, vissza nem rettenő kitartást 
jelent. Lehet, hogy hiányos a zseninek ez a meghatározása, 
mert a képzelő-erő és okoskodás magasabb képességei nélkül 
sok téren nem lehet különösebb sikert elérni. Ügy ez utóbbi, 
mint az előbbi képességek részben nemi kiválasztás által 
fejlődtek ki az embernél, vagyis a hím ellenfelek versengéséből, 
és részben természetes kiválasztás által, vagyis az általános 
létért való küzdelemben elért sikerekből. És mivel a küzde-

24 Stuart Mill megjegyzi (»The Subjection of Women« 1869. 
122. 1.): »Azon dolgok, amelyekben a férfi inkább felülmúlja a nőt, 
olyanok, melyek a legtöbb fejtörést és egy gondolatnak a teljes végig
gondolását kívánják.« Mi egyéb ez, mint energia és kitartás ?
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lem mindkét esetben a nemi érettség időszakában folyt le, 
az ily módon szerzett jellemvonások tökéletesebben öröklőd
tek a hímnemű, mint a nőnemű utódokra. E nézettel feltűnő 
módon megegyezik az, hogy egynémelyik szellemi képes
ségünket a nemi kiválasztás módosította és megerősítette, 
továbbá — először — a nemi érettség elérésekor25 ezek 
jelentékeny változásokat szenvednek, és másodszor, hogy 
az eunuchok ugyanezen tulajdonságokban élethossziglan 
hátra maradnak. Ily módon a férfi, végül is túlszárnyalta 
a nőt Valóban szerencse, hogy a tulajdonságoknak mindkét 
nemre való öröklése érvényesül az emlősöknél, máskülönben 
nem lehetetlen, hogy a férfi szellemi fejlődésben annyival 
multa volna felül a nőt, mint a pávakakas a tollazat ékessé
geiben a pávatyúkot.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a bár
melyik nem által a késői korban szerzett tulajdonságoknak 
arra való hajlandósága, hogy ugyanazon nemre ugyanazon 
korban öröklődjenek, és hogy a korán szerzett tulajdonságok 
mindkét nemre öröklődjenek : bár általános érvényességű 
szabályok, de nem feltétlenül érvényesek. Ha minden esetben 
érvényesek volnának, azt következtethetnénk (bár ez fel
adatom körén kívül esik), hogy a fiúk és leányok korán meg
kezdett nevelésének öröklékeny hatásai mindkét nemre 
egyenlően öröklődnének ; úgy hogy a két nem közötti mos
tani eltérés a szellemi erőkben, nem volna kiegyenlíthető a 
korai és azonos rendszerű nevelés által, amint nem is idézhetné 
elő őket a korán megkezdett eltérő nevelés. Ahhoz, hogy a nő 
ugyanazt a színvonalt érje el, mint a férfi, az kellene, hogy 
a serdülő korban gyakorolja magát az energia-kifejtésben, 
kitartásban, az okoskodás és a képzelő erő minél magasabb 
alkalmazásaiban. Lehet, hogy így képes volna e tulajdon
ságokat serdült leányaira is átörökíteni. Különben az összes 
nők csak akkor fejlődhetnének ezen a módon, ha sok nemze
déken keresztül csak azok házasodnának közülök, akik az 
előbbi tulajdonságokban kitűntek, és nagyobb számú utó
dokat hoznának létre, mint a többi nők. Amint fentebb 
megjegyeztük a testi erőre vonatkozólag, noha a férfiak

25 Maudsley »Mind and Body« 31. 1.
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ma már nem harccal szerzik a nejeiket, s így a kiválasztás
nak ez a formája megszűnt, mégis a férfikor folyamán jelen
tékeny küzdelmet kell folytatniok a maguk és családjuk 
fentartásáért; ez tartja meg, sőt fokozza az értelmi erőiket 
és ebből folyólag a nemek közötti jelenlegi eltérést is.26

A hang és a zenei képességek. —• A négykezüek néhány 
fajánál a felnőtt nemek között nagy eltérések vannak a 
hang erejét és a hang-adó szervek fejlettségét illetőleg. 
Ügy látszik, hogy az ember örökölte ezt az eltérést régebbi 
ősszülőitől. A férfi hangszálai körülbelül egyharmaddal 
hosszabbak, mint a nőnél vagy a fiúknál; s a kiherélés 
ugyanolyan hatással van a hangra, mint az alsóbbrendű 
állatoknál, mert »megakadályozza a pajzsporcnak stb. azt a 
növekedését, mely a hangszálak meghosszabbodását kíséri.« 27 
Ami a nemek közötti ezen eltérés okait illeti, alig van hozzá
tenni valóm az utolsó fejezetben közölt megjegyzésekhez, 
vonatkozva azon valószínű hatásokra, melyeket a hím hang
szervein a szerelem, bosszú és féltékenység gyakori és tartós 
kitörései előidéznek. Duncan Gibb szerint28 a hang és a gége 
alakja az egyes emberfajtáknál különbözők ; de a tatároknál, 
khínaiaknál stb. a férfi hangja nem különbözik annyira a 
nőétől, mint más fajtáknál.

Noha a zenéhez való hajlam és képesség nem tartoznak az 
embernél a nemi jellemvonások közé, itt mégse mellőzhetjük 
őket. Bárha a mindenféle állatok által kiadott hangok sok
féle célra szolgálnak is, mégis állíthatjuk, hogy a hang
szervek először a fajfentartással kapcsolatban használtattak 
és erősödtek. A rovarok és némely pók azok a legalacsonyabb 
rendű állatok, melyek önszántukból hangot adnak és pedig

26 Vogt egy megfigyelése e tárgyra vonatkozólag : »Érdekes 
dolog, hogy a nemek közötti különbség, a koponya-üreg tekintetében, 
a fajta fejlődésével együtt növekszik, úgy hogy az európai férfi inkább 
múlja felül a nőt, mint a néger a néger nőt. Welcker megerősíti 
Huschke-nak ezt az állítását a saját, német és néger koponyában 
végzett mérései alapján.« De Vogt hozzáteszi (Lectures on Man), 
hogy ehez még több megfigyelés kell.

Owen »Anatomy of Vertebrates« III. к. 603. 1.
28 Journal of the Anthrop. Soc. 1869. LVII. és LVI. 1. >
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többnyire ügyes szerkezetű ciripelő szervek által, melyek 
gyakran csak a hímeknél találhatók. En azt hiszem, hogy 
az ily módon adott hang mindig ugyanazon, ritmikusan 
ismételt szólamokból á ll; 29 sőt ez sokszor az ember füleinek 
is tetszetős. Ügy látszik, hogy ennek a fő és sok esetben 
kizárólagos feladata a másik nemnek a felhívása vagy fel
izgatása.

A halaknál, mint mondják, csak a hímek adnak néha 
hangokat az ívás ideje alatt. Minden tüdővel lélegző gerin
ces állatnak szükségszerüleg van egy szerve a levegő ki- és 
belélegzésére, egyik végén lezárható csővel ellátva. így 
tehát mikor ez osztálynak legelső ősei erősen fel voltak 
izgatva s az izmaik görcsösen összehúzódtak, csaknem bizo
nyos, hogy önkéntelenül hangokat adtak ki. Ha e hangok 
bármily tekintetben hasznosaknak bizonyultak, nagyon 
könnyen módosulhattak és erősödhettek megfelelően alkal
mazott változtatások révén. A kétéltűek azok a legalsóbb 
rendű gerincesek, melyek tüdővel lélegzenek ; ezek közül 
a békáknak és varangyoknak hangadó szerveik vannak, 
melyeket az ívás idején szünet nélkül használnak és amelyek 
a hímnél sokszor jobban vannak kifejlődve, mint a nőstény
nél. A teknősbékáknál csak a hím ad hangot s ezt is csak 
a szerelmi időszakban. Ugyanez időben a hím alligátorok 
ordítanak vagy ugatnak. Mindenki tudja, mily mértékben 
használják a madarak a hangszerveiket udvarlási eszközül; 
néhány fajta pedig olyat produkál, amit majdnem hang
szerelt zenének nevezhetnénk.

Az emlősök osztályában, melyet elsősorban veszünk 
tekintetbe, a hímek csaknem minden fajnál jobban használ
ják a hangjukat a párosodás idején, mint bármely más 
időben ; sőt némelyik — ezt az időszakot kivéve — teljesen 
néma. Más fajoknál pedig mindkét nem, vagy csak a nőstény, 
használja a hangját szerelmi csalogatóul. Tekintetbe véve 
e tényeket, valamint azt, hogy egyes négylábuaknál a hang
szervek a hímnél jobban vannak kifejlődve, mint a nőstény
nél és pedig vagy állandóan vagy csak a párosodás idején ;

29 Dr. Scudder »Notes on Stridulation« in Proc. Boston Soc. 
of Nat. Hist. 1868. XI. к. ápril.
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továbbá tekintetbe véve, hogy az alsóbb osztályoknál a 
hímek által adott hangok nemcsak a nőstény felhívására, 
hanem felizgatására vagy csalogatására is szolgálnak, meg
lepő tény, hogy eddig még nincsenek elegendő bizonyítékaink 
arra, hogy e szerveket a hím emlősök a nőstények elbűvö- 
lésére használják. Talán mégis kivételt képez az amerikai 
Myceles caraya és a Hylobates agilis, egy az emberhez rokon 
majom. E gibbonnak rendkívül hangos, de zenei hangja 
van. Waterhouse 30 azt mondja : »Ügy vettem észre, hogy a 
skálában való fel- és leszállásnál a közök mindig félhangok 
voltak; sőt biztos vagyok benne, hogy a legmagasabb 
hang a legalacsonyabbtól egy oktávnyira volt. A hangok 
erősen zenei szinezetüek ; s nem kétlem, hogy egy jó hegedűs 
pontosan vissza tudná adni a gibbon dallamait, leszámítva 
azoknak a hangosságát.« Waterhouse közli még a hang
jegyeket is. Owen tanár, aki zeneértő, megerősíti az előbbi 
állítást s hozzáteszi, bár tévesen, hogy ez a gibbon »talán 
az egyetlen az emlősök között, melyre ráfoghatni, hogy éne
kel.« Az előadása után felingereltnek látszik. Kár, hogy a 
szokásait még nem figyelték meg közelebbről természetes 
viszonyai között; de más emlősökkel való hasonlóság alap
ján valószínű, hogy zenei képességeit különösen az udvarlás 
ideje alatt használja.

Ez a gibbon nem az egyetlen tagja fajának, mely énekel; 
ugyanis a fiam Francis Darwin, figyelmesen hallgatott az 
állatkertben egy Hylobates leuciscust, mialatt az egy három 
hangból álló dallamot énekelt, pontos zenei hangközökkel 
és tiszta zenei hanggal. Még meglepőbb tény, hogy egyes 
rágcsálók is adnak zenei hangokat. Éneklő egérről már 
sokszor beszéltek és mutogattak is ilyet, de rendesen valami 
huncutságra gyanakodtak az emberek. De azután egy jól 
ismert észlelőtől, Lockwood tiszteletestől 31 kaptunk meg
bízható adatokat egy amerikai fajnak, a Hesperomys cogna- 
tusnak zenei képességéről, amely faj egész más nem
hez tartozik, mint az angol egér. Ezt a kis állatot fogságban

30 Közli W. C. L. Martin »Gener. Introd. to Nat. Hist, of 
Mamm. Animals«. 1841. 432. 1. ; Owen »Anatomy of Vertebrates« 
III. k. 600. 1.

. 31 The American Naturalist 1871. 761. 1.
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tartották s ismételten hallották az éneklését. Két főéneke 
közül az egyikben »az utolsó ütem gyakran két-három 
ütemre is megnyúlt. Néha a Cis-t és D-t C-re és D-re 
változtatta, majd trillázott egy darabig e két hangon, azután 
egy Cis- és D-cirpeléssel hamar befejezte. A félhangok közötti 
különbség nagyon jellemző volt és a jó fül könnyen meg
különböztethette«. Lockwood hangjegyekben is közli a két 
éneket és hozzáteszi, hogy ennek a kis egérnek »nem volt 
érzéke a taktusok iránt, mégis megtartotta a В-hangot és
egész kifogástalanul a dur-hangnemet.«........... »Lágy, tiszta
hangja a legnagyobb pontossággal száll alá egy oktávval, 
azután a befejezésnél gyorsan emelkedik egy Cis- és D-tril- 
lává«.

Egy kritikus felvetette a kérdést, hogy vájjon az ember 
fülei, s hozzá kellett volna tennie a többi állatokat is, miként 
alkalmazkodhattak kiválasztás által a zenei hangok meg
különböztetésére. De ez a kérdés azt mutatja, hogy az illető 
a tárgy felől egy kissé zavarosan gondolkozik. A zörej érzése 
ugyanis onnan ered, hogy a levegőben különböző tartamú 
»egyszerű rezgések« ugyanazon időben történnek s ezek 
mindegyike oly gyakran szakad félbe, hogy külön létezése 
nem érzékelhető. Csak a rezgések folytonosságának és egymás- 
közötti harmóniájának hiánya az, ami a zörejt a zenei hang
tól megkülönbözteti. Ahhoz tehát, hogy a fül képes legyen 
zörejeket megkülönböztetni, — s ennek a képességnek fon
tosságát az összes állatokra nézve elismerik — érzékenynek 
kell lennie zenei hangok iránt is. Bizonyságunk van rá, 
hogy e képesség megvan az állatország egészen alsórendü 
tagjainál is : így a Crustaceák (rákok) el vannak látva külön
böző hosszúságú halló-szőrökkel, melyeket a megfelelő 
zenei hangok megütésénél rezegni láttak.32 Amint egy előbbi 
fejezetben mondottuk, hasonló megfigyeléseket tettek a szú
nyogok csápjainak a szőrszálain. Jó megfigyelők egész hatá
rozottan állították, hogy a pókok szeretik a zenét. Azt is 
mindenki tudja, hogy egyes kutyák üvöltenek, ha bizonyos 
fajtájú hangokat hallanak.33 Ügy látszik a fókák is zene-

32 Helmholz »Theorie Phys, de la Musique« 1868. 187. 1.
33 Erre vonatkozólag már különböző adatokat tettek közzé.
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barátok s a zene iránti szeretetüket »jól ismerték a régiek 
s a vadászok gyakran ma is kihasználják.«34

Tehát, ha csak a zenei hangok egyszerű érzékeléséről 
van szó, semmi különös nehézségre nem bukkanunk sem az 
ember, sem más állat esetében. Helmholtz élettani alapon 
magyarázta meg, hogy miért kellemesek az összhangzatok 
és kellemetlenek a disszonánciák az emberi fülnek ; minket 
azonban ez kevésbbé érdekel, mivel az összhangzatos zene 
későbbi találmány. Sokkal inkább érdekel a melódia és itt, 
Helmholtz szerint, érthető, hogy miért használjuk mi a hang
lépcsőnk hangjait. A fül az összes hangokat felbontja az őket 
összetevő »egyszerű rezgésekre«, noha mi e felbontásról 
semmit sem tudunk. A zenei hangban rendesen a legmélyebb 
fok az uralkodó, és a többiek, melyek kevésbbé erősek, ennek 
az alapvető, uralkodó hangnak oktávája, tizenkettede, 
második oktávája stb. Hanglépcsőnknek bármelyik két 
hangjában sok van meg a közös harmonikus félhangokból. 
Egészen világosnak látszik tehát, hogy ha egy állat mindig 
ugyanazt az éneket akarta énekelni, ezt úgy végzi, hogy azon 
hangokat fogja egymásután kiadni, melyeknek legtöbb 
közös felhangjuk van, azaz olyan hangokat választ az éneké
hez, melyek a mi zenei skálánkhoz tartoznak.

De ha tovább kérdezzük, hogy a hangok bizonyos 
rendje és ritmusa miért szerez az embernek és más állatoknak 
élvezetet, erre sem tudunk más magyarázatot adni, mint 
arra, hogy bizonyos ízek és szagok miért kellemesek. Hogy 
ezek tényleg kellemesek bizonyos állatokra, azt következtet
hetjük abból, hogy sok rovar, pók, hal, hüllő és madár az 
udvarlás időszakában produkál ilyeneket. Mert ha a nősté
nyek nem volnának képesek ilyen hangoknak a felfogására, 
s ezek nem izgatnák fel és nem bűvölnék el őket, akkor 
egészen haszontalanok volnának a hímek kitartó erőlködései, 
ép úgy, mint azok az összetett szervek, melyek csak ezeknek 
a sajátságát képezik; ezt pedig lehetetlen feltenni.

Peach úr írja nekem, hogy ismételten úgy találta, hogy egy öreg 
kutyája üvölt, ha В-t fújnak a fuvolán, de más hangra nem. Másik 
például felhozhatom azt a kutyát, amely mindig szükölt, ha egy 
hangolatlan koncertinán bizonyos hangot játszottak.

34 R. Brown, in »Proc. Zool. Soc. 1868. 410. 1.
DARWIN: Az ember származása. II. 18
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Általában azt hiszik, hogy az emberi hang alapján fej
lődött a hangszer-zene is. Mivel pedig sem a zenei hangok 
produkálására való képessége, sem az ezen való öröme nem 
olyan képességek, melyeknek az ember hasznát vehetné 
a mindennapi életben, kénytelenek vagyunk ezeket az 6 
legrejtélyesebb képességei közé sorozni. Megvannak ezek, 
hacsak durvább fokban, az összes emberfajtáknál, a 
vadaknál is ; de a különböző fajták ízlése annyira 
eltérő, hogy a mi zenénk ez utóbbiaknak semmi élvezetet 
nem szerez, viszont az ő muzsikájuk a mi számunkra a leg
több esetben unalmas és értelmetlen. Dr. Seemann e tárgyra 
vonatkozó érdekes megjegyzéseiben35 »kétli, hogy akár 
Nyugat-Európa népeinél, melyek szoros és gyakori benső 
érintkezésben vannak egymással, egyik a másiknak muzsi
káját ugyanazon átérzéssel adja-e vissza. Kelet felé utazva, 
egész biztosan rájövünk, hogy a muzsika nyelve más. A víg 
dalok és tánc-zene, többé nem a dur-hangnemben vannak 
tartva, mint nálunk, hanem a moll-ban.« Akár megvolt 
a mi félember őseinknek, az éneklő gibbonokhoz hasonlóan, 
a képességük zenei hangok adására és így kétségtelenül 
a megértésére is, akár nem, annyit tudunk, hogy a nagyon 
régi korban bírt az ember e képességekkel. M. Lartet két, 
a rénszarvas csontjából és szarvából készült sípot ír le, 
melyeket barlangokban találtak kőszerszámokkal és kihalt 
állatok maradványaival együtt. Az ének- és tánc-művészet 
is nagyon régi és ma megtaláljuk minden vagy majdnem 
minden legalsóbb rendű emberfajtánál. A költészet, melyet 
az énekművészet hajtásának tekinthetünk, szintén oly régi, 
hogy sokakat meg fog lepni, hogy azon legkorábbi korszakok
ban kezdődött, melyekről egyáltalán valami feljegyzé
sünk van.

Látjuk, hogy a zenei tehetség, mely egyik fajtánál sem 
hiányzik teljesen, gyors és magas fejlődésre képes, hiszen 
a hottentották és négerek kitűnő muzsikusok lettek, pedig 
a szülőhazájukban alig foglalkozhattak olyasmivel, amit mi

35 »Journal of Anthrop. Soc.« 1870 okt. CLV. 1. Lásd tov. Sir 
John Lubbock »Prehistoric Times« II. kiad. 1869. néhány későbbi 
fejezetét, melyek a vad népek szokásainak pompás leírását 
tartalmazzák.
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hajlandók vagyunk zenének nevezni. Schweinfurthnak külön-' 
ben tetszett néhány egyszerű melódia, amit Afrika belsejé
ben hallott. De nincs is semmi rendkívüli abban, hogy az 
emberben zenei tehetségek lappanganak. Egyes madár
fajtákat, melyek maguktól sohasem énekelnek, nehézség 
nélkül meg lehet tanítani az éneklésre ; pl. egyszer egy házi 
veréb megtanulta a kenderice énekét. Minthogy e két faj 
közeli rokon s mindkettő az Insessores (fészeklakók) rend
jébe tartozik, mely a világnak csaknem összes éneklő mada
rait magában foglalja, lehetséges, hogy a verébnek vala
melyik őse éneklő volt. Sokkal érdekesebb, hogy a papa- 
gályokat, melyek a fészeklakóktól egészen eltérő csoportba 
tartoznak s egészen más szerkezetű hangadószervük van, 
nemcsak a beszédre lehet megtanítani, hanem az ember által 
kitalált daloknak a fütyölésére és éneklésére is, úgy hogy 
mégis csak kell bírniok bizonyos zenei tehetségekkel. De azért 
elhamarkodott dolog volna azt állítani, hogy a papagálvok 
valamilyen éneklő ősöktől származtak volna. Számos példát 
lehetne felhozni arra, hogy olyan szervek vagy ösztönök, 
melyek eredetileg egy bizonyos feladathoz alkalmazkodtak, 
valamely más célra használtattak fel.36 Tehát a magasabb 
zenei fejlődésre való képesség, mely megvan az ember 
vad fajtáinál is, vagy annak tulajdonítandó, hogy már 
a mi félember őseink gyakorolták a zenének valami durva 
formáját, vagy egyszerűen annak, hogy szert tettek a meg
felelő hangadószervre, noha először egészen más célból. De 
ez utóbbi esetben állíthatjuk, mint fentebb a papagályok pél
dájánál, és úgy látszik más állatoknál is, hogy már volt 
valami érzékük a melódia iránt.

A zene különböző indulatokat ébreszt fel bennünk, de

36 E fejezet kinyomatása óta egy igen értékes cikket olvastam 
Chauncey Wrighttól (North. Amer. Review, 1870 okt. 293. 1.), aki 
e tárgyról írván, azt mondja : »A természet végső törvényeinek és 
egyformaságának sokféle következménye van, melyek által vala
mely hasznos képességnek a megszerzése magával hoz más előnyö
ket, de egyszersmind korlátozó hátrányokat is, tényleg létezőket 
vagy csak lehetségeseket, melyekre a hasznosság elve már nem ter
jeszthette ki befolyását«. Amint én is megkíséreltem e munka egy 
előbbi fejezetében kimutatni, ez az elv fontos szerepet játszott akkor, 
mikor az ember egyik-másik értelmi tulajdonságát szerezte.

18*
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nem olyan ijesztőket, mint a borzalom, félelem, bosszú stb. 
A gyengédségnek, a szerelemnek szelidebb érzelmeit kelti 
fel, melyek könnyen a meghódolásba mennek át. A khínai 
évkönyvekben találjuk a mondást »a zene képes a menny
országot a földre csábítani.« De ép így fölkelti bennünk 
a diadal érzetét s a dicsőségteljes vágyat a harcra. Ezekből 
a hatalmas és vegyes vágyakból könnyen kialakulhat a fen
ségesség érzése. Amint Seemann dr. megjegyzi, egyetlen zenei 
hangban mélyebb érzelmeket vagyunk képesek koncentrálni, 
mint több oldalnyi írásban. Valószínű, hogy ugyanazon, bár 
gyengébb és kevésbbé összetett indulatok vesznek erőt a 
madarakon, mikor a hím — más hímekkel versengve — 
hangjának teljes kieresztésévei igyekszik a nőstényt meg
hódítani. A mi énekeinknek is a szerelem a leggyakoribb 
tárgya. Amint Herbert Spencer megjegyzi: »a zene felkelt 
szunnyadó indulatokat, amelyeknek még a lehetőségéről 
sem volt tudomásunk s ép úgy nem tudjuk a jelentőségüket; 
vagy, mint Richter mondja, elbeszél dolgokat, melyeket 
sohasem láttunk és nem fogunk látni.« Es megfordítva, 
mikor élénk indulatokat érez és fejez ki a szónok, vagy akár 
a közönséges beszédben is, ösztönszerüleg zenei formákat 
és ritmusokat használ. Az afrikai néger indulatai ének
ben fakadnak k i ; »énekben felel a másik, és az egész tár
saság, mintha valami zenei hullámot verne vissza, egyhangú 
karéneket mormol.«37 Még a majmok is különböző hangokon 
fejezik ki erősebb érzelmeiket, — bosszúságot és türelmetlen
séget mély — a félelmet és fájdalmat magas hangokkal.38 
A zene által bennünk ekként felkeltett, vagy a szónoklat 
formái által kifejezett érzelmeknek és eszméknek a határozat
lan, mégis mély volta úgy tűnnek fel, mintha szellemi vissza- 
ütések lennének rég elmúlt korok szenvedélyeire és gon
dolataira.

Mindezen a zenére és szenvedélyes beszédre vonatkozó 
tények bizonyos mértékig érthetőkké lesznek, ha elfogadjuk, 
hogy a mi félember elődeink zenei hangokat és ritmusokat

37 Winwood Read »The Martyrdom of Man« 1872, 441. 1. és 
»African Sketch Book« 1873, И- к. 313. 1.

38 Rengger »Säugethiere von Paraguay« 49. 1.
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használtak az udvarlás időszaka alatt, amikor mindenféle 
fajtájú állatokat is nemcsak a szerelem hevít fel, hanem olyan 
erős szenvedélyek, mint a féltékenység, versengés és a diadal. 
Az öröklött eszmetársulások mélyen bevésődött elvének 
következménye, hogy a zenei hangok ily esetben képesek, 
gyengén és határozatlanul, rég elmúlt korszakok erősebb 
indulatait felkelteni. Mivel minden okunk megvan fel
tételezni, hogy az ember szerzett sajátságai közül a tagolt 
beszéd a legkésőbbi, mivel bizonyosan a legmagasabb rendű, 
és mivel az ösztönszerű tehetség zenei hangok és ritmus 
produkálására, már az állatország alsó soraiban is megvan : 
a fejlődés elvével jönnénk ellenkezésbe, ha mégis elfogadnánk, 
hogy az ember zenei képességei a szenvedélyes beszédből 
fejlődtek ki. Fel kell tennünk, hogy a szónoklás ritmusai és 
formái származtak le a már előbb kifejlett zenei képességek
ből.39 Csak így érthetjük meg, hogyan van az, hogy a zene, 
tánc, éneklés és költészet oly nagyon régi művészetek. Sőt 
ennél tovább is mehetünk — és mint egy előbbi fejezetben 
megjegyeztük, állíthatjuk, hogy a zenei hangok szolgáltak 
a nyelv fejlődésének egyik alapjául.40

Mivel több négykezű állat hímjénél a hangszervek

39 Lásd Herbert Spencer igen érdekes értekezését »Origin and 
Function of Music« összegyűjtött »Essay«-iben 1858. 359. 1. Spencer 
épen ellenkező eredményre jut, mint én. Mint régebben Diderot, 
ő is úgy következtet, hogy a szenvedélyes beszédben használt alak
zatok, csak azon alapból fejlődhettek ki, mint a zene ; míg én arra az 
eredményre jutottam, hogy az ember hím vagy nőstény őse azért 
te tt szert a zenei hangokra és ritmusra, hogy elbűvölje velük a más- 
nemüeket. így a zenei hangok szorosan kapcsolódtak a legerősebb 
szenvedélyekkel, melyekre az állat képes, következésképen ösztön- 
szerüleg használjuk őket, mikor a beszédben erős indulatokat feje
zünk ki. Sem én, sem Spencer nem tudunk kielégítő magyarázatot adni 
arra, hogy bizonyos indulatok miért fejeztetnek ki — úgy az ember
nél, mint az állatoknál — magas vagy mély hangok által. Spencer 
érdekes fejtegetésbe bocsátkozik még a költészet, szavalás és zene 
egymáshoz való viszonya felett.

40 Lord Monboddo »Origin of languages« c. művében látom, 
(I. к. 469) hogy dr. Blacklock hasonló gondolatra jött, »hogy az 
emberek első nyelve a zene volt és még mielőtt tagolt hangokkal 
fejezhettük volna ki gondolatainkat, oly hangokkal közöltük, melyek 
az élesség és mélység különböző fokai szerint változtak.«
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jobban vannak kifejlődve, mint a nősténynél és mivel a 
gibbon, egyik emberszabású majom, egész oktávnyi zenei 
hangot tud kiadni s így azt mondhatjuk, hogy énekel, való
színűnek látszik, hogy ember elődjei, a hím vagy nőstény, 
vagy mindkettő, mielőtt képesek lettek volna a szerelmüket 
tagolt nyelven kifejezni, bizonyára zenei hangokkal és rit
mussal igyekeztek egymást elbűvölni. Oly keveset tudunk 
arról, hogy a négykezüek miként használják hangjukat 
a szerelmi időszakban, hogy semmiképen nem tudjuk eldön
teni, vájjon az éneklés szokása a hím vagy nőstény elődöknél 
volt-e meg először. Azt tartják, hogy a nőnek általában 
kellemesebb hangja van, mint a férfinak és ha ezt vesszük 
útmutatónak, arra következtethetünk, hogy a nők szerezték 
meg előbb a zenei tehetséget a másik nem csalogatására.41 De 
ha így van, ennek nagyon régen kellett történnie, még mielőtt 
az őseink annyira emberekké lettek volna, hogy a nőt inkább 
csak mint hasznos rabszolgát kezeljék és értékeljék. A szen
vedélyes szónok, dalnok vagy zenész, mikor változatos 
hangjaival és szólamaival erősebb szenvedélyeket kelt fel 
a hallgatóiban, alig sejti, hogy ugyanazon eszközökkel él, 
mint amelyekkel valamikor az ő fél-ember elődei, az udvarlás 
és versengés folyamán, egymás iránt égő szenvedélyeket 
gyújtottak fel.

A szépség meghatározó befolyása az ember házasságá
nál. — A civilizált életben a férfit felesége megválasztásánál 
sok tekintetben, ha nem is kizárólagosan, befolyásolja annak 
külső megjelenése ; de minket főleg az előidők érdekelnek 
és az egyetlen eszközünk, hogy e tárgyról magunknak fogal
mat alkossunk, tanulmányozni a ma élő vad és félig civi
lizált népek szokásait. Ha ki tudjuk mutatni, hogy a kü
lönböző fajták férfiai előnyben részesítik a változatos 
jellemvonásokkal bíró nőket, vagy megfordítva a nők 
járnak el így, vizsgálnunk kell, vájjon az ilyen, hosszú 
nemzedékeken át folytatott válogatásnak van-e észrevehető 
befolyása a fajra, akár egyik, akár mindkét nemnél, meg- 
felelőleg az uralkodó formák átöröklésének.

41 Erre vonatk. lásd Haeckel érdekes fejtegetéseit »Generelle 
Morph.« 1866. II. к. 246. 1.
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Talán legjobb lesz először azt kimutatnunk, hogy 
a civilizálatlan népek nagy gondot fordítanak a sze
mélyes megjelenésükre.42 Köztudomású, hogy ezeknek 
valóságos szenvedélyük a cifrálkodás. Sőt egy angol filozófus 
annyira megy, hogy állítja, hogy a ruhákat először cifra
ságul és nem a melegségükért készítették. Amint Waitz 
tanár megjegyzi »ha még olyan szegény és nyomorult is 
az ember, örömét leli a cifrálkodásban.« Dél-Amerika mez
telen indiánjainak a cifrálkodásban való különcködéseit 
mutatja, hogy »egy nagyobb termetű férfi két heti nehéz 
munkával alig tudja megszerezni a chica-t, mellyel magát 
vörösre befestheti.«43 Európa régi barbárjai a rénszarvas- 
korszakban, a sátrukba hordtak minden fényes vagy különös 
dolgot, amit véletlenül találtak. A jelenleg élő vad népek 
mindenütt toliakkal, nyakláncokkal, karperecekkel, fülbe
valókkal stb. ékesítik magukat. A legkülönbözőbb módon 
festik magukat. »Ha a festett népeket« — jegyzi meg Hum- 
bold — »hasonló gonddal vizsgálták volna, mint a ruhában 
járó népeket, észrevették volna, hogy a legtermékenyebb 
fantázia és a legváltozékonyabb szeszély teremtette meg 
a festésnek is a divatját, csakúgy, mint az öltözködését«.

Afrika egyik részében a szemhéjakat feketére festik ; 
egy másikban a körmöket festik sárgára vagy vörösre. Sok 
helyen a hajat szinezik más-más árnyalatúra. Különböző 
vidékeken a fogakat feketére, vörösre, kékre stb festik és a 
malayi szigetvilágban szégyenletesnek tartják, hogy vala-

42 Annak a módnak, ahogy a világ összes vad népei ékesítik 
magukat, teljes és pompás leírását adja Mantegazza olasz utazó 
«Rio de la Piata, Viaggi e Studi« c. müvében, 1867. 525—545 11. ; 
az összes ezutáni adatok, ha nincs az ellenkező feltüntetve, e műből 
valók. Lásd tov. Waitz sdntrod. to Anthrop.« ang. ford. 1863. I. к. 
275. és köv. 1. Lawrence »Lectures on Physiologie«-jában (1822) is 
részletes adatokat találunk. E fejezet megírása óta J. Lubbock kiadta az 
»Origin of Civilisation«-t (1870.), melyben egy érdekes fejezet van erről 
a tárgyról és amelyből néhány adatot vettem át (42—48. 1.) a vad 
népeknél szokásos fog- és hajfestésre, valamint a fogak átfúrására 
vonatkozólag.

43 Humboldt »Personal Narrativ« ang. ford. IV. к. 516. 1. ; а 
test befestésénél megnyilvánuló fantáziáról 522. 1. ; a lábikrák 
alakjának megváltoztatásáról 466. 1.
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kinek fehér fogai legyenek, »mint a kutyának«. Az északi sark
vidéktől délre Új-Zélandig egyetlen nagyobb területet sem 
tudnánk megnevezni, ahol a bennszülöttek ne tetoválnák 
magukat. Ez még a régi zsidóknál és a régi briteknél is gya
korlatban volt. Afrika némely bennszülöttei tetoválják magu
kat, de még jobban elterjedt szokás, hogy a bőrön kiemel
kedéseket idéznek elő azáltal, hogy a test különböző helyein 
bemetszéseket csinálnak és azokba sót hintenek, és ezekről 
Kor döf án és Darfur lakói azt hiszik, hogy igen »vonzó sze
mélyes tulajdonságok«. Az arab tartományokban a szépség 
nem lehet tökéletes addig, míg az arc »vagy a halántékok 
nincsenek összevagdosva«.44 Dél-Amerikában, mint Humboldt 
megjegyzi, »gyermekei iránti vétkes közönyösséggel vádol
nák az anyát, ha a lábikra alakját nem formálná át mester
séges eszközökkel az ország divatjának megfelelően.« Az 
ó- és újvilágban valamikor mesterségesen torzították el 
a koponyát a gyermekkorban, a legrendkívülibb módokon, 
mint az még ma is sok helyen történik és az ilyen torzult- 
ságokat ékességnek tartják. Például Colombia 45 vademberei 
»a szépség lényeges kellékének« tartják a minél laposabb 
koponyát.

Egyes vidékeken különös gondot fordítanak a hajra, 
oly hosszúra megnövesztik, hogy földig érjen, vagy »tömött, 
fodrozott pamatba fésülik, ami a pápuák büszkesége és 
dicsősége.« 46 Eszak-Afrikában »a férfinek nyolc-tíz évre van 
szüksége, míg a frizurája tökéletes lesz«. Más népeknél 
a fejet borotválják és Dél-Amerika meg Afrika egyes részei
ben még a szemöldököket meg a szempillákat is kiirtják. 
A felső-nílusi bennszülöttek kitörik a négy elülső fogukat, 
azt mondván, hogy nem akarnak a vadállatokhoz hason
lítani. Délebbre a batokák csak a két felső metszőfogat törik 
ki, ami, mint Livingstone 47 megjegyzi, csúnya kifejezést

44 »The Nil Tributaries« 1867. ; »The Albert Nyanza« 1866.
I. к. 2i8. 1.

46 Idézi Prichard »Phys. Hist, of Mankind« 4. kiad. 1851. I. k. 
321. 1.

46 A pápuákról 1. Wallace »The Malay Archipelago« II. k. 445.1. 
Az afrikaiak hajdíszéröl S. Baker »The Albert Nyanza« I. k. 210. 1.

47 »Travels« 533. 1.
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ad az arcnak, mert akkor az alsó állkapocs előre á ll; ezek 
a népek a metszőfogak jelenlétét nagyon csúnyának tartják 
s ha európaiakat látnak, felkiáltanak : »Nézzétek a nagy 
fogakat !« Sebituani törzsfőnök hiába igyekezett ezt a diva
tot megváltoztatni. Afrikának különféle részein és a malay 
szigetvilágban a bennszülöttek a metszőfogakat oly hegyesre 
reszelik, mint a fürészfogak, vagy pedig lyukakkal látják el 
s azokba cövekeket illesztenek.

Amint mi is főleg az arc szépségét csodáljuk, úgy a 
vadaknál is ez a főtárgya a csonkításoknak. A világ minden 
részén átfúrják az orrsövényt vagy ritkábban az orrcimpákat 
s e lyukakba gyűrűket, vesszőket, tollakat és más díszít
ményeket alkalmaznak. A füleket mindenütt átfúrják s hason
lóan ékesítik; Dél-Amerika botokudjainál és lenguainál 
a lyukat lassanként annyira megnagyítják, hogy alsó széle 
a vállig ér. Észak- és Dél-Amerikában valamint Afrikában 
vagy az alsó vagy a felső ajkat fúrják á t ; sőt a botokudoknál 
az alsó ajakba fúrt lyuk oly nagy, hogy egy négy hüvelyk 
(12 cm) átmérőjű fakorongot helyeznek el benne. Mante- 
gazza érdekesen írja le egy délamerikai bennszülött szégyen
kezését és azt a derültséget, amit előidézett azzal, hogy eladta 
a tembeta-ját, egy nagy festett fadarabot, melyet az ajakba 
dugnak. Közép-Afrikában a nők átlyukasztják az alsó 
ajkukat és egy kristályt hordanak benne, mely beszéd közben 
— a nyelv mozgása miatt — »leírhatatlanul nevetséges csó
váló mozgást végez«. Latooka törzsfőnökének a felesége azt 
mondotta Sir S. Bakernek,48 hogy Bakemé »sokkal szebb 
lenne, ha az alsó állkapocsból a négy elülső fogat kihúzatná, 
és az alsó ajkában hosszú, hegyesre csiszolt kristályt hor
dana.« Délebbre a makaloloknál a felső ajkat fúrják át 
és egy peleié-nek nevezett fém- vagy bambuszgyűrüt hor
danak a lyukban. »Ez egy esetben azt idézte elő, hogy az 
ajak két hüvelykkel (6 cm) állott előbbre, mint az orr hegye, 
úgy hogy mikor a nő mosolygott, az izmok összehúzódása 
az ajkat egészen a szemek fölé emelte. Miért hordják a nők 
ezeket a dolgokat ? kérdeztük Chinsurditól, a tiszteletre
méltó főnöktől. Láthatólag meglepte ez a buta kérdés s azt

48 »The Albert Nyanza« 1866. I. k. 217. 1.
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válaszolta : »Hogy szépek legyenek ! A nőknek ez az egyetlen 
szép dolguk ; a férfiaknak van szakálluk, a nőknek nincs. 
Ugyan miféle perszóna lenne a nő peleié nélkül. Egyáltalán 
nem is lenne nő, ha olyan szája volna, mint a férfinek, de 
szakáll nélkül.«49

Alig van a testnek valami — természetellenesen eltorzít
ható — része, mely ezt kikerülte volna. Az ily módon okozott 
fájdalmak igen nagyok, mert néhány ilyen operáció csak 
évek alatt fejezhető be, úgy hogy ezeknek a szükségszerűsége 
az illetőknél bizonyára parancsoló módon lép fel. Az indító 
okok nem egyformák ; a férfiak azért festik be testüket, 
hogy a csatában minél félelmetesebb legyen a megjelené
sük ; bizonyos csonkítások vallási szokásokban gyökereznek, 
vagy a nemi érettséget jelölik meg, vagy a férfi rangját, 
vagy a törzsek megkülönböztetésére szolgálnak. A vad 
népek között hosszú időn át ugyanazon divatok uralkodnak,50 
és így a csonkításokat, bármilyen okból végezték is először, 
nemsokára mint megkülönböztető jeleket értékelik. Mégis 
úgy látszik, hogy az öncicomázás, hiúság és a mások adtai 
való megbámulás a fő indító okok. Ami a tetoválást illeti, 
Űj-Zelandban a misszionáriusok mondották nekem, hogy 
mikor a leányokat le akarták beszélni erről a szokásról, 
azt válaszolták, »hát csak kell néhány vonal az ajkunkra, 
máskülönben nagyon csúnyák leszünk, ha megöregszünk.« 
Űj-Zeland férfiairól egy tehetséges bíráló 51 mondja : »a fiata
lok legfőbb ambíciója, hogy finoman tetovált arcuk legyen, 
hogy a hölgyekre vonzó hatással, a háborúban pedig fel
tűnők legyenek«. Egy tetovált csillag a homlokon és egy folt 
az állón, ellenállhatatlan hatásúak a nőkre Afrika egy részé
ben.52 A világnak legtöbb, ha nem is minden részében, a 
férfiak jobban vannak cicomázva, mint a nők és gyakran

49 Livingstone oBritish Association« i860 ; ismerteti az Athe
naeum, i860, júl. 7., 29. 1.

50 Baker (id. m. I. k. 210. 1.) Közép-Afrika bennszülötteiről 
beszélve, azt mondja: »minden törzsnek megvan a maga külön és 
változatlan divatja a haj fésülésére«. Az Amazon-indiánusok válto
zatlan tetoválásmódjáról lásd Agassiz »Journey in Brazil« 1868, 318. 1.

61 R. Taylor, »New-Zealand and its inhabitants« 1855, 152. 1.
52 Mantegazza »Viaggi e Studi« 542. 1.
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eltérő módon ; néha —  bár ritkán —  a nők egyáltalán  alig  
vannak d íszítve. M inthogy a vad  népeknél a nők végzik  
a m unka legnagyobb részét s m ivel nem  szabad nekik m eg
enni a legjobb falatokat, egészen jól egyezik a férfiak jellem ző  
önzésével, hogy nem  szabad nekik alkalm azni vagy  használni 
a legszebb d íszítéseket. É s végül jellem ző, am int az előbbi 
idézetek is b izonyítják, hogy a koponya alakjának a m egvál
toztatásában, a haj díszítésében, a festésben, tetoválásban, 
az orr, ajk, fülek átfúrásában, a fogak eltávolításában vagy  
kireszelésében stb. ugyanazon d ivatok  vannak m ost is érvény
ben, m int régen és a földnek egym ástól távoli vidékein. N agyon  
is valószínű, hogy ezek a szokások, m elyeknek annyi különféle 
nép hódol, valam i közös forrásból eredő hagyom ányok. 
R ám utatnak valam i közeli hasonlóságra az emberi lélekben, 
bárm ilyen fajtához tartozzék is, ép úgy, m int a táncnak, 
álorcázásnak és a durva festm ények készítésének m ajdnem  
univerzális szokásai.

Ezen előzetes m egjegyzések után, m elyeket a vad  
népeknek a különböző cifraságok és a mi szem ünkben nagyon  
csúnya deform álások iránti rajongásáról tettünk , lássuk, 
m ennyiben vonzza a férfiakat az asszonyaiknak a m egjele
nése, és m ilyen az ő fogalm uk a szépségről. H allottam  már 
olyan  állítást, hogy a vadaknál egészen közöm bös az asszo
nyaik  szépsége, m ivel ezeket csak m int rabszolgákat érté
kelik ; jó lesz tehát m egjegyezni, hogy ez a következtetés  
egyáltalán  nem  áll összhangban ama gondossággal, m ellyel 
az asszonyok a cicom ázásukat végzik, vagy  az ő hiúságukkal. 
M ulatságos a B u rch ell53 elbeszélése egy bush-nőről, aki 
annyi kenőcsöt, vörös okkert és fényesítő port használt el, 
»hogy egy nem  nagyon gazdag férjet tönkre te tt  volna.«  
A zonfelül »sok hiúságot árult el és m utatta , hogy tudatában  
van az ő előkelő voltának.« Win wood R eade úr közli velem , 
hogy a nyugati partvidék négerei gyakran beszélnek az 
asszonyaik szépségéről. N éhány hozzáértő m egfigyelő a 
gyerm ekgyilkosságnak m egdöbbentően elterjedt szokását az 
asszonyok azon való törekvésének tudja be, hogy a szép-

. 63 »Travels in South Afrika« 1824. I. k. 414.
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ségüket m egóvják .54 Több vidéken az asszonyok talizm ánokat 
hordanak és szerelm i am uletteket használnak, h ogy  a fér
fiak hajlandóságát m egnyerjék ; és Brown úr négy növényt  
sorol fel, m elyeket E szaknyugat-A m erika asszonyai erre 
a célra használnak.55

H earn,56 a kiváló m egfigyelő, aki sok évig élt az amerikai 
indiánok között, m ondja, m ikor a nőkről beszél, »kérdezd 
m eg egy északi indiántól, hogy mi a szépség, és ő azt fogja  
válaszolni, a széles lapos arc, kis szem ek, m agas pofacsontok, 
három vagy  négy széles fekete csík m indegyik arcon, alacsony  
hom lok, nagy széles áll, esetlen horgas orr, bam ássárga bőr 
és övig lecsüngő emlők.« Pallas, aki járt a khínai birodalom  
északi részeiben, m ondja, »azokat a nőket részesítik előnyben, 
akiknek m andzsu-form ájuk van, azaz széles arcuk, m agas 
pofacsontjuk, nagyon széles orruk és óriási fü le ik ; « 57 és 
V ogt m egjegyzi, hogy a szem ek ferdeségét, am i a khínaiak  
és japánok sajátsága, a festm ényeiken túlozzák, azért, hogy  
»kiemeljék a szépségüket, ellentétben a vöröshajú barbárok  
szem eivel.« K özism ert dolog, m int H ue ism ételten  m eg
jegyzi, hogy Khína belsejében a fehérbőrű és kiálló orrú 
európaiakat utálatosaknak tartják. Ceylon bennszülötteinél 
az orr korántsem  annyira kiálló, hogy m i is annak neveznénk ; 
m égis »a hetedik századbeli khínaiakat, akik a m ongol fajták  
lapos vonásaihoz vo ltak  szokva, nagyon m eglepte a szin- 
galézek kiálló orra ; és Thsang úgy írta le őket, hogy »madár
csőrük van, emberi testtel«.

Finlayson, m iután pontosan leírta Kokinkhína népét, 
azt m ondja, hogy ezeknél a kezek, fej és arc a főjellem vonások; 
és hozzáteszi : »az arcnak a kerekdedsége m ég feltűnőbb  
a nőknél, akiket oly m értékben tekintenek szépnek, m int

54 Lásd az utalásokat Gerlandnál »Über das Aussterben der 
Naturvölker« 1868, 51., 53., 55. 11.; továbbá Azara »Voyages« stb. 
II. k., 116. 1.

55 Az Eszaknyugat-Amerika indiánjai által használt növényi 
termékekre vonatk. lásd »Pharmac. Journal« X. k.

56 »A Journey írom Prince of Wales Fort«. 8. kiadás. 1796. 89. 1.
57 Idézi Prichard »Phys. Hist, of Mankind« 3. kiad. 1844. IV. 

к. 519. 1. ; Vogt »Lectures« stb. ang. ford. 129. 1. A khínai véleménye 
a szingalézről: E. Tennent »Ceylon« 1859. II. к. 107. 1.
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am ennyire ilyen arccal rendelkeznek.« A sziám iaknak kes
keny orruk van, szétálló lyukakkal, nagy szájuk, vastag ajkuk, 
feltűnően nagy arcuk, nagyon m agas és széles pofacsontokkal. 
Ezért nem  kell csodálni, hogy »a m i fogalm aink szerinti 
szépség nekik furcsa. Sőt a saját asszonyaikat sokkal szeb
beknek tartják, m int az európaiakat«.58

Ism ert dolog, hogy a h o tten to tta  nőknél a test hátsó  
része csodálatos m ódon kidom borodik ; ezt steatopygia- 
nak (zsírosfaruságnak) n e v e z ik ; és Sir Andrew Sm ith  
bizonyos benne, hogy ezt a sajátságot nagyban bám ulják  
a férfiak.59 E gyszer lá to tt egy nőt, akit szépnek tartottak  
és aki o ly  roppant fejlettséget ért el hátul, hogy ha leült a 
földre, nem  tu d ott felkelni és addig kellett farolnia, míg 
valam i lejtőhöz nem  ért. N éhány asszonynak a különféle 
néger törzseknél ugyanez a különössége van ; és Burton  
szerint a szom áli férfiak m int »mondják, úgy választják a 
feleségeiket, hogy sorba állítják őket és azt szem elik ki, 
am elyiknek a tergo-ja a legkidom borodóbb. A néger sem 
m it sem  gyűlöl jobban, m int az ellenkező form át«.60

Am i a színt illeti, a négerek kigúnyolták M ungo-Parkot 
fehér bőre és kiálló orra m ia t t ; m indkettőről azt m ondták, 
hogy »utálatos és term észetellenes alakulások«. V iszonzásul 
ő m egdicsérte az ő bőrük szurokfekete fényességét és az 
orruknak kedves la p o ssá g á t; bár m egjegyezték, hogy ez 
csak »mézes-madzag«, m égis adtak neki tápszereket. Az 
afrikai mórok is »összehúzták a szem öldökeiket és bor
zongani látszottak« a bőre fehérsége m iatt. A keleti part
vidéken, m ikor a néger gyerekek m eglátták Burtont, így  
kiá ltottak  : »Nézzétek a fehér e m b e r t; nem  úgy néz ki, 
m int egy fehér m ajom ?« A nyugati partokon, am int W in- 
wood R eade úr közli velem , a négerek a nagyon fekete

58 Prichard, átvéve Crawfordtól és Finlaysontól, »Phys. Hist, 
of Mankind« IV. к. 534., 535 11.

59 Idem illustrissimus viator dixit mihi praecinctorium vel 
tabulam foeminae, quod nobis teterrimum est, quondam permagno 
aestimari ab hominibus in hac gente. Nunc res mutata est, et censent 
talem confirmationem minime optandam esse.

60 »The Anthrop. Review», 1864 nov. 237. 1. További adatokért 
lásd Waitz »Introd. to Anthropology» ang. ford. 1863.1. к. 105. 1.
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bőrt jobban csodálják, m int a világosabb árnyalatút. D e, 
ugyanezen utazó szerint, a fehér bőrtől való irtózásuk vissza
vezethető  a legtöbb négernek am a hitére, hogy a dém onok  
és szellem ek fehérek és részben hogy ez, az ő felfogásuk  
szerint, betegségnek a jele,

A kontinens délibb részén lakó bányáik négerek ugyan, 
de »közülök soknak világos tejes-kávé szine van  és ezt a 
színt az egész országban csinosnak tartják«, úgy hogy itt  az 
ízlés m értéke egészen más. A kaffereknek, kik nagyon eltérnek  
a négerektől, »a bőre —  k ivéve a D elagoa m elletti törzse
ket —  nem  m indig fekete, az uralkodó szín a feketének és 
vörösnek valam i keveréke, a leggyakoribb árnyalat a csoko
ládészín. A  sö tét színárnyalatot, m int leggyakoribbat, 
becsülik a legtöbbre. A kaffer nem  veszi bóknak, ha azt 
m ondják neki, hogy világosszínű, vagy  hogy hasonlít a 
fehér emberhez. H allottam  egy szerencsétlen férfiről, aki 
oly világosszínű vo lt, hogy egy lány sem  akart a felesége 
lenni«. A zulu király egyik cím e »Te, aki fekete v a g y « 61 
Galt on, m ikor elm ondott nekem  egyet-m ást Afrika benn
szülötteiről, m egjegyezte, hogy ezeknek képzetei a szép
ségről egészen m ások, m int a m iénk ; ugyanis egy törzs
nél két nyúlánk, gyengéd és csinos lány nem  igen tetszett  
a bennszülötteknek.

N ézzük a világ m ás rész e it; Jávában —  Pfeiffem é úrnő 
szerint —  a sárga, nem  pedig a fehér lányt tek intik  szépnek. 
K okinkhínában egy férfi »m egvetéssel beszélt az angol követ 
nejéről, hogy olyan fehér fogai vannak, m int a k u tyá
nak, és olyan rózsaszíne, m int a burgonyavirágnak«. L áttu k , 
hogy a khínaiaknak nem  tetszik  a m i fehér bőrünk és hogy  
az északam erikaiak a »sárgásfekete bőrt« csodálják. D él- 
Am erikában a yuracarák, akik a keleti Kordillerák erdős, 
nedves lejtőin laknak, feltűnően sápadt színűek, am int 
azt már a nevük is m ondja az 6 nyelvükön ; m égis nagyon  
lebecsülik az európai nőket a m agukéhoz k ép est.62

61 Mungo Park »Travels in Afrika« 1816. 53., 131. 11. Burton 
állítását idézi Schaaffhausen »Archiv für Anthrop« 1866. 133. 1. 
A bányáikról Livingstone »Travels« 64. 1. A kafferekről tiszt. J; 
Shooter »The Kafirs of Natal and the Zulu-Country« 1857. 1. 1.

62 A jávaiakról és kokinkhínaiakról lásd Waitz »Introd. to
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Észak-Am erika több törzsénél a haj a fejen csodálatos  
hosszúra m egnő ; Catlin érdekes b izonyságot hoz fel, hogy  
ezt m ennyire becsülik, t. i. a crow-k azért vá lasztották  m eg  
egy  társukat főnöknek, m ert leghosszabb haja vo lt a törzs 
em berei közül és pedig tíz láb, hét hüvelyk  (közel 3% m éter). 
Dél-Am erika aym arai- és quichuáinak szintén hosszú hajuk  
van ; és ezt, m int D . Forbes úr velem  közli, annyira szép
nek tek intik , hogy a haj levágása vo lt a legsúlyosabb bünte
tés, am it em bereinél alkalm azhatott. A  kontinensnek úgy  
az északi,m int a déli felén a bennszülöttek a hajuk látszólagos  
hosszúságát azzal fokozzák, hogy szálas anyagokat fonnak  
belé. N oha a hajat a fejen így  m egbecsülik, ugyanazt az 
arcon az északam erikai indiánok »nagyon közönséges« dolog
nak tartják és minden szálat gondosan kigyom lálnak. E  szokás 
uralkodik az egész amerikai kontinensen északtól-délig, 
V ancouver-szigettől Tierra del Fuegóig. Mikor York M instert, 
egy íuegóit a Beagle fedélzetén, v isszavitték  a hazájába, 
a bennszülöttek m ondták neki, hogy irtsa ki azt a néhány  
rövid szőrt az arcáról. U gyanezek egy fiatal m isszionáriust, 
aki rövid ideig velük m aradt, m egfenyegettek, hogy m ez
telenre vetkőztetik  s arcából és testéből kihúzkodnak m in
den szőrt, noha távolról sem  volt szőrös férfi. Ez a szokás 
annyira m egy, hogy a paraguayi indiánok a szem öldök- és 
szem pillaszőreiket is kigyom lálják, azt m ondván, hogy  
nem akarnak a lóhoz hasonlítan i.63

N evezetes, hogy az egész világon azok a fajták, am elyek  
csaknem  teljesen szakálltalanok, nem  is szeretik a szőrt 
az arcon és testen  s gondosan kiirtják ezeket. A kalm ükök  
szakálltalanok és közism ert róluk, hogy —  m iként az am eri
kaiak —  a gyér szőrszálakat kiirtják ; így  van ez a poliné
ziaiaknál, egyes m alayoknál és a sziám iaknál. V eitch úr állítja, 
hogy a japán hölgyek »ki nem  állhatták a mi oldalszakál
lunkat, nagyon csúnyának tartották  és ajánlották, hogy

Anthrop.« ang. ford. I. к. 305. 1. A yuracarákról A. d’Orligny-t idézi 
Prichard »Phys. Hist, of Mankind« III. kiad. V. к. 476. 1.

63 »North American Indians«, G. Catlin, III. kiad. 1842. I. к. 
49.1.; II. к. 227.1. ; a Vancouver-szigetek bennszülötteiről lásd Sproat 
»Scenes and Studies of Savage Life» 1868. 25.1. A paraguayi indiánok
ról Azara »Voyages« II. k. 105. 1.
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vágassuk le, hogy hasonlítsunk a japán férfiakhoz.64 65 66 Az új- 
zélandiaknak rövid, göndör szakálluk v a n ; de régebben 
kiirtották a szőrt az arcukról. V olt egy közm ondásuk, hogy  
»a szőrös férfi nem  kap asszo n y t« ; azonban úgy látszik, 
hogy ez a szokás m egváltozott Ű j-Zélandban, valószínűleg  
az európaiak hatása a latt és úgy tudom , hogy a maoriknak  
m ost nagyon im ponál a szakáll.64

V iszont a szakállas fajták bám ulják és nagyra tartják  
a szakállukat. Az angolszászoknál a test m inden részének  
m egvolt az elism ert b ecsérték e; »a szakáll e lvesztését 
húsz shillingre becsülték, m íg a com btörést csak tizen
egyre«.65 K eleten a férfiak ünnepélyesen a szakállukra esküsz
nek. L áttuk , hogy Chinsurdi, a m akalolok főnöke Afrikában, 
azt m ondta, hogy a szakáll nagy ékesség. A Csendes-óceáni 
Fidzsi-beliek szakálla »töm ött és bozontos és a legnagyobb  
b ü szkeségük«; m íg a szom szédos szigetvilágnak, Tongának  
és Szam oának lakói »szakálltalanok és borzadnak a szőrös 
álltól«. Az E llice-csoportnak csak egy szigetén »van a férfiak
nak szakálluk s nem  kis m értékben büszkék erre«.66

L átjuk tehát, hogy a különböző em berfajtáknak a szép
ség iránti ízlése m ennyire eltérő. Minden népnél, am ely  
már annyira haladt, hogy bálványokat készít az isteneiről 
vagy  isten ített uralkodóiról, a szobrászok bizonyára m eg
kísértették a szépségről és nagyszerűségről való eszm ényei
k et k ifejezni.67 E  szem pontból kell a lelkűnkben összehason
lítan i a görögök Jupiter- vagy  Apollo-szobrait az egyiptom i 
vagy asszír szobrokkal, és ezeket m egint K özép-Am erika  
épületrom jainak csúnya basreliefjeivel.

Én alig találtam  olyan állításokat, m elyek e k övetkez
tetésekkel ellenkeznének. Azonban W inw ood Reade úr,

64 A sziámiakról Prichard, u. ott. IV. k. 533. 1. A japániakról 
Veitch a »Gardeners'Chronicle «-ben i860. 1104. 1. Az ujzélandiakról 
Mantegazza »Viaggi e Studi« 1867. 526.1. Adatok más említett népekre 
vonatk. Lawrence »Lectures on Physiologie« 1822. 272. 1.

65 Lubbock »Origin of civilisation« 1870. 321. 1.
66 Dr. Barnard Dávidot idézi Prichard a polinéziaiaknak ezen 

és más dolgaira vonatk. az »Anthrop. Review«-ban, 1870. ápril. 185. 
191 11.

67 Ch. Comte-nak van erre néhány megjegyzése : »Traité de 
Législation«, III. kiad. 1837. 136 1.
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akinek elég alkalm a vo lt a m egfigyelésekre nem csak N yugat- 
Afrika partvidékének, hanem  belső részeinek a négerei között 
is, akik sohasem  érintkeztek európaiakkal, m eg van győződve, 
h ogy az ő eszm ényeik a szépségről egészében ugyanazok, 
m int a m ie in k ; és dr. Rohlfs hasonló értelem ben ír nekem  a 
bom ukról és a pullo-törzsek által lakott vidékekről. Reade 
úgy talá lta , hogy ő a bennszülött leányok szépségének a 
m egítélésében egy nézeten volt a négerekkel és hogy az ő 
vélem ényük az európai nők szépségének a m egítélésében  
szintén m egegyezett a m ienkkel. Im ponál nekik a hosszú  
haj s m esterséges eszközöket is alkalm aznak, hogy m inél 
dúsabbnak lássék ; im ponál nekik a szakáll is, noha náluk  
csak igen fogyatékosán van meg. Reade m aga sem  tudja  
bizonyosan, hogy m ilyen orr tetszetős előttük; hallotta, mikor 
egy  leány azt m ondta : »nem m egyek hozzá fele»égül, nincs 
orra«. Ez m utatja, hogy a nagyon lapos orrt nem  szeretik. 
E gyébként nem  szabad felednünk, hogy a lapos, széles 
orrok és előreálló állkapcsok a nyugati partvidék négerei
nél, Afrika bennszülötteinek kivételes tipusai. Az előbbi 
állítások ellenére is, Reade m egengedi, hogy a négerek
nek »nem tetszik  a mi bőrünk szine ; ellenszenvesek nekik  
a kék szem ek, a m i orrunkat tú l hosszúaknak és ajkainkat 
tú l vékonyaknak tartják«. N em  tartja valószínűnek, hogy  
a négerek valaha is inkább előnyben részesítenék akár a 
legszebb európai nőt, m int a néger nőt, csupán a fizikai 
csodálat alapján.68

Sokféle formában m utatkozik a H um boldt 69 által már

68 »The African Sketch Book« 1873. II. к. 253., 394м 521* U- 
A fuegóiak, amint azt egy misszionárius beszélte nekem, aki sokáig élt 
köztük, az európai nőket nagyon szépeknek tartják ; de abból, amit 
Amerika más bennszülötteinek a véleményéből láttunk, én mást nem 
gondolhatok, minthogy ez hizonyára tévedés, kivéve, ha ez állítás 
néhány olyan fuegóira vonatkozik, akik hosszabb ideig érintkeztek 
európaiakkal és akik bennünket felsőbb lényeknek tekintenek. Hozzá- 
tehetném, hogy egy igen gyakorlott megfigyelő, Burton kapitány 
azt hiszi, hogy egy olyan nőt, akit mi szépnek tartunk, az egész 
világon megcsodálnak. »Anthrop Rév. 1864. márc. 245. 1.

88 »Personal Narrativ« ang. ford. IV. к. 518. 1. és másutt. Mante- 
gazza a »Viagge e Studi«-jában (1867.) erősen hangsúlyozza ugyan
ezen elvet.

DARWIN: Az ember származása. II. 19



régen hangoztatott azon elvnek az általános érvényessége, 
hogy az emberek csodálják és gyakran igyekeznek túlozni 
mindenféle jellemvonást, amivel a természet felruházta 
őket. Az a szokás, hogy a szakálltalan népek a szőrözetnek 
még a nyomát is kiirtják, sőt gyakran minden szőrt a test
ről, szintén illusztrációul szolgálhat. Sokféle népnél a régebbi 
és újabb időkben jelentékenyen eltorzították a koponyát, 
s alig kételkedhetünk azon, hogy ennek a szokásnak az volt 
a célja, különösen Észak-és Dél-Amerikában, hogy túlhajt
sanak valami természetes és szépnek ta rto tt sajátságot. Sok 
amerikai indián ismeretes arról, hogy csodálják a túlságosan 
lapos koponyát, amelyet mi idióta-koponyának tartanánk. 
Az északnyugati bennszülöttek hegyesen-csúcsosra lapítják 
a koponyájukat, és állandó szokásuk a hajat a fej csúcsán 
kontyba kötni, azért, hogy— mint Wilson dr. megjegyzi — 
»a kedvelt csúcsalaknak a látszólagos kiemelkedését még 
feltűnőbbé tegyék«. Arakhan lakóinak imponál a széles, 
sima homlok és »hogy ezt létre hozzák, az újszülött gyer
mekek fejére egy ólomlemezt erősítenek«. Viszont aFidzsi- 
szigetek lakói »a széles, kerekded koponyát tartják  nagyon 
szépnek«.70

Ügy áll a dolog a koponyával is, mint az orral. Az 
Attila-korabeli régi hunoknál szokás volt a gyermekeik 
orrát kötelékek által meglapítani, »hogy egy természetes 
alakulást túlozzanak«. »A Tahiti-belieknél sértés valaki
nek azt mondani, hogy hosszú orrú s ezek is belapítják 
a gyermekeik orrát és homlokát, hogy szépek legyenek. 
Ugyanez áll a szumatrai malayokra, hottentottákra, bizo
nyos négerekre és Brazilia bennszülötteire.71 A khínaiak- 

\  nak természettől fogva is szokatlanul kicsiny lábuk

70 Az amerikai .törzsek koponyáiról lásd Nőtt és Gliddon 
»Types of Mankind« 1854. 440 1. Prichard »Phys. Hist, of Mankind« 
3. kiad. I. k. 321. 1. ; Arakhan lakóiról u. ott. IV. k. 537. 1. ; Wilson 
»Physical Ethnology« Smithsonian Inst. 1863. 288.1. A Fidzsi-beliekről 
290. 1. Sir J. Lubbock (»Prehistoric times« II. kiad. 1869, 506. 1.) 
pompás összefoglalást ad erről a tárgyról.

71 A hunokról Godson »De l’Espéce« 1859. II. k. 3001. A Tahiti
beliekről Waitz »Anthropology« ang. főid. I. k.- 305.1. Marsdent idézi 
Prichard id. m. V. k. 67. 1. 5 Lawrence id. m. 337. 1. *

290



291

van ; 72 közismert dolog, hogy a felsőbb osztályok női eltor
zítják a lábaikat, hogy még kisebbek legyenek. Végül, 
Humboldt azt hiszi, hogy az amerikai indiánok azért festik 
a testüket előszeretettel vörösre, hogy a természetes szín- 
árnyalatot túlozzák. És egész mostanig az európai nők is 
vörös és fehér kozmetikumokkal korrigálják az ő termé
szetes világos színüket. Azonban kétes, hogy vájjon a bar
bár népeket is általában ilyen cél vezette-e, mikor magukat 
festeni kezdték,

A saját ruházatunk divatjaiban is ugyanazon elvet és 
óhajt látjuk ; hogy mindent túlozzunk, tehát a versengés
nek ugyanazt a szellemét mutatjuk. Csakhogy a vadak 
divatjai sokkal maradandóbbak, mint a mieink. És szükség- 
szerüleg áll ez azon esetekre, mikor testük valamely részét 
torzítják. A Felső-Nilus arab asszonyainál mintegy három 
napig tart, míg a hajukat rendbe hozzák ; sohasem utánoz
nak más törzseket, »csak egyszerűen versenyez egyik a 
másikkal a saját frizurájának a különb volta felett«. Dr. 
Wilson a különféle amerikai fajták összenyomott koponyái
ról beszélvén, hozzáteszi: »az efféle szokások a legnehezebben 
kiirthatók közé tartoznak és jóval túlélik a forradalmak 
rázkódásait, melyek a dinasztiákat megváltoztatják és sok
kal fontosabb nemzeti sajátságokat eltüntetnek«.73 Ugyanez 
az elv szerepel a névelés m ódjánál; és ez megérthetővé teszi, 
amint másutt már kifejtettem,74 a sok állatfajtának a csodá
latos fejlődését és azon növényekét, melyeket főleg díszül 
alkalmaztak. A tenyésztők mindig szeretnék, ha egyik-má
sik tulajdonság valamivel fokozódnék; nem nagyon tetsze
nek nekik az átlagok ; bizonyára nem kívánnak valami nagy 
és hirtelen változást tenyészeteik jellegeiben ; csak az tetszik 
nekik, amit megszoktak, mégis vágyva vágynak az után, 
hogy mindegyik jellemző vonás egy kissé jobban kifejlődjék.

Ügy látszik, hogy az embernek és az alsóbb rendű álla-

72 E tény megerősítése : »Reise der Novara: Anthrop. Teil« 
Dr. Weisbach 1867. 265. old.

73 »Smithsonian Institution« 1863. 289. 1. Az arab nők divat
jairól. 1. Sir S. Baker »The Nil Tributaries« 1867. 121. 1.

74 »The Variation of Animals and Plants under Domestication«. 
I. k. 214. 1. II. k. 240. 1.

19*
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toknak érzékei olyan szervezetüek, hogy a pom pázó színek  
és bizonyos formák, ép úgy m int a harm onikus és ritm ikus 
hangok, gyönyörűséget okoznak és szépnek nevezik ő k e t ; 
de nem  tudjuk, h ogy m iért van ez így. B izonyára nem  igaz, 
hogy az emberi lélekben volna a szépségnek valam i egye
tem es m értéke az emberi test iránt. V iszont lehetséges, hogy  
bizonyos ízlések az idők folyam án öröklékenyekké lettek , 
bár e feltevésre nézve nincs sem m i bizonyságunk. H a m égis 
így  volna, akkor m inden fajtának m egvolna a m aga vele
szü letett eszm ényi m értéke a szépségre vonatkozólag. Á llíto t
tá k ,75 hogy a rútság az alsóbbrendű állatok formáihoz való  
közeledésben nyilatkozik  meg, és sem m i kétség, hogy c iv ili
záltabb népekre vonatkozólag van ebben valam i igazság, 
m ert ezek inkább az értelm et becsülik többre ; de ez a m agya
rázat aligha érvényes a rútság m inden formájára. M inden
fajta emberek jobban szeretik a m e g sz o k o tta t; nem  bírják 
m egszokni a nagy változásokat ; de szeretik a vá ltozatos
ságot és m inden olyan jellem vonást, m ely  kissé a véglet felé 
hajlik .76 Azok, akik az ovális archoz, egyenes és szabályos 
vonásokhoz és világos színekhez vannak szokva, am int 
azt m i európaiak tudjuk, ezeket a dolgokat csodálják, ha 
kissé erősebben vannak kifejlődve. V iszont a széles archoz, 
kiálló pofacsontokhoz, lapos orrhoz és fekete bőrhöz szokott  
em berek ezekben a sajátságokban szeretik az erősebb fej
lettséget. K étségtelen  tehát, hogy m indenféle jellem vonás tú l
fejleszthető a szépség kedvéért. Ezért m inden fajtánál csoda
szám ba fog m enni az a tökéletes szépség, am ely sok és 
különböző m ódon végbem ent m ódosulást m utat fel. A m int 
régen B ichat, a nagy anatóm us, m ondotta  ; ha m indenkit 
ugyanazon formára öntenének, akkor szépség egyáltalán  
nem  léteznék. H a összes nőink oly  szépek volnának, m int 
a m edici Vénus, egyideig gyönyörűségünk telnék ben
nük, de nem sokára m egkívánnánk a vá ltozatosságot és am int 
ezt m egkaptuk, m egint szeretnénk bizonyos jellem vonásokat 
a m indenkori átlagos m értéken tú l kifejlődve látni.

- 75 Schaaffhausen »Archiv für Anthrop.« 1866. 164. old.
76 Bain (»Mental and Moral Science« 1868. 304—14.11.) vagy egy 

tucat többé-kevésbbé eltérő elméletet gyűjtött össze a szépségről, 
de egyik sem teljesen azonos az itt kifejtettel.



X X . FEJEZET.

Az ember m ásodlagos nemi jellemvonásai. — 
Folytatás.

A nők folytonos kiválasztásának a hatásáról valamennyi fajtánál, a 
szépség különböző mértékeit illetőleg. — A nemi kiválasztást gátló 
okokról a civilizált és vad népeknél — Az ősidők kedvező viszonyai 
a nemi kiválasztásra. — A nemi kiválasztás hatásának módjai az 
embernél. — Egyes vad törzsek asszonyairól, akiknek némileg mód
jukban van a férjeiket megválasztani. — A szőrözet hiánya a testen 

és a szakáll fejlődése. — A bőr szine. — összefoglalás.

Az utolsó fejezetben láttuk , hogy az összes barbár faj
ták  sokat adnak a cicom ára, ruhára és a külső m egjelenésre 
és hogy a férfiak a legkülönbözőbb m értékkel m érik az 
asszonyaik szépségét. Most azt fogjuk vizsgálni, hogy vájjon  
azoknak a nőknek a sok nem zedéken keresztül való előny
ben részesítése és következetes k iválasztása, akik az egyes 
fajták férfiaira legtöbb vonzó hatással vannak, m egváltoz
ta tta -e  vagy  csupán a nőknek vagy  m indkét nem nek a jelle
geit. Az em lősöknél, úgy látszik, az az általános szabály, hogy  
m indenféle jellem vonások egyenlően öröklődnek a hímekre 
és nőstényekre. Az em bernél is várhatjuk tehát, hogy a nők
nek vagy  a férfiaknak a nem i kiválasztás által szerzett bár
m ilyen tulajdonságai egyenlően átszárm aznak m indkét nem ű  
utódaikra. H a ily  m ódon valam üyen változás létrejöhet, 
csaknem  bizonyos, hogy a különböző fajták különféleképen  
m ódosulnak, m inthogy a szépségnek m indegyiknél m ás a 
m értéke.

Az em bernél, különösen a vad  népeknél, sokféle ok zavarja  
m eg a nem i kiválasztás hatását, különösen a testi szerveze-
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té t illetőleg. A civilizált férfiakat erősen vonzzák a nők szel
lem i bájai, gazdagsága és társadalm i helyzete ; ezért a férfiak 
ritkán házasodnak jóval a rangjukon alul. Azoknak a férfiak
nak, akiknek sikerül a szebb nőket m egnyerni, nincs több esé
lyük arra, hogy az utódoknak hosszú sorát hagyják hátra, 
m int azoknak, akiknek egyszerűbb feleségük van, k ivéve  
egynéhányat, akik vagyonukat az elsőszülöttség jogán  
öröklik. A k iválasztás ellenkező form ájánál, azaz amikor a 
nők választják  ki a legvonzóbb férfiakat, noha a civilizált 
népeknél a nőknek szabad vagy  csaknem  szabad választása  
van, am i hiányzik a barbár fajtáknál, m égis a vá lasztásu
k at nagyban befolyásolja a férfiak társadalm i állása és gaz
dagsága ; és az életben ez utóbbinak az eredm énye sokban  
függ az értelm i erejüktől és energiájuktól vagy  azoktól az 
eredm ényektől, m elyeket ugyanezen képességekkel az elődök  
elértek. Talán nem  kell m entegetődznünk, ha e tárgyat 
kissé részletesebben vizsgáljuk, m ert m int Schopenhauer, 
a ném et bölcselő m ondja : »minden akár kom ikus, akár 
tragikus szerelmi intrikának a végső célja fontosabb, m int 
az emberi életnek bárm ely egyéb célja. Mert am in az egész 
dolog m egfordul, nem kisebb jelentőségű, m int a legköze
lebbi nem zedéknek a m inősége . . .  I t t  nem  az egyes szem ély
nek, hanem  az egész em berfajtának jó vagy  balsorsa forog 
kockán«.1

Mégis okunk van hinni, hogy bizonyos civilizált és félig 
civilizált népek egyném ely tagjánál a nem i kiválasztás  
közre játszott valam ennyire a testalkat m ódosításában. Sokan  
m eg vannak győződve s szerintem  jogosan, hogy a mi arisz
tokráciánk —  e m egnevezésen értvén m indazon gazdag  
családokat, m elyeknél az elsőszülöttség régóta érvényben  
vo lt —  azáltal, hogy sok nem zedéken keresztül minden  
osztályból a szebb nőket vá lasztotta  feleségül, a szépség 
európai m értékével m érve csinosabb lett, m int a középosz
tályok . D e a középosztályok is hasonlóan kedvező életviszo
nyok között vannak a testi fejlődést illetőleg. Cook m egjegyzi, 
hogy a szem élyes m egjelenésnek a m agasabbrendüsége »ami

1 »Schopenhauer and Darwinism« a »Journal of Anthrop. «-bein 
1871. jan. 323.
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észrevehető a többi (Csendes-óceáni) sziget eree-jeinél, azaz 
nem eseinél, m egtalálható a Sandw ich-szigeteken is«, de ez 
főleg a jobb táplálkozásnak és életm ódnak tudható be.

Chordin, a régi utazó m ondja, mikor leírja a perzsákat, 
h ogy »ezeknek a vére nagy m értékben finom ult a georgia iák
kal és circassiakkal, tehát két olyan néppel való gyakori 
keveredés következtében, m elyek szépségre a világ m inden  
m ás népét felülm úlják. Perzsiában alig van rangbeli ember, 
aki ne georgiai vagy  circassiai anyától szü letett volna«. 
H ozzá teszi m ég, hogy ezek »a szépségüket nem  az elődeik
tő l öröklik, m ert a fenti keveredés nélkül Perzsia rangbeli 
em berei, akik a tatárok leszárm azottjai, rettentő csúnyák  
volnának«.2 ím e, egy furcsább e s e t : a sziciliai San-Giulianó- 
ban azokat a papnőket, akik a Venus E rycina tem plom ára  
ügyeltek  fel, a szépségük szerint szedték össze egész Görög
o rszá g b ó l; ezek nem  voltak veszta-szűzek, és Quatrefages 3 
elm ondván az előbbi tén y t, azt állítja, hogy a San-Giulianói 
nőket m ég m ost is a legszebbeknek tartják a szigeten és a 
m űvészek szívesen választják őket m odelljeikül. Azonban  
nyilvánvaló , hogy az összes fenti esetek bizonyossága kétes.

A következő esetet is, bár a vad  népekre vonatkozik , 
a furcsasága m iatt érdemes előadni. W inw ood Reade úr 
közli velem , hogy a jollofok —  Afrika nyugati partjain élő 
néger törzs —  »nevezetesek az ő általánosságban szép m eg
jelenésükről«. E gy  barátja kérdezte ezek e g y ik é tő l: »Hogy 
van  az, hogy m indegyikőtök, akiket eddig láttam , olyan  
szem re való, nem csak a férfiaitok, hanem  az asszonyaitok  
is«. A jollof azt vá laszo lta: »Ezt nagyon könnyű m egm agya
rázni : régi szokásunk, hogy a csúnya rabszolgáinkat k ivá
logatjuk  és eladjuk«. Alig kell hozzátenni, hogy az összes 
Vad népeknél női rabszolgákat alkalm aznak ágyastársakul. 
H ogy ez a néger, helyesen vagy  helytelenül, törzsének  
a szépségét a csúnya nők régóta tartó kiküszöbölésének

2 Ez idézetek Lawrence »Lectures on Physiol, «-jából vannak 
véve (1822. 393. 1.), aki Anglia felsó osztályainak szépségét annak 
tulajdonítja, hogy a férfiak hosszú időn át mindig a szebb nőket 
választották ki.

3 »Anthropologie« »Revue des Cours Scientifique« 1868. okt. 
721. .1.
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tu lajdonította, az csak az első pillanatra olyan m eglepő. 
U gyanis m ás helyen már k im u tattam ,4 hogy a négerek tel
jesen ismerik a k iválasztás fontosságát háziállataik tenyész
tésénél és erre vonatkozólag R eade-től m ég néhány bizo
nyítékot idézhetnék.

Azon okokról, melyek a vad népeknél a nemi kiválasztás 
hatásának elejét veszik vagy azt megakadályozzák. —  A fő  
okok : először az ú. n. közös házasságok vagy  nem i közös
ség ; másodszor a lánygyerm ekek legyilkolásának következ
m ényei ; harmadszor a korai eljegyzések ; és végül a nőnek  
a semmire becsülése, rabszolgául tekintése. V izsgáljuk e 
négy pontot kissé részletesebben.

N yilvánvaló , hogy m íg az embernek vagy  akárm ely 
m ás állatnak a párosodása a véletlenre van bízva, m elynél 
egyik nem  se gyakorol valam i választást, addig nem  lehet 
szó nem i kiválasztásról és az utódokon sem hagy sem m i 
nyom ot az az előny, m ellyel egyes egyének az udvarlásnál 
sikert értek el. Mármost állítják, hogy m ég m a is vannak  
törzsek, m elyeknél m ég m egvan —  m int Sir J. Lubbock  
udvariasan m ondja —  a közös házasság szokása ; azaz a 
törzs összes n ő iésfér fia i egym ásnak feleségei és férjei. E gyes  
vad népeknek ilyen szabadosságai bizonyára m eglepőek, 
de én úgy látom , hogy m ég több bizonyító adatra van szük
ség, m ielőtt elfogadjuk, hogy a nem i keveredés teljesen  
általános. Mégis m indazok, akik e dolgot közelebbről tanul
m án yozták ,5 és akiknek a vélem énye irányadóbb, m int az

4 »The variaton of Animals and Plants under Domestication«, 
I. k. 207. 1.

5 Sir J. Lubbock »The Origin of Civilisation« 1870. III. fej. 
lásd különösen 60—67 11. M’Lennan »Primitiv Marriage« c. igen 
értékes munkájában (1865. 163. 1.) azt mondja a nemek egyesüléséről, 
hogy az »a legrégibb időkben laza, átmeneti és bizonyos mértékig általá- 
lános volt«, ö  és Sir J. Lubbock sok adatot gyűjtöttek a most élő 
vadaknak nemi szabadosságára vonatk. L. H. Morgan a rokonság 
osztályozó rendszeréről írott érdekes tanulmányában (Proc. Amer, 
Acad, of Sciences« 1868. febr . VII. к. 475. 1.) arra következtet, hogy 
a régi időkben a többnej üség és a házasság egyéb formái lényegileg 
ismeretlenek. Sir J. Lubbock munkájából úgy látszik, Bachofen is 
azt hiszi, hogy eredetileg nemi közösség uralkodott.
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enyém , azt hiszik, hogy a közös házasság (e kifejezést több  
irányban is óvatosan alkalm azva) vo lt az egész világon  
az eredeti és általános form a, ideértve a fivérek és nővérek  
egym ásközötti házasságát is. A boldogult Sir A. Sm ith, 
aki sokáig u tazott Dél-Afrikában és sokat tu d ott az itten i 
és egyéb vad  népek szokásairól, határozott m eggyőződés
sel m ondotta  nekem , hogy nincs olyan fajta, am elynél az 
asszonyt a közösség tulajdonának tekintenék. A zt hiszem , 
hogy az ő vélem ényét lényegesen befolyásolta az, am it a 
»házasság« szó alatt értünk. En a következő fejtegetések  
folyam án e m egjelölést ugyanazon értelem ben fogom  m in
denütt használni, m int m ikor a term észetbúvár állatok  
m onogám iájáról beszél, azt akarván ezzel m ondani, hogy  
a nőstény  csak egy hím et vagy  a hím  csak egy n őstén yt  
választ, és azzal él vagy  csak a párosodás idején vagy  az 
egész éven át, birtokában tartva  őt a hatalm i jogánál fogva. 
V agy m ikor egy poligam  fajról beszél, úgy értvén, hogy a 
hím  több nősténnyel él együ tt. A házasságnak csak ez a 
m ódja érdekel itt  bennünket és ez elégséges is a nem i k ivá
lasztás vizsgálatához. Tudom  azt is, hogy a fent em lített  
írók egy része a házasság szó a latt egy elism ert, a törzs által 
véd ett jogot ért.

A  k özvetett b izonyítékok am a feltevés javára, hogy  
régente tú lnyom óak voltak  a közös házasságok, igen erősek 
s nagyrészt a rokonságot m egjelölő azon kifejezéseken ala
pulnak, m elyeket ugyanazon törzs tagjaira alkalm aznak, 
de csak a törzzsel, nem  pedig a szülőkkel való rokonság m eg
jelölésére. D e a tárgy nagyon terjedelm es és bonyolult ahhoz, 
hogy itt  akár csak k ivonatot adjunk is belőle s csak néhány  
m egjegyzésre fogok szorítkozni. N yilvánvaló , hogy az ilyen  
házasságoknál, vagy  ahol a házassági kötelék nagyon laza, 
a gyerm eknek az apához való rokonsági v iszonya ism eretlen. 
D e csaknem  hihetetlennek látszik, hogy a gyerm eknek az 
anyához való viszonyával egyáltalán ne törődjenek, külö
nösen m ivel a legtöbb vad törzsnél a nők hosszú ideig daj
kálják a gyerm ekeiket. Ennek m egfelelőleg sok esetben csak  
az anyai leszárm azás fonalát kutatják, az apaival nem  törődve. 
V iszont m ás esetekben a használt kifejezések csak a törzs
höz való v iszonyt jelölik m eg, az anyát is figyelm en kívül
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hagyva. Lehetségesnek látszik, hogy ugyanazon —  m indenféle 
veszedelem nek k ite tt —  barbár törzs rokon tagjai közötti 
viszony sokkal fontosabb, a kölcsönös védelem  és segítés szük
sége következtében, m int az anya és gyerm eke közötti, ú gy  
hogy ez vezetett olyan kifejezések kizárólagos használatára, 
m elyek csak az előbbi rokonsági viszonyokat jelölik meg. 
Azonban Morgan m eg van győződve arról, hogy ez a nézet 
nem  tartható fenn.

A  rokonság m egjelölésére a világ különböző részein 
használt kifejezések, az im ént idézett szerző szerint, két nagy  
csoportba sorozhatok, az osztályozó (klasszifikáló) és a 
leíró csoportokba ; ez utóbbi nálunk használatos. Főleg az 
osztályozó rendszer az, m ely olyannyira erősíti a fe ltevé
sünket, hogy a házasságnak am a közös vagy  teljesen laza  
form ája vo lt eredetileg az általános. D e am ennyire én képes 
vagyok  látni, ez m ég nem  teszi szükségszerűvé a tökéletes 
nem i közösségben való h i t e t ; és örülök, hogy ugyanez  
a nézete Sir J . Lubbocknak is. A férfiak és nők, annyi alsóbb
rendű állathoz hasonlóan, régente talán szintén valam i ha
tározott, bár csak ideiglenes közösségre léptek m inden szü
lés alkalm ával és ez az eset a rokonság m egjelölésében épen  
olyan zavart idézhetett elő, m int az általános nem i keve
redés. A nem i k iválasztást illetőleg az egyetlen feltétel, 
hogy a szülők egyesülését valam i választás előzze meg, 
az már azután m ellékes, hogy az egyesülés az egész életre 
szól-e, vagy  csak egy évszakra.

A rokonsági m egjelölésekből v e tt  bizonyságon kívül, 
m ás irányú okoskodások is a közös házasságnak azelőtti 
elterjedtségére m utatnak. Sir J. Lubbock 6 adatokat hoz 
fe l arra, hogy az exogám ia furcsa és nagyon elterjedt szo
kásának —  azaz hogy egy törzs férfiai m ás törzsek asszonyait 
veszik  feleségül —  oka a nőközösség, m ely a nem i érintkezés 
eredeti form ája vo lt ; úgy hogy a férfi addig nem  ju th atott  
asszonyhoz, m íg foglyul nem  e jte tt  egyet a szom szédos és 
ellenséges törzsből, aki azután term észetszerűleg az ő k izá
rólagos és értékes tulajdona lett. íg y  keletkezhetett a nő-

6 Adress to British Association: On the Social and Religious 
Condition of the Lower Races of Man, 1870. 20. 1.
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rablás gyakorlása és a velejáró dicsőség révén végül általános 
szokássá lett. Sir. J. Lubbock 6 szerint így  érthetjük csak m eg  
»annak a szükségességét, hogy a törzs —  jogai csorbíttatván  a 
házasság által —  kiengeszteltessék, m inthogy a régi felfogás 
szerint a férfinek nincs joga eltu lajdonítani valam it, am i a 
törzsé volt.«  Sir J. Lubbock továbbá az érdekes adatoknak  
egész töm egét közli, m elyek azt m utatják, hogy a régi idők
ben nagy tisztesség érte a m inél kicsapongóbb n ő k e t; és ez ő 
szerinte m egérthető, ha elfogadjuk, hogy a nem i közösség vo lt 
a törzsnek az eredeti, sokáig tiszteletben  tartott szokása.7

N oha a házasságkötés m ódjának a fejlődése nagyon  
hom ályos tárgy, am it láthatunk akkor, ha összehasonlítjuk  
am a három  szerző több tekintetben eltérő vélem ényeit, akik  
legtöbbet foglalkoztak vele és pedig Morgan, M'Lennan és 
Lubbockéit, m égis az előbbi és szám os más irányú b izony
ságok alapján valószínűnek lá tszik ,8 hogy a házasság szokása, 
a szónak bárm ily szoros értelm ében véve, fokozatosan fej
lődött ; és h ogy a m ajdnem  teljes nőközösség vo lt egykor  
szokásban az egész földön. T ovábbá én az egész állatország
ban tapasztalható féltékenység érzésének az erősségéből, 
valam int az alsóbb állatokhoz való hasonlóságból —  külö
nösen, am elyek legközelebb állanak az em berhez —  k övet
k eztetve nem  hihetem , hogy az abszolút nem i közösség  
uralkodott volna a régi időkben, röviddel azelőtt, hogy az 
em ber jelenlegi helyét az állatországban elérte. A m int m eg
kíséreltem  kim utatni, az ember bizonyára valam i m ajom 
hoz hasonló terem tm énytől szárm azott le. A jelenlegi négy- 
kezüeknél, már am ennyire a szokásaikat ism erjük, egyes 
fajták hím jei egynejüek, de csak az év  egy részében élnek  
■együtt a nőstényekkel, erre jó példának látszik  az oráng.

6 Adress to British Association: On the Social and Religious 
Condition of the Lower Races of Man. 1870. 20. 1.

7 »Origin of Civilisation« 1870. 86. 1. A fent idézett több mun
kában bőséges adatokat találunk a csak női ági vagy csak a törzs 
szerinti rokonságokra vonatkozólag.

8 C. Staniland Wake (»Anthropologia« 1874. márc. 197. 1.) 
erősen érvel e három író azon nézete ellen, hogy régebben a majd
nem teljes nemi közösség volt az uralkodó ; és azt gondolja, hogy a 
rokonság osztályozó rendszerét máskép is meg lehet magyarázni.
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Többféle m ajom  —  pl. az amerikaiak és az indiaiak közül —  
határozottan egynejüek és egész éven át együtt élnek a 
feleségeikkel. Mások többnejüek, pl. a gorilla és több  
amerikai fajta s m inden család külön él. D e ebben az esetben  
is az ugyanazon környéken lakó családok társas életet is 
élnek : pl. a csim pánzot már nagy csapatokban is ta lá lták . 
Megint m ás fajok többnejüek, de több hím  a nőstényeivel 
együtt egy társadalm i közösségben él, m int pl. a baboonok  
(páviánok) több faja .9 Abból, am it az összes négylábúak  
féltékenységéről tudunk, m elyek közül sok különös fegy
verekkel van ellátva az ellenfelekkel való harchoz, arra 
következtethetünk, hogy a teljes nem i közösség a term észetes 
állapotban rendkívül valószínűtlen . H a a páros élet nem  
tart is egész életen át, de m inden szüléskor m egvan ; sőt h a  
a hím ek, m elyek a legerősebbek és leginkább képesek a 
nőstényeiket és a fiataljaikat védelm ezni vagy  m ásképen  
segíteni, a vonzóbb nőstényeket választanák ki, ez már elég  
volna a nem i kiválasztáshoz.

Ezért ha az idők folyásában elég m esszire visszanézünk  
és ha a m ai ember társadalm i szokásaiból ítélünk, a leg
valószínűbb nézet az lesz, hogy az ember eredetüeg kicsiny  
közösségekben élt, m indegyik egy feleséggel vagy  a tehetősebb  
többel, akiket féltékenyen őrzött a többi férfiakkal szem ben. 
V agy talán nem  vo lt társas állat, de m égis több nővel élt, 
m int a g o r illa ; ugyanis az összes bennszülöttek »m egegyez
nek abban, hogy egy csapatban m indig csak egy hím et 
lá ttak  ; ha a fiatal hím  felserdül, m egindul a versengés az  
uralom ért és a legerősebb, m egölvén és elűzvén a több ieket, 
m egteszi m agát a közösség fejének.«10 Az ekként elűzött 
és kóborló fiatal hím ek, ha végre sikerül társhoz jutn iok , 
legalább m egakadályozzák a közeli beltenyészetet ugyanazon  
család határain belül.

9 Brehm (»Illust. Thierleben« I. к. 77. 1. azt mondja, hogy a 
Cynocephalus hamadrias nagy csapatokban él, melyekben kétszer 
annyi a felnőtt nőstény, mint a felnőtt hím. Lásd Renggert az amerikai 
többnejű fajtákról és Owent (»Anat. of Vertebr.« III. к. 746. 1.) az 
amerikai egynejüekről. Lehetne még másokra is hivatkozni.

10 Dr. Savage : »Boston Journ. of Nat. Hist.« V. к. 1845—47,
423- к  ............................. ,  . * н  . ,

мд: улк 
»05 АЩШ*

т гуща
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N oha a vad  népek nem i élete m ost nagyon szabados és 
noha régebben túlnyom ó leh etett a közös házasság, m égis 
több törzsnél vannak bizonyos formái a házasságnak, bár 
sokkal lazább term észetűek, m int a civilizált népeknél. Min
den törzsnek a vezető  férfiai —  am int épen m ondottuk —  
csaknem  általánosan a többnejüség rendszerét k övették . 
D e azért vannak törzsek és pedig csaknem  a legalsó fokon, 
am elyek szigorúan egynejüek. íg y  a ceyloni veddák : ezeknek  
—  Lubbock 11 szerint —  van egy közm ondásuk, »hogy csak  
a  halál választhatja el a férjet és feleséget.« E gy  intelligens, 
term észetesen többnejű kandyai törzsfőnök, egészen felhábo
rodott azon a csúnya barbárságon, hogy valaki csak egy  
asszonnyal éljen s attó l halálig m eg ne váljon. E z, m int 
m ondá, »épen úgy van , m int a wanderoo-m ajm oknál.« H ogy  
vájjon  azok a vad népek, akik m ost a házasságnak valam ilyen  
form ájában —  akár égy-, akár többnejüségben —  élnek, e szo
kásukat a régi időkből vették -e át, vagy  hogy csak vissza
tértek a házasságnak valam ilyen formájára, m iután már 
előbb keresztül m entek a nem i közösség állapotán, nem  
merem eldönteni.

A gyermekgyilkosság. —  Ez a szokás m ost az egész v ilá 
gon elterjedt és okunk van feltenni, hogy régebben m ég  
nagyobb m értékben uralkodott.11 12 A  barbárok nehéznek  
találják m agukat és gyerm ekeiket eltartani és nagyon egy
szerű eljárás, hogy a gyerm ekeiket m egölik. Azara szerint né
hány délam erikai törzs régebben annyi —  m indkét nem beli —  
gyerm eket p u sztíto tt el, hogy közel állottak  a kihaláshoz. 
A polinéziai szigetek asszonyait arról ism erték, hogy gyer
m ekeik közül négy-ötöt, olykor tízet is m egöltek ; és Ellis 
nem  ta lá lt olyan asszonyt, aki legalább egyet ne ölt volna  
m eg. India keleti határának egyik falujában Mac-Culloch 
ezredes egyetlen  lánygyerm eket sem talált. Ahol a gyerm ek
gyilkosság 13 szokásban van, o tt a létért való küzdelem

11 »Prehistoric Times« 1869. 424.
12 M’Lennan »Primitive Marriage« 1865. Lásd különösen 

az exogámiára és a gyermekgyilkosságra. 130., 138. és 165.: 11.
13 S. Gerland (»Über das Aussterben d. Naturvölker« 1868.) a 

gyermekgyilkosságra vonatkozó sok adatot gyűjtött, lásd különösen
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kevésbbé súlyos és a törzs összes tagjainak csaknem  
egyenlően kedvező esélyük lesz a m egm aradt gyerm ekek  
fölnevelésére. A legtöbb esetben több leány- m int fiúgyer
m eket pusztítanak el, m ert nyilvánvaló, hogy ezek a törzsre 
nézve értékesebbek, m ivel ha felnőnek, segítenek a védelem 
ben, és el tudják m agukat tartani. De a gyerm eknevelésnek  
az asszonyokra háramló gondjai, ennek következm énye- 
képen a szépségük elvesztése, m eg a nagyobb m egbecsülte- 
tésük és boldogabb sorsuk, ha kevesebb gyerm ekük van , 
m ind olyan járulékos okok, m elyeket nem csak a különböző  
m egfigyelők, hanem  m aguk az asszonyok is felsorolnak.

H a egy törzs asszonyainak a szám a —  a lánygyerm ekek  
m egölése m iatt —  kicsiny, akkor term észetesen bek övet
kezik az a szokás, hogy a szom szédos törzsektől rabolnak el 
nőket. Mégis Sir J. Lubbock e szokást, m int láttuk , főleg  
a régebbi közös házasságnak tulajdonítja és annak, hogy a  
férfiak állandóan m ás törzsektől raboltak asszonyokat, 
hogy ezek kizárólagos tulajdonaik legyenek. Még m ás okokat 
is hozhatnánk fel, m int pl. hogy a községek igen kicsinyek  
voltak , amikor gyakran hiányzottak  a házasságképes nők. 
H ogy e szokást régebbi időben nagyon kiterjedten gyakorol
ták, m ég a civilizált népek elődei is, azt világosan m utatja  
sok furcsa szokásnak és cerem óniának a m egtartása, am elye
ket érdekesen sorol elő M’Lennan. Ü gy látszik , hogy a m i 
házasodásunknálszereplő »legjobb em ber«* eredetüeg a vő le
génynek fő segítő társa vo lt a nőrablásban. Mármost m ind
addig, m íg a férfiak szokás szerint erőszakkal szerezték  
az asszonyaikat, bizonyára örültek, ha egyre szert teh ettek  
s nem  igen válogatták  a tetszetősebbeket. D e m ihelyest 
szokássá vá lt, hogy csere által szerezték m eg az idegen  
törzsbeli nőket, m int az sok helyen m ost is előfordul, álta
lában a tetszetősebb külsejű asszonyokat vásárolták. Most

27.,51., 54. ll.Azara (»Voyages« И. к. 94. n 6  11. részletesen kiterjeszke
dik az okokra is. Lásd még M’Lennan (id. m. 139. 1.) indiai példáit. 
E könyv második kiadásának régebbi lenyomataiban a fenti szakasz
ban szerencsétlenségre egy idézetet rosszul adtam vissza Sir G. 
Greytől ; most elmaradt a szövegből.

* »Best Man«; valami vőfély féle közreműködőt gondolhat 
Darwin, akit az angoloknál így neveznek. — Fordító.
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m eg az a folytonos kereszteződés a törzsek között, m ely  
term észetes következm énye m indenféle ilyen szokásnak, 
olyan irányban m űködött, hogy az egy vidéken lakó népe
ket közel egyenlő külsejüekké tegye ; és ez m egakadályozza  
a nem i kiválasztásnak a törzsekre gyakorolt differenciáló 
hatását.

A nők ritka volta  —  m int a lánygyerm ekek m egölésének  
következm énye —  egy m ás szokáshoz is vezet : a több- 
férjüséghez, ami m ég m ost is m egvan a föld több helyén  
és ami —  m int M’Lennan gondolja —  régebben m ajdnem  
tú lnyom ó v o l t ; de ez utóbbi k övetk eztetést Morgan és Sir 
J. Lubbock 14 kétségbe vonják. Már pedig ha két vagy  több  
férfinek kell egy nőt feleségül venni, bizonyos, hogy a törzs 
összes asszonyai férjhez m ennek és így  elm arad az, hogy a 
férfiak a tetszetősebb nőket válogassák ki. V iszont ilyen  
körülm ények között kétségtelenül a nőknek lesz m ódjukban  
válogatni és a vonzóbb férfiakat fogják előnyben részesíteni. 
Például Azara leírja, hogy m ily  gondosan alkudoznak a 
guana-asszonyok különféle k iváltságokért, m ielőtt egy vagy  
több férjet elfogadnak ; ennek következtében  azután a fér
fiak is szokatlan gondot fordítanak a külső m egjelenésükre, 
íg y  az indiai todáknál, akiknél a többférjüség van szokásban, 
a lányok elfogadhatnak vagy  visszautasíthatnak bárm ely  
férfit.15 Ily  körülm ények között a nagyon csúnya férfi 
egyáltalán elesik attó l, hogy asszonyhoz jusson, vagy  csak  
későbbi életkorban jut hozzá ; v iszont a csinosabb férfiak, 
noha könyebben jutnak asszonyhoz, am int látjuk, nem  
fognak több utódot hátrahagyni, hogy a szépségüket ezekre 
átörökítsék, m int ugyanazon asszonynak kevésbbé csinos 
férjei.

Korai eljegyzések és a nők rabszolgasága. —  Sok vad  
népnél szokásban van, hogy a nőket m ég gyerm ekkorukban  
eljegyzik és ez n y ilv á n v a ló ig  m egakadályozza, hogy a felek

14 »Primitiv Marriage« 208. 1. ; Lubbock »Origin of Civilisation« 
100 1. Lásd még Morgan id. h. a többférjüség korábbi túlnyomó vol
táról.

15 Azara »Voyages« II. к. 92—95.11.; Marshall ezredes : »Amongst 
the Thodas« 212. 1.
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kölcsönösen válogathassanak a külső m egjelenés szerint. 
D e nem  akadályozza m eg azt, hogy a tetszetősebb asszo
nyokat utólag lopják vagy  rabolják el férjeiktől az erősebb  
férfiak. E z gyakran m egtörtént Ausztráliában, Am erikában  
és m ásutt. Ez a nem i kiválasztást illetőleg bizonyos határig  
ugyanazon következm ényekkel jár, m int m ikor a nőket 
csak rabszolgáknak vagy  teherhordó barm oknak tekintik , 
m int sok vad népnél. M indazáltal a férfiak, a szépségről 
való fogalm aiknak m egfelelőleg, m indig a legszebb rab
szolganőket fogják keresni.

L átjuk tehát, hogy a vad népeknek sok olyan szo
kása van, am elyek zavarják vagy  teljesen m egakasztják  
a nem i kiválasztás m űködését. Másrészről a vad  népek élet- 
feltételei —  m elyek között élnek —  és néhány szokása ked
veznek a term észetes k iválasztásnak és ez gyakran egyszerre 
m űködik a nem i kiválasztással. Tudjuk, hogy a vad  népek  
gyakran szenvednek az ism étlődő éhínségek m iatt ; a táp 
lálék m ennyiségét pedig nem  tudják m esterségesen szapo
r íta n i; a házasságtól ritkán tartózkodnak,16 sőt általában  
fiatalon házasodnak. K övetkezésképen kem ény létért való  
küzdelem nek vannak alkalm ilag k itéve és csak az alkal
m asabb egyének m aradnak meg.

N agyon régi korban, m ég m ielőtt az ember a m ai helyét 
az élő világban elérte volna, az életviszonyai bizonyára m ások  
voltak , m int a m ai vad népeké. Az alsóbbrendű állatokkal 
való  hasonlóságból íté lve  vagy  csak egy nősténnyel élt, 
vagy  többnejű vo lt. A legerősebb hím ek tettek  szert leginkább  
a tetszetős nőstényekre. Ők győztek  a létért való  általános 
küzdelem ben és a nőstényeik , valam int utódaik védelm ezésé- 
ben is m indenféle ellenségekkel szem ben. E  régi korban az 
em ber elődei értelm ileg még nem  voltak  eléggé fejlettek  
ahhoz, hogy a távol jövő eshetőségeit láthatták  v o ln a ; 
nem  láthatták  előre, hogy az összes gyerm ekeiknek, külö
nösen a lánygyerm ekeiknek a felnevelése meg fogja nehe-

16 Burchell azt mondja (»Travels in S. Afrika«,1824. II. k. 58.1.), 
hogy Délafrika vad népei között sem a férfiak sem a nők sohasem 
töltik el az életüket cölibátusban. Azara (»Voyages dans l’Amerique 
Merid.« 1809. II. к. 2i. 1.) pontosan ugyanezen megjegyzést teszi 
Délamerika vad indiánjairól.
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zíten i a törzsnek a létért való küzdelm et. Inkább az ösztö
neik vezették  őket s kevésbbé az értelm ük, m int a m ai vad  
népeket. Nem  veszítették  el, még részben se, a legerősebb  
ösztönök egyikét, m ely az összes alsóbb állatoknál m egvan, 
t. i. a fiatal utódaikhoz való ragaszkodást, és így  nem  is 
vo lt náluk szokásban a lánygyerm ekek megölése. Nem  
lettek  ritkák a nők és nem  vá lt szokássá a többférj üség ; 
m ert csak a nők ritkasága látszik  elégséges oknak arra, 
hogy m egtörje a féltékenységnek erősen uralkodó érzését 
és a hím eknek azt az óhaját, hogy m indegyiknek m eglegyen  
a maga külön nősténye. A többférj üség a term észetes akadály
köve lenne a közös házasságnak vagy  a csaknem  teljes  
nem i k everedésnek; bár a legkiválóbb tek intélyek  azt hiszik, 
hogy ez utóbbi szokás m egelőzte a többférj üséget. Az ős
időkben nem voltak  korai eljegyzések, mert ez előrelátást 
tételez fel. Az asszonyokat sem tek intették  inkább csak hasz
nos rabszolgáknak vagy  teherhordó barmoknak. M indkét 
nem , ha úgy a nőstényeknek m int a hím eknek egyáltalán  
m ódjában volt válogatni, bizonyára nem  szellem i tu lajdon
ságok, vagyon vagy  társadalm i helyzet, hanem  csaknem  
kizárólag a külső m egjelenés alapján választotta  m eg a tár
sát. Az összes felnőttek m egházasodtak vagy  párosodtak  
és az összes utódokat, am ennyire lehetséges volt, felnevelték ; 
úgy hogy a létért való küzdelem  olykor-olykor felette  
súlyos lehetett. íg y  ezen idők folyam án a nem i kiválasztás  
összes feltételei kedvezőbbek voltak, m int később, mikor 
az ember előrehaladt a szellem i tehetségekben, de v issza
felé az ösztönökben. Ezért bárm ilyen szerepe vo lt is a nem i 
kiválasztásnak az em berfajták, valam int az ember és a 
m agasabbrendü négykezüek közötti eltérések keletkezésé
ben, ez a szerep jóval hatékonyabb volt a régebbi időkben, 
m int m anapság, noha valószínűleg még ma sem  szűnt meg 
teljesen.

A nemi kiválasztás hatásának módja az embernél. —  Az 
épen vázolt kedvező körülm ények között élő ősem bernél és 
azoknál a vad népeknél, m elyek ma a házassági köteléknek  
valam ilyen form ájával élnek, a nem i kiválasztás, a leány- 
gyerm ekek m eggyilkolása, a korai eljegyzések stb. által

20DARWIN: Az ember származása. II.
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többé-kevésbbé m egzavarva, valószínűleg a következő m ódon  
m űködött. A legerősebb és legszívósabb férfiak, azok, akik  
a családjukat legjobban m eg tudták  védelm ezni és érettük  
vadászni, akik a legjobb fegyverekkel voltak  ellátva és a 
legtöbb vagyonuk volt, m int pl. nagyszám ú kutya és egyéb  
állatok —  nagyobb sikerrel nevelték  fel az utódoknak egy  
nagyobb átlagos szám át, m int ugyanazon törzs gyengébb  
és szegényebb tagjai. Semmi kétség sem  lehet tehát az iránt, 
hogy inkább az ilyen férfiak lesznek képesek kiválogatni 
a tetszetősebb nőket. Jelenben is az egész v ilág  csaknem  
m inden törzsének főnökei rendesen több m int egy asszonyt 
kapnak. M anteli úrtól hallom , hogy m ég m ost is, Ű j-Zéland- 
nak csaknem  m inden csinos vagy  csinosnak Ígérkező lánya  
btapu« (másnak tilos) vo lt valam elyik  főnök számára. A kaf- 
fereknél, m int C. H am ilton á llítja ,17 »rendesen a főnökök  
joga több m értföldnyi környezetben a nőket k iválasztani 
s nagyon vigyáznak e joguk elism ertetésére és m egerősíté
sére.« L áttuk, hogy m inden fajtának m ás ízlése van  a szépség  
iránt és tudjuk, hogy az ember is term észetszerűleg m eg
bám ulja a háziállatainak jellem ző tulajdonságait, a m aga  
ruházatát, d íszítm ényeit, szem élyes m egjelenését, ha ezek  
valam ivel különbek az átlagnál. H a így az előbbi különféle  
feltevéseket elfogadjuk és nem  látom  be, hogy mért volnának  
ezek kétségesek, m egm agyarázhatatlan körülm ény lenne, 
ha a tetszetősebb nők k iválasztása a törzsek legerősebb fér- 
fiai által, akik átlagban nagyobb szám ú gyerm eket nevel
nének fel, több nem zedék után sem  m ódosítaná a törzs jellem 
vonásait.

H a a mi háziállatainknak egy idegen tenyészetét 
vezetik  be valam ely új területre, vagy  ha egy bennszülött 
fajtát sokáig és gondosan tenyésztenek akár a hasznos, 
akár a díszes vo lta  m iatt, néhány nem zedék után azt ta lá l
ják, hogy kisebb vagy  nagyobb változásokon m ent át, ha  
egyáltalán lehetséges az összehasonlítás az előbbi nem ze
dékekkel. E z a nem zedékek hosszú során át tartó öntudatlan  
kiválasztásnak az eredm énye —  azaz a leginkább m egfelelő  
egyéneknek a m egtartása —  anélkül, hogy a tenyésztő  ilyen

17 »Anthropological Review« 1870. jan. XVI. 1.
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eredm ényt óhajtana vagy  várna. íg y  tehát, ha két gondos 
tenyésztő  több éven keresztül ugyanazon családba tartozó  
állatokat tenyészt s ezeket sem  egym ással, sem  valam i közös 
m intával nem  hasonlítják össze, az állatokat —  a tu laj
donosaik m eglepetésére —  kissé m egváltozottnak fogják  
ta lá ln i.18 M indegyik tenyésztő  —  m int N athusius nagyon  
jól m ondja —  a saját lelkének, ízlésének és ítéletének bélye
gét nyom ta az állataira. Vájjon m ilyen okot hozhatnánk  
fel arra, h ogy nem  járna hasonló eredm énnyel a legbám ul- 
tabb nőknek sokáig tartó k iválasztása a törzsek azon  
férfiai által, akik a legnagyobb szám ú gyerm ekek felnevelé
sére képesek ? E z is öntudatlan kiválasztás lenne, ennek is 
volna valam ely eredm énye, függetlenül a bizonyos nőket 
inkább előnyben részesítő férfiak bárm ely óhajától vagy  
várakozásától.

Tegyük föl, hogy egy törzsnek a tagjai, m ely a házasság  
valam ilyen form ájával él, szétszóródnának egy lakatlan  
kontinensen ; nemsokára különböző hordákra szakadnának, 
m elyeket egym ástól különféle korlátok választanak el és 
m ég hatásosabban a szakadatlan háborúk az összes barbár 
népek között. A hordák ekként egy kissé eltérő életfeltételek  
és szokások közé jutnának s hova-tovább néhány fokocs- 
kával különböznének egym ástól. Am int ez m egtörtént, m in
den izolált törzs egy kissé eltérő m értékkel mérné a szép
séget; 19 ekkor öntudatlan kiválasztást hozna m űködésbe 
az, hogy a hatalm asabb és vezető  férfiak bizonyos nőket 
m ások felett előnyben részesítenének. íg y  a törzsek közötti, 
eleintén csekély különbség, többé vagy  kevésbbé, de foko
zatosan és kikerülhetetlenül növekednék.

A term észetes állapotban élő állatok szám os, a hímre 
jellem ző bélyeget szereztek meg a versengés törvénye alap
ján, m int pl. a nagyság, erősség, különös fegyverek, bátorság

18 »The Variation of Animals and Plants under Domestication.« 
II. k. 210— 17. 11.

19 Egy zseniális író, Raphael, Rubens és a modern francia 
művészek képeinek összehasonlítása alapján bizonyítgatja, hogy a 
szépség ideálja még Európában sem teljesen azonos : lásd »Lives 
of Haydin and Mozart« Bombet-től (máskép Beyle) ang. ford. 278.1.

20*



308

és harciasság stb. Az em bernek fél-ember elődei, négykezű  
rokonaikhoz hasonlóan, m ajdnem  bizonyosan ugyanígy  
m ód osu ltak ; és am int a vad népek még ma is küzdenek az 
asszonyaik birtoklásáért, valószínűleg valam i hasonló folya
m at m ent végbe —  kisebb vagy  nagyobb m értékben —  nap
jainkban is. Az alsóbbrendű állatok hím jeinek egyéb jellem 
vonásait, m int pl. a világos szineket és különféle ékességeket 
az hozta létre, hogy a nőstények előnyben részesítették  
a tetszetősebb hím eket. Vannak azonban kivételes esetek is, 
amikor a hím ek a válogatók, ahelyett, hogy őket válasz
tanák. Az ilyen esetekre ráismerünk arról, hogy a nőstények  
sokkal díszesebbek, m int a hím ek, m ivel azoknak ilyen díszes 
jellem vonásai kizárólag vagy  főleg csak a nőstény utódokra  
szárm aztak át. A R hesus-m ajm ot írták le ilyen eset gyanánt, 
m ely az em berrel egy rendbe tartozik.

A férfi testben  és lélekben erőteljesebb m int a nő s a 
vad  állapotban sokkal lealázóbb szolgaságban tartja a nőt, 
m int bárm ely más állat h ím je; ezért nem  is m eglepő, hogy  
az övé le tt a kiválasztó hatalom . A nők m indenütt ismerik  
az ő szépségük értékét és ha m egvan hozzá a m ódjuk, sokkal 
nagyobb gyönyörűséggel ékesítik m agukat m indenféle díszí
téssel, m int a férfi. Kölcsön veszik  a hím  m adarak tollá it, 
m elyekkel azért lá tta  el a term észet ezt a nem et, hogy  
elbűvölje a nőstényeket. M inthogy a nőket régóta a szép
ségük szerint válogatták  ki, m eg sem  lephet, hogy aprán- 
kénti elváltozásaik közül egynéhány kizárólag csak ugyan
azon nemre ö rök lőd ött; valam int hogy a szépségüket vala
m ivel nagyobb m értékben örökítették át a leány-, m int 
fiuutódokra és így  az általános vélem ény szerint szebbek  
lettek , m int a férfiak. Különben a nők a legtöbb jellem 
vonásukat, köztük részben a szépséget is, bizonyára á t
örökítették m indkét nem beli utódaikra ; úgy hogy a tetsze
tősebb nőknek állandó kiválasztása m inden rassz férfiai 
által az ő ízlésüknek m egfelelőleg, bizonyára hasonlóképen  
m ódosította a rassz-hoz tartozó m indkét nem beli összes 
egyéneket.

A nem i kiválasztás m ásik alakját illetőleg (mely inkább  
az alsóbbrendű állatoknál szokásos), ugyanis m ikor a nős
tények  a választók és csak azokat a hím eket fogadják el,
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m elyek legjobban felingerelik vagy  elbűvölik őket, okunk  
van hinni, hogy ez valam ikor a m i elődeinknél is szerepelt. 
A férfi a szakállát és talán néhány más sajátságát is való
színűleg valam ely régi elődjétől örökölte, aki az ékességeit 
ilyen  módon szerezte. D e a kiválasztásnak ez a formája 
alkalm ilag a későbbi időkben is szerepelhetett ; mert az 
egészen barbár törzseknél a nőknek az a hatalm a, hogy a 
szerelm eseiket m egválasszák, visszautasítsák és e lcsáb ítsák  
vagy  hogy később férjet változtathassanak, sokkal nagyobb  
m értékben van meg, m intsem  várnánk. M inthogy ez a pont 
kissé fontosabb, részletesen fel fogom  sorolni azokat a b izo
nyítékokat, m elyeket összegyüjthettem .

H earne leírja, hogy egy, a sarkvidéki Amerika törzsei
ből való nő m int szökött meg többször a férjétől s csatla
k ozott a szerető jéh ez; és Azara szerint a délam erikai char- 
ruáknál az elválás b iztosított jog. Az abiponoknál, ha a férfi 
asszonyt választ, alkudozik a szülőkkel az ár felett. D e  
»gyakran m egtörténik, hogy a leány felforgatja a szülőknek  
és a vőlegénynek a m egegyezését s tiltakozik  a házasságnak  
m ég csak em lítése ellen is.« Gyakran elszalad, elbúvik és 
így  kijátssza a vőlegényt. Musters kapitány, aki a patagónok  
között élt, azt m ondja, hogy ezeknél m indig a hajlandóság  
határozza m eg a házasságot ; »ha a szülők a lány akarata  
ellenére egyeznek m eg, ő visszautasítja és sohasem  kén y
szerítik a beleegyezésre.« Tierra del Fuegóban a fiatal ember 
először a szülők beleegyezését nyeri meg azzal, hogy valam i 
szívességet tesz nekik, azután megkísérli a leányt elvinni, 
»de ha ez nem hajlandó, elrejtőzködik az erdőben, m íg csak  
az im ádója leikéből meg nem  unta a keresést s abba nem  
hagyja az üldözést, ami azonban ritka eset.« A F idzsi-szige- 
teken a férfi a feleségül kiszem elt nőt tényleges vagy  szín
lelt erőszakkal viszi e l ; de »ha a m egszöktető lakásához érnek 
és a nő m égse akarja a házasságot, elm enekül valakihez, 
aki ő t m eg tudja v é d e n i; ha azonban meg van elégedve, 
akkor a dolog be van fejezve.« A kalm üköknél a vőlegény  
és m enyasszony valóságos versenyfutást rendeznek, m elynél 
az utóbbi előnyt kap ; és Clark-et b iztosították  róla, hogy  
a lányt sohasem  fogják el, ha nem  érez hajlandóságot az 
üldözője iránt.« A M alay-szigetvilág vad törzseinél szintén
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szokásos a versenyfutás és m int Sir J. Lubbock m egjegyzi, 
az M. Bourien elbeszéléseiből úgy látszik, »hogy a verseny  
díját nem  a leggyorsabb, vagy  a küzdelem ben a legerősebb, 
hanem  az a fiatal ember viszi el, aki szerencsés vo lt a k iválasz
to tt  m enyasszonynak tetszeni.« H asonló szokást találunk, 
ugyanazon eredm énnyel, az északkeletázsiai korakoknál.

N ézzük m ost Afrikát. A kafferek vásárolják az asszonyai
kat s az apák szigorúan m egbüntetik  a leányaikat, ha nem  
akarják elfogadni a k iválasztott férjet; de Shooter tiszt, által 
elbeszélt több tényből nyilvánvaló, hogy m égis m eglehetős 
hatalm uk van a válogatásra. íg y  ism eretes, hogy több, bár 
gazdag, de nagyon csúnya férfi nem  kapott asszonyt. A lányok, 
m ielőtt az eljegyzésbe beleegyeznének, kényszerítik a férfit, 
hogy m utassa m eg m agát először élűiről, azután hátulról, 
m ajd »a járását is m utassa be.« E zek ism eretesek arról, 
hogy bár el vannak jegyezve egy férfivel, de nem  ritkán m eg
szöknek a kedvelt szeretőjükkel. Ezért m ondja Leslie, aki 
alapos ism eretségben volt a kafferekkel, hogy »tévedés azt 
képzelni, hogy az apa úgy adja el a lányát és azzal a hatalom 
mal, m intha egy tehénről rendelkeznék.« Dél-Afrika alsórangú  
bushm anjainál »ha a leány a nem i érettségig felserdült, 
anélkül hogy el le tt volna jegyezve, ami különben ritkán  
fordul elő, a szerelm esének ép úgy meg kell nyerni az ő bele
egyezését, m int a szülőkét.« 20 W in wood Reade úr vizsgálato
kat végzett a szám om ra N yugat-A frika négereinél s közli 
velem , hogy »a nők, legalább az intelligensebb pagan-törzsek- 
nél, nehézség nélkül m egkapják a k ívánt férjet, noha a 
nőiességgel m eg nem  egyeztethetőnek  tartják arra kérni 
a férfit, hogy vegye őket feleségül. Teljesen képesek arra, 
hogy szerelm esek legyenek és hogy gyengéd, szenvedélyes

20 Azara »Voyages« II. к. 23.1. Dobrizhoffer »An Account of the 
Abipones«, 1822. II. к. 207. 1. Musters Kap. in »Proc. R. Geogr. Soc.« 
XV. k. 47. 1. Williams a Fidzsi-szigetiekről, idézve Lubbockból »Orig, 
of Civil.« 1870. 79. 1. A fuegoiakról King és Fitzroy »Voyages of the 
Adventure and Beagle« 1839. II. k. 182. 1. A kalmükökről, idézi 
M’Lennan »Primitiv Marriage« 1865. 32. 1. A malayokról Lubbock id. 
m. 76. 1. Shooter tiszt. »On the Kaffirs of Natal« 1857, 52—60 11. 
D. Leslie »Kafir-Charakter and Customs« 1871. 4. 1. A bush-okról 
Burchell »Travels in S. Africa« 1824. II. k. 59. 1. A korakokról 
Me Kennan, idézi Wake »Anthropologia« 1873 okt. 75. 1.
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és hűséges házasságot kössenek.« Felhozhatnánk m ég más 
eseteket is.

Látjuk tehát, hogy a vad népeknél az asszonyok a házas
ságot illetőleg nem  egészen olyan lealázó állapotban vannak, 
m int azt sokszor feltételezték . E lcsábíthatják azokat a fér
fiakat, akik nekik jobban tetszenek  és néha visszautasít
hatják  a nem tetszőket, a házasság előtt vagy  után. A nők  
részéről állandóan bizonyos irányban m egnyilvánuló elő
szeretet végül m egváltoztatja a törzs jellegét; a nők ugyanis 
általában nem csak az ízlésük szerinti legcsinosabb férfiakat 
választják, hanem  azokat, akik egyszersm ind leginkább  
képesek őket m egvédelm ezni és eltartani. Az ilyen tehetősebb  
párok általában nagyobb szám ú utódokat fognak felnevelni, 
m int a kevésbbé előnyös helyzetben levők. U gyanaz az ered
m ény fog kidom borodni, de m ég nagyobb m értékben, ha 
m indkét oldalon m egvolt a k iválasztás ; azaz, ha a nők  
a  legtetszetősebb és egyszersm ind legerősebb férfiakat s ezek  
m egint a legtetszetősebb nőket választják ki. Es úgy látszik, 
h ogy a kiválasztásnak ez a k ettős alakja tényleg előfordult, 
különösen a mi hosszú történelm ünk korai szakaszaiban.

Most egy kissé közelebbről fogunk m egvizsgálni néhány  
jellem vonást, m elyek a különféle em berfajtákat egym ástól 
és az alsóbbrendű állatoktól m egkülönböztetik, és pedig a 
testszőrözetnek kisebb-nagyobb h iányát és a bőr színét. 
N em  is kell beszélnünk az arcvonások és a koponya alakjában  
az egyes fajtáknál található nagy eltérésekről, m inthogy  
az utolsó fejezetben már láttuk , hogy ezek tek intetében  
m ennyire különböznek a szépség m értékei. E zek a jellem 
vonások tehát valószínűleg nem i kiválasztás által jöttek  
létre ; de sem m i eszköz sem  áll rendelkezésünkre annak a 
m egítéléséhez, hogy vájjon a k iválasztás a férfi vagy  a nő 
részéről történt-e. Szintúgy tárgyaltuk már az ember zenei 
tehetségeit.

A szőrözet hiánya a testen s kifejlődése az arcon és a 
fejen. —  Abból, hogy az emberi m agzat testén  finom pihe- 
szőr (lanugo) található, m eg hogy a kifejlett testen  is elsat- 
n yu lt szőrszálak vannak elszórva, arra következtethetünk, 
h ogy az ember valam i olyan állattó l szárm azott, am ely szőrö-
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sen szü letett s ilyen is m aradt egész életén át. A szőrözet 
elvesztése kényelm etlen és valószínűleg káros az emberre, 
még a forró éghajlat a latt is, m ert így ki van téve a nap  
perzselésének és hirtelen m eghűléseknek, különösen rossz 
idő esetén. A m int Mr. W allace m egjegyzi, bárm ely ország
ban a bennszülöttek szívesen védik m eztelen hátukat és vá l- 
laikat valam i könnyű takaróval. Senki sem  tételezi fel, hogy  
a bőr m eztelensége az em bernek valam i közvetlen  előny
nyel szolgálna ; az ő teste tehát nem veszíth ette el a szőrö- 
zetet term észetes kiválasztás á lta l.21 Arra sincs —  m int egy  
előbbi fejezetben k im utattuk —  sem m i bizonyítékunk, 
hogy ezt az éghajlat közvetlen hatásának tulajdonítsuk, 
vagy hogy viszonos (korrelativ) fejlődésnek az eredm énye.

A szőrözet hiánya a testen  bizonyos m értékig másodrendű  
nem i jellem vonás ; m ert hiszen a világ m inden részében a nők  
kevésbbé szőrösek, m int a férfiak. íg y  tehát észszerűen fel
tehetjük , hogy ez a jellem vonás nem i kiválasztás által kelet
kezett. Tudjuk, hogy több m ajom fajtának az arcáról és m ás 
fajtáknál a test ellenkező végéről nagy területeken eltűnt a 
szőr ; és ezt nyugodtan a nem i kiválasztásnak tulajdonít
hatjuk, m ert ezek a felületek nem csak élénk színűek, hanem  
olykor —  m int pl. a hím  m andrillnál és a nőstény rhesus- 
nál — egyik nem nél élénkebb színűek m int a m ásiknál, 
különösen a párzás időszakában. B artlett úr közli velem , 
hogy am int ezek az állatok apránként elérik a nem i érett
séget, e felületek gyorsabban növekednek, m int a test nagy
sága. A szőr pedig, úgy látszik, nem  a m eztelenség kedvéért 
tűnt el, hanem  hogy a bőr szine annál jobban előtűnjék. 
U gyanez az eset néhány madárnál, m elyeknél, úgy látszik, 
a nem i kiválasztás a fejről és a nyakról k iirtotta  a tollakat, 
hogy a bőr rikító szine jobban érvényesüljön.

21 »Contributions to the Theory of Natural Selection« 1870. 
346. 1. Wallace azt hiszi (350. 1.) »hogy az ember fejlődését valami 
értelmes erő vezette vagy határozta meg« ; és úgy gondolja, hogy a 
bőrnek szőrtelensége is ide tartozik. Stebbing tiszt, e nézetet fejte
getvén (»Transactions of Devonshire Assoc, for Science« 1870.) meg
jegyezte, hogy »ha Wallace ismert zsenialitásával vizsgálja a bőr 
szőrtelenségének kérdését, láthatta volna annak a lehetőségét, hogy 
a szépsége vagy a nagyobb tisztasággal járó egészségesebb volta 
miatt választatott ki.«
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Mivel a nő teste  kevésbbé szőrös, m int a férfié és m ivel 
ez így van m inden fajtánál, ebből arra következtethetünk, 
hogy a m i nőstény félem ber-őseink veszítették  el először a 
szőrözetüket és hogy ez nagyon régen történt, m ég m ielőtt 
a különböző fajták a közös törzsből kiágaztak volna. A m int 
nőstény elődeink fokozatosan m egszerezték a m eztelen
ségnek ez új bélyegét, bizonyára egyenlő m értékben örökí
te tték  át m indkét nembeli fiatal utódaikra ; úgy hogy ezek
nek az átörökítése, m int néhány em lős és m adár díszeinél, 
nem vo lt korlátozva sem  a nem , sem  a kor által. N incs sem m i 
m eglepő abban, hogy a m i m ajom szerű őseink a szőrözet- 
nek e részleges elvesztését valam i ékességnek tek intették , 
hiszen lá ttuk , hogy a különféle állatok szám talan furcsa 
jellem vonást így  értékeltek s ennek következtében  nem i 
kiválasztás által szereztek meg. Az sem  m eglepő, hogy  
ugyancsak így szereztek m eg valam i olyan jellem vonást, 
m ely más irányban kissé kártékony ; pl. ez az eset bizonyos  
madarak tolláinál és bizonyos szarvasok agancsainál.

N éhány em berszabású m ajom nak a nősténye, m int 
egy előbbi fejezetben m ondottuk, az alsó felén kissé kevésbbé 
szőrös, m int a hím  és valószínűleg itt találhatjuk m eg az 
okot, m ely az elm eztelenedési fo lyam atot m egindította. 
T ekintettel arra, hogy az ivari k iválás tök életesítette  ezt a 
fo lyam atot, jó lesz eszünkben tartani az újzélandi köz
m ondást »a szőrös férfi nem  kap asszonyt«. Akik lá tták  a 
sziám i szőrös családnak a fényképeit, el fogják ismerni, 
m ilyen nevetségesen csúnya a túlságos szőrösségnek ez a 
m ásik véglete. És Sziám  királya kénytelen vo lt m egvesz
tegetni egy férfit, hogy vegye el az első szőrös nőt a család
ban ; s a nő e jellem vonását m indkét nem beli fiatal utódaira  
átörök ítette.22

E gyes fajták jóval szőrösebbek, m int m ások, főleg a 
hím ek ; m égsem  kell azt gondolni, hogy a szőrösebb fajták, 
m int pl. az európaiak, közelebb m aradtak az ősi állapot
hoz, m int a m eztelen fajták, m int pl. a kalm ükök vagy  
amerikaiak. Sokkal valószínűbb, hogy az előbbiek szőrös
sége részleges visszaütés eredm énye ; ugyanis azon jellem -

22 »The Variation of Animals and Plants« stb. 1868. II. k. 327. 1.
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vonások, m elyek valam ely régebbi korban sokáig öröklőd
tek , m indig hajlandók visszatérni. L áttuk, hogy az id ióták  
gyakran nagyon szőrösek s ezek hajlandók egyéb sajátságok
ban az alsóbb állati tipusra visszaütni. N em  látszik  va ló 
színűnek, hogy a hideg éghajlat befolyással le tt  volna az 
effajta visszaütésre, k ivéve talán azon négereknél, akik több  
nem zedék óta az Egyesült-Á llam okban 23 nőttek  fel, és talán  
az ájnoknál, akik a Japán szigetvilág északi szigeteit lak
ják. D e az átöröklés törvényei o ly  boityolultak, hogy sok
szor alig értjük m eg a m űködésüket. Am ennyiben az egyes 
fajták nagyobb szőrössége olyan visszaütésnek az ered
m énye, m elyet a kiválasztásnak sem m iféle formája nem  
zavart meg, úgy ennek a rendkívüli változékonysága többé  
nem  is olyan különös.24

Az ember szakállát illetőleg legjobban útba igazítanak  
bennünket a négykezüek ; s azt találjuk, hogy sok fajnál 
a szakáll m indkét nem nél egyenlően van  kifejlődve, de 
néhánynál csak a hím re szorítkozik, vagy  ennél jobban van  
kifejlődve, m int a nősténynél. E bből a tényből, valam int 
sok m ajom nál a hajzat furcsa elrendezéséből és világos színé
ből nagyon valószínű, m int már előbb k ifejtettük , hogy a

23 »Investigations into Military and Anthrop. Statistics of 
Amer. Soldiers« Gouldtól 1869 ; 568. 1. : — Gondos megfigyeléseket 
végeztek 2129 fekete és szines katona szőrösségére vonatkozólag, míg 
ezek fürdöttek ; és a közzétett táblázatra nézve »első pillanatban 
nyilvánvaló, hogy e tekintetben a fekete és fehér fajták között csak 
kicsiny vagy semmi különbség sincs.« Viszont bizonyos, hogy a nége
reknek az ő sokkal melegebb szülőhazájukban, Afrikában, feltűnően 
sima testük van. Különösen tekintetbe kell venni, hogy a fenti szám
ban tiszta feketék és mulattok is foglaltatnak; és ez szerencsétlen 
körülmény, mert amaz elvnek értelmében, melynek igazságát másutt 
bizonyítottam be, az embernek a keresztezett fajtái különösen hajla
mosak arra, hogy régi majomszerű elődjeik eredeti szőrös jellegére 
visszaüssenek.

24 E munkában kifejtett egyik nézet sem találkozott annyi 
ellentmondással (lásd pl. Spengel »Die Fortschritte des Darwinismus« 
1874. 80.1.), mint  a fentebbi magyarázata annak, hogy miként veszí
tette el az ember a szőrözetét nemi kiválasztás által. De én a felhozott 
ellenérvek egyikét sem látom elég súlyosnak, szemben azon ténnyel, 
hogy a bőr meztelensége úgy az embernél, mint néhány négykezünél 
másodrendű nemi bélyeget képez.
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hím ek a szakállukat először m int díszt szerezték m eg nem i 
kiválasztás által s a legtöbb esetben —  teljesen vagy  közel 
egyenlően  —  átörökítették  m indkét nem beli utódaikra. 
E schrichttől 25 tudjuk, hogy az em bernél úgy a hím , m int 
a nőstény m agzatnak az arca, különösen a száj körül, tele 
va n  szőrrel; ez arra m utat, hogy olyan elődöktől szárm azunk, 
m elyeknél m indkét nem  szakállas vo lt. E lső pillanatra tehát 
valószínűnek látszik, hogy a férfinek nagyon régi korból 
m aradt m eg a szakálla, m íg a nő akkor vesz te tte  el a szakál- 
lát, m ikor a testéről is lepusztult csaknem  m inden szőr. Ü gy  
látszik , hogy m ég a szakállunk színét is m ajom szerü őseink
tő l örököltük ; ugyanis ha van valam i különbség a szakáll és 
a haj színárnyalata között, m indig az előbbi a világosabb  
színű az összes m ajm oknál és az em bernél is. A m ely négy- 
kezüeknél a hím  szakálla nagyobb, m int a nőstényé, az ép úgy  
csak a nem i érettség idején fejlődik ki teljesen, m int az em ber
nél ; s lehetséges, hogy az ember csak a fejlődés későbbi fokait 
tarto tta  meg. E  nézettel, hogy t. i. a szakáll egy régi kor 
m aradványa, ellentétben áll az a tény , hogy a szakáll a 
különféle fajtáknál, sőt ugyanazon fajtán belül is, nagy  
m értékben v á lto zék o n y ; ez ugyanis visszaütésre m utat, 
—  m ivel a rég elvesztett jellem vonások az újból való m eg
jelenésnél nagyon hajlandók a változékonyságra.

D e nem  szabad elsiklanunk a nem i kiválasztásnak a 
későbbi időkben való szerepe fölött s e m ; hiszen tudjuk, hogy  
a vad  népeknél a szakálltalan fajták férfiai hihetetlen  gond
dal irtanak ki m inden szőrszálat az arcukról, m int valam i 
gyűlöletes dolgot, m íg a szakállas fajták férfiai épen a szakál
lukra legbüszkébbek. A nők kétségtelenül osztoznak ezek
ben az érzelm ekben s ez esetben alig tehető  föl, hogy a nem i 
kiválasztásnak a későbbi idők folyam án is ne le tt  volna  
valam i hatása. Az is valószínű, hogy a szőrözet kiirtásának  
hosszú időn át gyakorolt szokása valam i öröklékeny hatást 
is eredm ényezett. Dr. Brown-Séquard m egm utatta, hogy  
ha bizonyos állatokat m egfelelő m ódon operálunk, ennek  
hatása az utódokon is m egjelenik. Felsorolhatnánk még

25 »Uber die Richtung der Haare am menschlichen Körper«. 
Müller’s »Archiv für Anat. u. Phys.« 1837. 40. 1.
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m ás bizonyságokat is a csonkítások átöröklésére ; de egy  
Salvin 26 által felhozott tén y  a jelen kérdéssel közelebbi 
összefüggésben van ; ő ugyanis k im utatta , hogy a m otm ot- 
m adaraknál, m elyeknek szokása a két középső farktoll 
zászlóját kitépkedni, e tollak zászlója ném ileg redukáló
d o tt .27 Ép így az em bernél a szakáll és a testszőrözet kiirtá
sának szokása valószínűleg csak azután keletkezett, mikor 
ezek már bizonyos m értékig redukálódtak.

Csak nehezen alkothatunk valam i vélem ényt arról, 
hogy sok fajtánál m iként fejlődött a haj a jelen tek in télyes  
hosszúságig. Eschricht 28 azt állítja, hogy az emberi m agzat
nál a szőr az ötödik hónapban hosszabb az arcon, m int a  
fejen ; és ez arra m utat, hogy a m i félem ber őseinknek nem  
vo ltak  valam i hosszú hajfürtjeik, tehát ez későbbi szerze
m ény. U gyancsak erre m utat a rendkívüli eltérés a haj 
hosszúságát illetőleg a különböző fa jtá k n á l; a négernél a 
haj inkább csak göndör párnát k ép ez ; nálunk nagyon hosszú, 
az am erikai bennszülötteknél m eg nem  ritkán a földig ér. 
A Sem nopithecus néhány fajánál a fejet m érsékelten hosszú  
haj borítja, ami valószínűleg ékességül szolgál s nem i k ivá
lasztás által keletkezett. Talán ugyanezen szem pont alkal
m azható az emberre is, m ivel tudjuk, hogy a hosszú haj 
m ost is, azelőtt is bám ulat tárgyát képezte, am inek csaknem  
m inden költő m űveiben nyom át találjuk. Szt. Pál azt m ondja  
»ha az asszonyi állatnak hosszú haja vagyon, ez az ő dicső
ségére vagyon« ; s láttuk , hogy Észak-Am erikában csak azért 
vá lasztottak  m eg egy törzsfőnököt, mert hosszú haja vo lt.

A bőr színe. H iányzanak a kifogástalan b izonyítékok  
arra vonatkozólag, hogy a bőr színét a nem i kiválasztás  
m ó d o síto tta ; ugyanis a legtöbb fajtánál a nem ek e tekintetben  
nem  különböznek egym ástól s m int láttuk , más jellem voná-

26 »On the tail-feathers of Momotus« »Proc. Zool. Soc.« 1873. 
429. 1.

27 Sproat ugyané nézetnek adott kifejezést (»Scenes and Studies 
of Savage Life« 1868. 25. 1.) Néhány kiváló ethnológus, köztük Gosse 
és Geneva, azt hiszik, hogy a koponya mesterséges torzításai is örök- 
lékenyek.

28 »Uber die Richtung etc.« u. ott. 40. 1.
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sokban is csak kevéssé. Viszont tudjuk az elősorolt tényekből, 
hogy az összes fajták emberei a bőr szinét a szépség igen 
fontos kellékének tartják, úgy hogy ez olyan jellemvonás, 
amely valószínűleg módosult a kiválasztás által, amint az 
számtalan esetben történt az alsóbb rendű állatoknál. Az 
első pillanatra szörnyű feltevésnek látszik ugyan, hogy a 
négernek fényes feketesége nemi kiválasztás által jött létre ; 
azonban ezt a nézetet számtalan analógia támogatja s tud
juk, hogy a négerek bámulják a maguk szinét. Az emlősök
nél, ha a nemek színben eltérnek, a hím gyakran fekete, vagy 
jóval sötétebb, mint a nőstény s csak az átöröklés formá
jától függ, hogy ez vagy bármely más árnyalat mindkét 
nemre öröklődik-e vagy csak az egyikre. Majdnem nevet
séges a Pithecia sanatas-nak miniatűrben való hasonlósága 
a négerhez, az ő fényes fekete bőrével, forgó fehér szem
golyóival és a feje tetején elválasztott hajával.

Az arc színe sokkal inkább eltérő a majmok különféle 
fajainál, mint az emberfajtáknál; s van némi okunk feltenni, 
hogy a bőrüknek vörös, kék, narancs, majdnem fehér és 
fekete árnyalatai, mégha mindkét nemnél megvannak is, 
valamint a bundájuk rikító színei és a díszes haj csomók a 
fej körül : mind nemi kiválasztás által jöttek létre. Amint 
a kifejlődés sorrendje a növekedés folyamán általában rámu
tat arra a sorrendre is, amelyben egy fajnak a jellemvonásai 
kifejlődtek s a megelőző nemzedékek folyamán módosultak ; 
és amint a különféle emberfajták újszülött gyermekei nem 
oly eltérő színűek, mint a felnőttek, noha a testükről a szőrö
zet ép úgy hiányzik : ebben némi kis bizonyságunk van 
arra, hogy a különféle emberfajták színárnyalatai a szőrözet 
elvesztését követő korban jöttek létre, ami az ember törté
netének valamely nagyon régi korszakában eshetett meg.

összefoglalás. — Levonhatjuk a következtetést, hogy a 
férfi a nővel szemben nagyobb testalkatát, erejét, bátorságát, 
harciasságát és energiáját az ősidőkben szerezte s lassanként 
fokozta, főleg az ellenséges hímekkel a nőstények bírhatá- 
sáért folytatott versengései által. A férfi nagyobb értelmi 
erejét és találékonyságát valószínűleg a természetes kivá
lasztásnak kell tulajdonítanunk, kapcsolatban a szokás
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örökölt hatásaival; mivel bizonyára a legarravalóbb férfiak 
érték el a legnagyobb eredményt a maguk, feleségeik és 
utódaik védelmezésében és fenntartásában. Amennyire a 
tárgy rendkívül bonyolult volta mellett megítélhetjük, úgy 
látszik, hogy a mi majomszerü elődeink hímjei a szakállukat 
mint arra való ékességet szerezték meg, hogy a másik nemet 
elbűvöljék vagy felingereljék és ezt csupán hím utódaikra 
örökítették át. A nőstények látszólag előbb veszítették el 
a test-szőrözetet, szintén nemi ékesség gyanánt, de ők ezt a 
jellegüket csaknem egyenlő mértékben örökítették át mind
két nemre. Nem valószínűtlen, hogy a nőstények más szem
pontokból ugyanezen célból és ugyanezen eszközök által 
módosultak ; így pl., hogy a nők kellemesebb hangra tettek 
szert és hogy szebbek lettek, mint a férfiak.

Figyelemreméltó, hogy az embernél a feltételek sokkal 
kedvezőbbek voltak a nemi kiválasztásra ama nagyon 
régi korban, amikor épen emberré lett, mint a későbbi idők 
folyamán. Mert biztosan következtethetjük, hogy akkor 
még inkább ösztönszerű hajlandóságai vezették, mint az 
előrelátás vagy észszerüség. Bizonyára féltékenyen őrizte 
a feleségét vagy feleségeit. Nem volt szokásában a gyermek
gyilkosság ; az asszonyt sem tekintette inkább csak hasznos 
rabszolgának ; nem is jegyezte el őket már gyermekkorában. 
Ebből következtethetjük, hogy az ember fajtái — legalább 
a nemi kiválasztást illetőleg — jórészt már egy nagyon régi 
korszakban elkülönödtek. Ez aztán világot vet arra a neve
zetes tényre, hogy a legrégibb korban, melyről egyáltalán 
van valami adatunk, az emberfajták már csaknem épen any- 
nyira különböztek egymástól, mint manapság.

A nemi kiválasztásnak az ember történetében vitt szere
péről itt kifejtett nézetek tudományos szabatosságot kíván
nak. Aki az alsóbbrendű állatok esetében ezt a tényezőt nem 
fogadja el, az nem fogja tekintetbe venni azt sem, amit az 
utolsó fejezetekben az emberről írtam. Nem mondhatjuk 
határozottan, hogy ez és nem a másik jellemvonás módosult 
ilyképen ; mégis kimutattuk, hogy az emberfajták különböz
nek egymástól és legközelebbi rokonaiktól bizonyos olyan 
jellemvonásokban, melyeknek semmi hasznát sem veszik 
a mindennapi életben és amelyekről ekként nagyon való-
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színű, hogy nemi kiválasztás által módosultak. Láttuk, 
hogy a legalsóbb vad népeknél minden törzs emberei csodál
ják a maguk jellemző sajátságait, — a koponya és arc alakját, 
a pofacsontjaik szögletességét, az orr kiálló vagy lapos 
voltát, a bőr szinét, a haj hosszúságát, a szőrözet hiányát 
az arcon és a testen vagy a nagy szakállat és így tovább. 
Alig képzelhető tehát, hogy ilyen dolgokat lassan és foko
zatosan túlzásba ne vittek volna az egyes törzseknek erős 
és tehetséges férfiai, akiknek a legnagyobb számú utó
dokat sikerült felnevelni és akik sok nemzedéken át a 
legjellegzetesebb, tehát legtetszetősebb nőket választották 
ki feleségül. En a magam részéről arra a következtetésre 
jutok, hogy mindazon okok közül, melyek az egyes ember
fajták s bizonyos mértékben az alsóbbrendű állatok 
közötti eltéréseket létrehozták, a nemi kiválasztás volt a 
leghatékonyabb.
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megjegyzések.

Elég lesz egy rövid összefoglalás, hogy e munka legfon
tosabb tételeit az olvasó emlékezetébe visszaidézzük. Akifej
tett nézetek között sok a nagyon is spekulatív jellegű, mások 
meg kétségtelenül téveseknek bizonyulnak majd; de minden 
esetben okát adtam annak, hogy mi vezetett engem inkább 
erre a nézetre, mint egy másikra. Érdemesnek találtam 
kutatgatni, hogy a fejlődés elvei mennyiben képesek vilá
gosságot deríteni az ember természetrajzának néhány bonyo
lultabb problémájára. A hamis tények nagy mértékben vesze
delmesek a tudomány haladására, mert gyakran hosszú 
időkig érvényben maradnak ; de a némi bizonyságok által 
támogatott hamis nézetek nem sokat ártanak, mert min
denki jótékony élvezetet talál a hamisságuk bizonyításá
ban ; és ha ez megtörtént, a tévedés felé vezető ösvény el 
van zárva s ugyanakkor talán megnyílik az igazsághoz 
vezető út.

A főkövetkeztetés, amelyre eljutottunk és amelyet 
jelenleg sok olyan természettudós elfogad, aki egészséges 
ítélet alkotására hivatott, hogy az ember valami kevésbbé 
magas szervezetű alaktól származott le. Az alapok, melyeken 
ez a következtetés nyugszik, sohasem fognak megrendülni, 
mert a közeli hasonlóság az ember és az alsóbbrendű állatok 
magzati fejlődése, valamint szervezet és testalkat számtalan

XXI. FEJEZET.
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— fontosabb és kevésbbé fontos — mozzanata között, a 
megtartott csökevényes (elsatnyult) szervek, az alkalmilag 
előforduló rendkívüli visszaütések: mind el nem vitatható 
tények. Már régen ismerték ezeket, de egész mostanig semmi 
útbaigazítással nem szolgáltak az ember származására vonat
kozólag. De most így, az egész szerves világról való ismere
teink világánál nézve, félreérthetetlenül beszélnek. A fej
lődés nagy elve szilárdan és biztosan áll előttünk, ha a tények 
ezen csoportjait másokkal való összeköttetésükben nézzük, 
mint pl. ugyanazon csoport tagjainak a kölcsönös rokon
sága, földrajzi eloszlása a múltban és jelenben, és geológiai 
egymásutánisága. Hihetetlen, hogy mindezek a tények 
hamisan beszélnének. Aki nem elégszik meg azzal, hogy
— mint a vadember — a természet jelenségeit egymástól 
elszakítva lássa, nem hiheti tovább, hogy az ember valami 
külön teremtésnek a műve. Kénytelen lesz elfogadni, hogy 
az ember embryójának közeli hasonlósága — például a 
kutyáéhoz ; a koponya, a végtagok és az egész csontváz 
szerkezetének megegyezése a többi emlősökével, függetlenül 
az egyes részek használásának módjától; különféle képle
teknek alkalmi újrafeltűnése, pl. olyan izmoknak, melyek 
az embernél rendesen hiányzanak, de amelyek a négykezüek- 
nél megvannak; és a hasonló tényeknek egész tömege : 
mind a legvilágosabban utalnak arra a következtetésre, 
hogy az ember a többi emlősökkel együtt származott le valami 
közös őstől.

Láttuk, hogy az ember úgy az egész testén, mint a szel
lemi képességeiben folytonosan egyéni eltéréseket mutat fel. 
Ügy látszik, hogy ez eltéréseket vagy variációkat ugyanaz 
az általános ok hozza létre s hogy ezek ugyanazon törvények
nek engedelmeskednek, mint az alsóbbrendű állatoknál. 
Mindkét esetben az átöröklés hasonló törvényei uralkodnak. 
Az embernél megvan a hajlandóság, hogy nagyobb mérték
ben szaporodjék, mint az életfenntartási eszközök ; ennek 
következtében sokszor nehéz létért való küzdelmeknek 
van alávetve s a természetes kiválasztás, a maga hatáskörén 
belül, mindenütt beavatkozik. Egyáltalán nem valami szük
ségszerűség következménye, hogy hasonló természetű, nagyon 
kifejező elváltozások egymásután lépjenek fe l; csekélyebb

21DARWIN: Az ember származása. II.



és ingadozó egyéni változások elegendők arra, hogy a termé
szetes kiválasztás működésbe jöjjön ; de semmi okunk fel
tenni, hogy ugyanazon fajnál a szervezet minden része 
ugyanoly mértékben igyekeznék elváltozni. Biztosra vehet
jük, hogy az egyes részek hosszú időn át tartó használásának 
vagy nemhasználásának örökölt hatásai, a természetes kivá
lasztással egyidejűleg, ugyanazon irányban nagyon sokat 
vittek véghez. Azelőtt nagy fontosságú módosulások még 
sokáig átöröklődnek, mikor már többé semmi haszonnal 
nem járnak. Ha egyik testrész módosul, a kölcsönösség elvé
nél fogva más részek is megváltoznak, amire elég példánk 
van a kölcsönös eltorzulások több furcsa esetében. Valami 
része van ebben a környező életfeltételek, mint pl. a táplá
lék bősége, melegség vagy nedvesség, közvetlen és határo
zott befolyásának is; és végül, számos kisebb élettani jelentő
ségű és néhány nagyfontosságú jellemvonás nemi kiválasz
tás által jött létre.

Kétségtelen, hogy úgy az embernek, mint minden más 
állatnak vannak olyan szervei, melyekről korlátolt ismere
teinkkel azt hisszük, hogy sem most, sem régebben nem vol
tak rá nézve hasznosak, sem az általános életfeltételek,, 
sem a nemek egymásközti viszonya szempontjából. Az 
ilyen szerveket nem lehet se valamilyen irányú kiválasztás
ból, se a használás vagy nemhasználás örökölt hatásaiból 
megmagyarázni. Viszont tudjuk, hogy alkalmilag a mi hono
sított tenyészeteinken is sok furcsa és nagyon jellegzetes 
szervi változás jelenik meg és ha az ezeket előidéző ismeretlen 
okok egyformábban működnének, valószínűleg közösen for
dulnának elő a faj valamennyi egyénén. Remélhetjük, hogy 
az ilyen alkalmi módosulások okait valamikor úgy ahogy 
megismerjük, különösen a torzultságok tanulmányozása 
á lta l: ezért az olyan kísérletezőknek a munkássága, mint 
M. Camille Dareste, a jövőre nézve igen sokat igér. Általá
nosságban csak azt mondhatjuk, hogy a csekélyebb elvál
tozásoknak és a torzulásoknak oka inkább a szervezet alka
tában, mint a környező életfeltételek természetében rejlik ; 
bár bizonyos, hogy a változott életfeltételek is jelentékeny 
szerepet játszanak a sokféle szervi elváltozás megindítá
sában.
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Az imént részletesen elősorolt és talán még más eddig 
ismeretlen tényezők segítségével emelkedett az ember mai 
helyzetéig. De mióta az emberi rangot elérte, különböző 
rassz-okra, vagy jobban mondva fajtákra (alfajokra) oszlott 
fel. Ezek közül némelyek, mint pl. a négerek és európaiak 
annyira eltérnek egymástól, hogy ha minden további tájé
koztatás nélkül egy természetbúvár elé tennénk e fajtákat, az 
kétségtelenül valódi és jó fajoknak tekintené őket. Viszont 
az összes fajták a testalkatnak annyi fontos részletében és 
oly sok szellemi tulajdonságban egyeznek meg, hogy mind
ezeket csak valamely közös őstől való öröklésnek tudhatjuk 
be; és az így jellemzett őst nagy valószínűséggel már emberi 
rangon állónak vehetjük.

Ne gondoljuk, hogy az egyes fajtáknak egymástól és 
valamennyinek a közös törzstől való eltérését egészen egyet
len pár ősig visszafelé követhetjük. Ellenkezőleg : a fejlő
dési folyamat minden szakaszán, mindazon egyének, melyek 
az életfeltételeiknek, noha más-más mértékben, jobban meg
feleltek, mindig nagyobb számban maradtak meg, mint a 
kevésbbé alkalmasok. A természet eljárása valószínűleg 
ugyanaz volt, mint amelyet az ember követ, mikor nem 
szándékosan választja ki a különleges egyéneket, hanem 
valamennyi közül csak a jobb egyéneket tenyészti tovább, 
nem törődve az alsóbbrendüekkel. így lassan, de biztosan 
módosítja a törzset s öntudatlanul is új útra tereli. Ugyanez 
áll a kiválasztástól függetlenül szerzett módosulásokra, 
amelyeket a szervezet természetes változékonyságának és 
a környező életfeltételek hatásának vagy a megváltozott 
szokásoknak kell tulajdonítanunk. Egyetlen egy pár sem 
módosulhatott jobban, mint az ugyanazon területen lakó 
többiek, mert a szabad kereszteződés által állandóan keve- 
rődtek.

Ha az embernek az embryonális testalkatát vesszük 
szemügyre, — és pedig az alsóbbrendű állatokkal való hason
latosságokat, — a megmaradt csőké vény eket, — és az elő
fordulható visszaütéseket, részben magunk elé varázsolhat
juk régi őseinknek korábbi állapotát és megközelítőleg kije
lölhetjük nekik a megfelelő helyet az állatországban. így 
tudjuk meg, hogy az ember valószínűleg az óvilágnak vala-

21*
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milyen szőrös, farkkal biró, négylábú s valószínűleg fákon 
élő lakójától származott le. Ha természettudós vizsgálná 
meg e teremtmény testi szervezetét, bizonyosan a négykezüek 
közé sorozná be, ép úgy mint az ó- és Űjvilág majmainak 
még régebbi őseit. A négykezüek és valamennyi magasabb- 
rendű emlős valószínűleg valami ősi erszényes-állattól szár
maztak le, ez megint a különféle formák hosszú során keresz
tül valami kétéltüféle teremtménytől s végül ez valami 
halszerű állattól. A múlt sötét homályán keresztül látha
tunk annyit, hogy az összes gerincesek korai ősének valami 
vizi állatnak kellett lennie, mely kopoltyúkkal volt ellátva, 
a két nem egyesítve volt egy egyénben, s melynél a test leg
fontosabb szervei (mint pl. az agyvelő és a szív) még csak 
tökéletlenül vagy egyáltalán nem voltak kifejlődve. Ügy 
látszik, hogy ez az állat jobban hasonlított a jelenlegi tengeri 
Ascidiák (zsák-állatok) lárváihoz, mint bármely más ismert 
állathoz.*

Értelmi erőink és erkölcsi hajlandóságaink magas szín
vonala azok a legnagyobb nehézségek, melyek az ember ere
detére vonatkozó ilyen következtetéseink elé gördülhet
nek. De mindenkinek, aki a fejlődés elvét elfogadja, 
látnia kell, hogy a magasabbrendű állatok szellemi erői, 
melyek minőségileg ugyanazok, és csak mennyiségileg külön
böznek annyira, képesek a fejlődésre. Ép így roppant nagy 
a különbség szellemi erők tekintetében egy magasabbrendű 
majom és egy hal, vagy egy hangya és egy pajzstetü között, 
ezeknek a fejlődése még se tár elénk különös nehézségeket; 
mert a mi házi állatainknál is a szellemi képességek nagyon 
változók és e változások átöröklődnek. Senki sem fogja 
kétségbe vonni, hogy milyen nagyon fontosak ezek a ter
mészetes állapotban élő állatoknál. Tehát a természetes kivá
lasztás által való fejlődésüknek kedveznek a feltételek. 
Ugyanígy következtethetünk az emberre vonatkozólag is ; 
az értelem rendkívül fontos lehetett nála még a nagyon

* Darwin még nem ismerte az Amphioxus lanceolatus-t 
(lándzsahalacska), mely csaknem minden pontban megfelel az itt 
kifejtett követelményeknek. Fordító.
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régi korokban is, mert ez tette őt képessé a nyelv feltalálá
sára és használására, fegyverek, eszközök, csapdák stb. 
készítésére, így aztán ezeknek, meg a társas szokásainak a 
segítségével már régen uralkodó szerepet játszott az összes 
élő teremtmények fölött.

Hatalmas lépés volt az értelem fejlődésében, mikor be
következett a beszéd félig művészetnek, félig ösztönnek vehető 
használata ; ugyanis a beszéd folytonos használata befolyás
sal volt az agyvelőre s öröklékeny változást idézett elő ; ez 
megint a beszéd tökéletesedését hozta magával. Amint 
Chauncey Wright 1 igen helyesen megjegyezte, az ember agy
velejének a testhez viszonyított nagysága, összehasonlítva 
az alsóbbrendű állatokkal, főleg annak tulajdonítható, 
hogy már korán használatba jött valamilyen egyszerű 
formában a beszéd, — az a csodálatos gépezet, mely vala
mennyi tárgyhoz és tulajdonsághoz jeleket fűz, s gondolat
soroknak ad életet, melyek a tisztán érzéki észrevételből 
sohasem keletkeztek volna, vagy ha igen, sohasem lettek 
volna folytathatók. Az ember magasabb értelmi képességei, 
mint pl. a következtető és elvont gondolkodás, öntudat stb., 
valószínűleg a többi szellemi képességek folytonos tökélete
sedésének és gyakorlásának a következményei.

Az erkölcsi tulajdonságok fejlődése még érdekesebb 
probléma. Ezeknek az alapjai a társas ösztönökben kere
sendők, ide számítva a családi kötelékeket is. Ez ösztönök 
nagyon bonyolultak és az alsóbbrendű állatoknál bizonyos 
határozott cselekvések kivitelére irányulnak; de a fontosabb 
elemek a szeretet és a rokonszenvnek ettől eltérő érzése. 
A társas ösztönökkel felruházott állatok örülnek az egymás 
társaságának, figyelmeztetik egymást a veszélyre, külön
féleképen segítik és védelmezik egymást. Ez ösztönök nem 
nyilvánulnak meg a faj mindegyik egyénével szemben, 
csak ugyanazon közösség tagjaival szemben. S minthogy 
a fajra nézve igen jótékony hatásúak, minden valószínűség 
szerint a természetes kiválasztás hozta őket létre.

Erkölcsi lény az olyan, mely képes a saját megtörtént

1 »On the Limits of Natural Selection« North.-American 
Review, 1870 okt. 295. 1.
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cselekedeteit és ezek indokait mérlegelni, némelyeket helye
selni és másokat rosszaim ; és az a tény, hogy az ember az 
egyetlen lény, aki kétségtelenül megfelel ezeknek a követel
ményeknek, a legjelentékenyebb különbség közte és az 
alsóbbrendű állatok között. Azonban a negyedik fejezetben 
megkíséreltem kimutatni, hogy az erkölcsi érzet először a 
társas ösztönök tartós és mindig éber természetének, másod
szor az embertársak helyeslése vagy rosszalása tekintetbe
vételének és harmadszor a szellemi képességek magasabb 
tevékenységének következménye, párosulva a múlt benyo
másainak rendkívüli élénkségével; és az ember főleg ez utóbbi 
szempontokban különbözik az alsóbbrendű állatoktól. E lelki 
feltételek kényszerítik az embert arra, hogy visszafelé és 
előre tekintsen és hogy a múlt benyomásait összehasonlítsa, 
így történik meg, hogy ha valami ideig-óráig tartó vágy 
vagy szenvedély háttérbe szorítja a társas ösztöneit, gon
dolkozni kezd és a régebbi hasonló vágyaknak most már 
gyengült benyomásait a mindig éber társas ösztönei szem
pontjából mérlegeli; és ekkor érzi az elégedetlenségnek azt 
az érzését, melyet a kielégítetlen ösztönök hagynak maguk 
után, elhatározza tehát, hogy a jövőben máskép cselekszik, 
— és ez az, amit lelkiismeretnek nevezünk. Minden ösztön, 
mely állandóan erősebb és tartósabb mint egy másik, olyan 
érzést kelt bennünk, amit avval fejezünk ki, hogy azt mond
juk : engedelmeskednünk kell neki. Ha egy vizsla képes volna 
a régebbi magaviseleté felett gondolkodni, azt mondaná 
magában (ahogy mi tényleg mondjuk is róla), hogy bizony 
nekem állanom kellett volna azt a nyulat, nem pedig a múló 
kísértésnek engedve, utána menni és hajtani.

A társas állatokat részben valami vágy kényszeríti, 
hogy általában segítségükre legyenek a közösségük tagjai
nak és még inkább, hogy valami határozott cselekvéseket 
végrehajtsanak. Az embert is ugyanez az általános ösztön 
kényszeríti, hogy a társain segítsen; de alig vannak, vagy 
egyáltalán nincsenek különleges ösztönei. Abban is külön
bözik az alsóbbrendű állatoktól, hogy képes a kívánságait 
szavakkal kifejezni, melyek így vezetőül szolgálnak a segít
ség kérésében és nyújtásában. Hasonlóképen a segítség- 
nyújtás indoka is módosult az embernél: nem csupán vak,
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ösztönszerű indulat, hanem jelentékenyen befolyásolja az 
embertársak dicsérete vagy gáncsolása. A dicséretnek és 
gáncsnak elfogadása, illetve kifejezésre juttatása egyaránt 
a rokonszenven alapul, és ez az érzés — mint láttuk — 
egyike a társas ösztönök legfontosabb elemeinek. A rokon- 
szenvet is, bár ösztönszerű az eredete, jelentékenyen erősít
hetik a gyakorlat és a szokás. Mivel minden ember a saját 
boldogságát óhajtja, a cselekvések és indokaik felett való 
dicséretet vagy gáncsot is aszerint nyilvánítják, hogy azok 
mennyiben vezetnek e cél elérésére ; és mivel a boldogság 
fontos része az általános jónak, a legnagyobb boldogság 
elve majdnem biztos közvetett mértékéül szolgál a jónak 
és rossznak. Amint a gondolkodási képesség előre halad s a 
tapasztalatok gyarapodnak, észrevesszük a magaviselet bizo
nyos irányainak az egyéni jellemre és az általános jóra gyako
rolt távolabbi hatásait; és ekkor az egyéni erények is a 
nyilvánosság színterére kerülvén, dicséretben, az ellentéteik 
gáncsban részesülnek. Azonban a kevésbbé civilizált népek
nél az értelem gyakran téved és sok rossz szokás meg közön
séges babonák kerülnek ugyanazon színtérre s ezeket aztán 
fontos erényeknek, megsértésüket pedig súlyos bűnöknek 
tekintik.

Az erkölcsi tehetségeket általában és joggal értékesebbek
nek tartják az értelmi erőknél. De nem szabad elfelednünk, 
hogy a lélek azon tevékenysége, hogy élénken visszaidézi a 
múlt benyomásait, egyike a lelkiismeret fontos, bár másod
rendű alapjainak. Ez szolgáltatja a legerősebb érvet amellett, 
hogy minden emberi lény értelmi képességeit minden lehető 
módon neveljük és fejlesszük. Kétségtelen, hogy a tompa- 
lelkű embert is meg lehet tanítani jócselekedetekre és neki 
is lehet érzékeny lelkiismerete, ha a társas ösztönei és rokon- 
szén ve jól ki vannak fejlődve. De minden, ami a képzelődést 
élénkebbé teszi és a régi benyomások felidézésének és össze
hasonlításának szokását erősíti, érzékenyebbé teszi a lelki
ismeretet is és talán kárpótolhat is valamennyire a gyenge 
társas hajlamokért és rokonérzésekért.

Jelenlegi magaslatát az ember erkölcsi természete rész
ben gondolkodó erőinek haladása s ebből következőleg egy 
igazságos közvéleménynek a kialakulása által érte el, főleg



328

pedig azáltal, hogy a rokonérzései gyengédebbek és szélesebb 
körűek lettek a szokás, példa, oktatás és gondolkodás hatásai 
következtében. Nem valószínűtlen, hogy a hosszú gyakorlás 
az erényre való hajlamokat öröklékenyekké tette. A civili
záltabb fajtáknál egy mindent látó istenség létezéséről való 
meggyőződésnek jelentékeny hatása volt a moralitás hala
dására. Végül az ember nem csupán a társainak dicséretét 
vagy gáncsát tekinti egyedüli útmutatóul, bár csak kevesen 
mentesek e befolyástól, hanem az értelem által ellenőrzött 
szokásszerű meggyőződései szolgálnak legbiztosabb szabályo
kul. A lelkiismerete lesz a legfőbb bíró és figyelmeztető. 
Mégis az erkölcsi érzésnek első megalapozása vagy eredete 
a társas ösztönökben keresendő, ideértve a rokonszenvet is ; 
és ezeket az ösztönöket első ízben kétségtelenül a termé
szetes kiválasztás hozta létre, mint az alsóbbrendű állatoknál.

Az istenben való hitet tekintették gyakran nemcsak a 
legnagyobb, de a legteljesebb különbségnek is az ember és 
az alsóbbrendű állatok között. Azonban — mint láttuk — 
lehetetlen elfogadni, hogy ez a hit az emberrel veleszüle
tett vagy ösztönszerű. Másrészről a mindent átható szellem
erőkben való hit általánosnak látszik és nyilvánvalólag az 
emberi értelem jelentékeny előhaladásából ered és talán 
még nagyobb mértékben a képzelő-erejének, kíváncsisá
gának és csodálatának előhaladásából. Tudom, hogy az 
istenben való ösztönszerű hitet sokan az isten létezése mel
letti bizonyítéknak használták fel. De ez elhamarkodott 
bizonyítás, mert akkor hinnünk kellene sok kegyetlen és 
rosszakaratú, az embernél csak kissé hatalmasabb szellem 
létezésében is ; ugyanis az ezekben való hit sokkal általáno
sabb, mint a jóltevő istenségben való hit. Ügy látszik, hogy 
egy egyetemes és jóltevő teremtőnek az eszméje csak akkor 
keletkezett az emberben, mikor a hosszabb ideig tartó 
kultúra már kissé magasabb színvonalra emelte.

Aki elfogadja azt, hogy az ember valami alacsonyabb 
szervezetű alakból fejlődött ki, természetszerűleg kérdezni 
fogja, miként egyeztethető ez össze a lélek halhatatlanságáról 
való hittel. A barbár emberfajták, mint Sir J. Lubbock 
kimutatta, nem bírnak valami efféle tiszta h ittel; de amint
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épen láttuk, a vadaknak eredeti hitéből vett érvek kévés 
vagy semmi értékűek. Csak kevesen fognak aggódni amiatt, 
hogy nehéz pontosan meghatározni, vájjon — kezdve a 
piciny csirahólyag első nyomától — a fejlődés melyik szakában 
lesz az ember halhatatlan lénnyé ; és nincs is nagyobb ok 
az aggodalomra, mert ezt az időszakot a fokozatosan emel
kedő szerves sorozatban nem lehet meghatározni.2

Tudom, hogy az e munkámban levont következtetése
ket némelyek nagyon valláselleneseknek fogják ta rtan i; 
de aki ezt a nézetet vallja, ismerje kötelességének kimutatni, 
miért vallásellenesebb az embernek, mint különálló faj
nak a származását valamely alsóbbrendű alaktól a változé
konyság és a természetes kiválasztás törvényei segítségével 
levezetni, mint az egyén születését a rendes szaporodás tör
vényeiből magyarázni. Akár az egyénnek, akár a fajnak a 
születése egyenlőképen részei annak a nagy esemény-sorozat
nak, melyet az értelmünk vonakodik a vak véletlen ered
ményének tulajdonítani. Az értelem fellázad az ilyen követ
keztetés ellen, akár vagyunk képesek elhinni, akár nem, 
hogy a testalkat minden csekély változásának, — a párok 
házasságban való egyesülésének, — a magvak elvetésének — 
és más efféle eseményeknek, mindnek valami különleges ren
deltetése van.

Nagyon sokat foglalkoztunk e munkában a nemi kivá
lasztással ; mert — amint igyekeztem kimutatni — igen 
fontos szerepet játszott a szerves világ történetében. Tudom, 
hogy sok dolog kétséges marad, de megkíséreltem az egész 
dologról tiszta képet nyújtani. Ügy látszik, hogy az állat
ország alsóbb osztályaiban a nemi kiválasztásnak nem volt 
semmi szerepe : ez állatok sokszor egész életükön át ugyan
azon helyhez vannak kötve, vagy a nemek ugyanazon egyén
ben vannak egyesítve, vagy ami még fontosabb, az ő felfogás
beli és értelmi képességeik nem eléggé fejlettek ahhoz, hogy 
szerelmet vagy féltékenységet érezhessenek vagy hogy 
válogassanak. Amint azonban elérünk az ízeltlábúakhoz és

2 J. A. Picton tiszt, ezt tárgyalja »New Theories and the 
Old Faith« 1870.
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Gerincesekhez, a nemi kiválasztás nagyon sokat vitt végbe 
e két nagy alországnak még a legalsóbb osztályaiban is.

Az állatország több nagy osztályában, — az emlősök, 
madarak, hüllők, halak, rovarok, sőt a rákfélék osztályában 
is — a nemek közötti eltérések nagyjában ugyanazt a sza
bályt követik. Csaknem mindig a hímek a kérők és így 
csak ezek vannak ellátva az ellenfelekkel való harchoz 
szükséges fegyverekkel. Általában erősebbek és nagyobbak, 
mint a nőstények s fel vannak ruházva a bátorságnak és a 
harciasságnak szükséges tulajdonságaival. Ök vannak kizá
rólag, vagy a nőstényeknél nagyob mértékben ellátva hang
adó szervekkel vagy zenei hangszerekkel és szagosító miri
gyekkel. Végtelenül változatos függelékeik vannak, a leg- 
ragyogóbb és legfeltűnőbb szinekkel, gyakran elegáns minták 
szerint elrendezve, míg a nőstények dísztelenek. Ha a nemek 
között lényeges alkati eltérések vannak, rendesen a hím van 
ellátva a nőstény megtalálására szolgáló különleges érzék
szervekkel, helyváltoztató szervekkel az eléréséhez és gyak
ran tapadó szervekkel a tartásához. A nőstény elbűvölé- 
sére és biztosítására szolgáló eme változatos szervek gyakran 
csak az év egy részében, a párosodási időszakban, vannak 
a hímnél kifejlődve. Sok esetben átszármaztak ezek többé- 
kevésbbé a nőstényekre is, és ez utóbbi esetben itt inkább 
csak mint csőké vények jelennek meg. Kiherélés esetén a 
hímek elvesztik vagy meg sem szerzik e szerveket. A fiatal 
hímeknél rendesen nincsenek még kifejlődve, de rövid idő
vel a nemi érettség előtt megjelennek. Ezért hasonlítanak 
egymáshoz a legtöbb esetben a mindkét nembeli fiatalok 
és a nőstények egész életükön át hasonlítanak fiatal utódaik
hoz. Csaknem minden nagy osztályban előfordul néhány 
rendellenes eset, ahol a jellemvonások majdnem teljesen fel
cserélődtek a két nemnél s így a nőstények olyan jellem
vonásokat vesznek föl, melyek a hím sajátságai. A nemek 
különbségeit szabályozó eme törvényeknek a meglepő egy
formasága oly sok és egymástól annyira eltérő osztályban, 
érthetővé lesz, ha elfogadjuk, hogy itt mindig egy közös ok 
és pedig a nemi kiválasztás működik.

A nemi kiválasztás bizonyos egyéneknek más, ugyan
azon nembeli egyénekkel szemben a faj fenntartása tekinte-
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tében elért sikereitől függ ; míg a természetes kiválasztás 
mindkét nemnek minden korban az általános életfeltételek
kel szemben elért sikerétől függ. A nemi küzdelem kétféle : 
egyiknél ugyanazon nemhez tartozó egyének, rendesen a 
hímek között folyik le azon célból, hogy elűzzék vagy meg
öljék az ellenfeleiket, amikor a nőstények passzívan visel
kednek ; míg a másiknál a küzdelem hasonlóképen ugyan
azon nemhez tartozó egyének között folyik, de azon célból, 
hogy a másnemüeket, rendesen a nőstényeket felingereljék 
.vagy elbűvöljék, amelyek most már nem viselkednek pasz- 
szívan, hanem a megfelelőbb társakat választják ki. 
A kiválasztásnak ez utóbbi módja nagyon hasonló ahhoz, 
melyet az ember akaratlanul, de tényleg alkalmaz a házi 
tenyészeteinél, mikor hosszú időn keresztül a legtetszető
sebb vagy leghasznosabb egyéneket választja ki, anélkül, 
hogy a tenyészetét módosítani kívánná.

Az átöröklés törvényei szabják meg, hogy bármely 
nemnél a nemi kiválasztás által szerzett tulajdonságok 
átszármazzanak-e ugyanazon vagy mindkét nemre, vala
mint azt a korhatárt is, melynél ezek kifejlődjenek. Ügy 
látszik, hogy a késői életkorban fellépő elváltozások csak az 
egyik és pedig ugyanazon nemre öröklődnek. Változékony
ság a kiválasztás munkájának szükségszerű alapja és ettől 
teljesen független. Ebből következik, hogy ugyanazon álta
lános természetű elváltozások gyakran előnyösek voltak és 
a nemi kiválasztás a faj fenntartása céljából felhalmozta 
őket, ép úgy, mint a természetes kiválasztás az általános 
életfeltételek szempontjából. Innen van az, hogy mikor a 
másodrendű nemi jellemvonások egyenlőképen származnak át 
mindkét nemre, akkor csak az analógiák világánál lehet 
őket megkülönböztetni a rendes faji jellemvonásoktól. A nemi 
kiválasztás által szerzett módosulások olykor annyira kifeje
zettek, hogy a két nemet gyakran különböző fajoknak, sőt 
különböző genusoknak tartották. Az ilyen nagyon jelleg
zetes különbségek bizonyára igen fontosak, s tudjuk, hogy 
ezek olykor nem csupán a kényelem rovására, hanem való
ságos veszélynek kitéve keletkeztek.

A nemi kiválasztás erejében való hit a következő meg
fontolásokon alapul. Bizonyos jellemvonások csak az egyik
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nemre szorítkoznak és csak ez teszi valószínűvé, hogy ezek 
a legtöbb esetben kapcsolatban vannak a szaporodás 
tényével. Számtalan esetben csak a nemi érettség idején 
fejlődnek ki ezek, gyakran csak az évnek egy részében és 
pedig mindig a szaporodási időszakban. Az udvarlásban 
(néhány kivételes esettől eltekintve) a hímek a cselekvőbbek; 
ők vannak jobban felfegyverezve és őket teszik különböző dol
gok vonzóbbakká. Különösen figyelembe kell vennünk, 
hogy a hímek különös gonddal mutogatják a bájaikat a 
nőstények jelenlétében, és hogy ritkán vagy egyáltalán 
sohase mutogatják a szerelmi időszakon kívül. Hihetetlen, 
hogy mindez céltalanul történnék. Végül határozott bizony
ságunk van néhány négylábúnál és madárnál arra, hogy 
az egyik nem egyénei képesek határozott ellenszenvet vagy 
előszeretetet érezni a másik nem bizonyos egyénei iránt.

Mindeme tényeket és az embernek a háziállatoknál 
és a művelt növényeknél alkalmazott öntudatlan kiválasz
tásának jellemző eredményeit szem előtt tartva, előttem 
csaknem bizonyosnak látszik, hogy ha az egyik nem egyénei 
a nemzedékek hosszú során át szívesebben párosodnak a 
másik nemnek bizonyos — valamely irányban jellegzetes — 
egyéneivel, az utódok ugyanezen irányban lassan, de biztosan 
módosulnak. Meg sem kíséreltem eltitkolni, hogy — kivéve, 
ha a hímek nagyobb számmal vannak, mint a nőstények, 
vagy ha a többnejüség uralkodik — kétséges, miként sike
rül a tetszetősebb hímeknek nagyobb számú utódokat 
létrehozni, hogy átörökítsék a díszességükben vagy egyéb 
bájakban megnyilvánuló felsőbbségüket, mint a kevésbbé 
tetszetős hímeknek ; de kimutattam, hogy ennek okai való
színűleg a nőstények — különösen az erősebbek, melyek 
először párosodnak — és pedig azáltal, hogy nem csupán a 
tetszetősebb, hanem egyszersmind az erősebb és így győzel
mes hímeket részesítik előnyben.

Noha van rá valami pozitív bizonyságunk, hogy a 
madarak szeretik a fényes és szép tárgyakat, mint pl. 
Ausztrália galléros madarai, és noha bizonyos, hogy az ének 
ereje hatással van rájuk, mégis teljes mértékben elismerem 
annak a meglepő voltát, hogy sok nőstény madárnak és 
néhány emlősnek elég ízlése van a cifraságok értékelésére,
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amit okunk van a nemi kiválasztásnak tulajdonítani. Sőt 
ez még meglepőbb a hüllők, halak és rovarok esetében. De 
a valóságban keveset tudunk az" alsóbbrendű állatok szellemi 
képességeiről. Mégsem tehetjük fel például, hogy a hím para
dicsommadarak vagy pávák hiába meresztgetnék, terjesz
tenék ki és rezegtetnék oly gondosan szép tollaikat a nősté
nyek előtt. Emlékezzünk csak arra a tényre, melyet egy kiváló 
tekintély nyomán egyik előbbi fejezetben beszéltünk el, 
hogy több nőstény páva, mikor elkülönítették őket az általuk 
csodált hímtől, inkább özvegyen maradtak az egész időszakon 
keresztül, mintsem hogy más hímmel párosodtak volna.

Ép oly kevéssé ismerek a természetrajzban valami cso
dálatosabb tényt, minthogy a nőstény Árgus-fácán képes 
a hím golyó- és üregdiszítményeinek különleges árnyalatát 
és a szárny tollaknak elegáns színezetét értékelni. Aki azt 
hiszi, hogy a hím már olyannak teremtetett, mint amilyen 
ma, annak el kell fogadnia azt is, hogy a nagy tollakat, 
melyek miatt a szárny nem használható repülésre és amelye
ket csak az udvarlás idejében és soha máskor, és csak erre 
a fajra jellemző módon terjeszt szét a hím : szintén csak 
cifraságul kapta. Ez esetben még azt is meg kell engednie, 
hogy a nőstény már a teremtéskor fel volt ruházva az ilyen 
cifraságok értékelésének a képességével. Én csak azzal a 
meggyőződésemmel járok más úton, hogy a hím Árgus- 
fácán fokonként szerezte a szépségét azáltal, hogy a nőstények 
sok nemzedéken át előnyben részesítették a szebben díszí
tett hímeket; a nőstények esztétikai képességét pedig a gya
korlat vagy szokás élesítette, ép úgy, mint ahogy a mi ízlé
sünk is fokozatosan javult. Abból a szerencsés véletlenből, 
hogy a hímnek egynéhány tolla változatlan maradt, egész 
pontosan kinyomozhatjuk, hogy egyszerű foltok, az egyik 
oldalon kis sárgás árnyalattal, mint fejlődtek lépésről- 
lépésre azokká a csodálatos golyó- és üregalakú díszít
ményekké ; s valószínű, hogy ezek tényleg így fejlődtek ki.

Aki elfogadja a fejlődés elvét és mégis nehézségeket 
érez annak elfogadásánál, hogy a nőstény emlősök, madarak, 
hüllők és halak megszerezhették azt a magasfokú ízlést, 
melyet a hímek szépsége feltételez és amely rendesen meg
egyezik a mi mértékünkkel is, gondolkozzék azon, hogy a
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gerincesek sorában úgy a legmagasabb, mint a legalacsonyabb 
rendű tagok agyának idegsejtjei e nagy csoport közös ősének 
az idegsejtjeiből fejlődtek ki. Mert így aztán láthatjuk, 
hogyan történhetett az, hogy bizonyos szellemi képességek 
az állatoknak oly változatos és eltérő csoportjaiban csaknem 
ugyanazon a módon és csaknem ugyanazon fokig fejlőd
tek ki.

Aki az olvasók közül nem sajnálta a fáradságot átolvasni 
a nemi kiválasztásnak szentelt több fejezetet, meg fogja 
tudni ítélni, hogy mennyire támogatják elegendő bizonyíté
kok az általam kifejtett következtetéseket. Ha elfogadja 
e következtetéseket, azt hiszem, bátran kiterjesztheti azokat 
az emberre is ; de fölösleges volna itt ismételnem, amit csak 
az imént mondottam arról, hogy a nemi kiválasztásnak 
látszólag milyen szerepe volt az embernél, és pedig úgy a 
férfinél, mint a nőnél, előidézvén a két nem közötti testi 
és szellemi különbséget és sok fajtának a különböző jellem
vonásokban egymástól, valamint ősi és alacsony szervezetű 
elődeiktől való eltérését.

Aki elfogadja a nemi kiválasztás elvét, az arra a neve
zetes következtetésre jut, hogy az idegrendszer nemcsak a test 
legtöbb tényleges működését szabályozza, hanem közvetve 
a különféle testi szervezeteknek és bizonyos szellemi tulaj
donságoknak a fokozatos kifejlődését is befolyásolta. A bátor
ság, harciasság, kitartás, a test ereje és nagysága, minden
féle fegyverek, hangadó és egyéb zenei szervek, világos színek 
és diszítményi függelékek, mind egyik vagy másik nemnek 
a közvetett szerzeményei, amiben közreműködtek a válogatás 
szokása, a szerelemnek vagy féltékenységnek befolyása, és 
a szép hangnak, színnek és alaknak az értékelése ; és mind
ezen szellemi erők kézzelfoghatólag az agy velő fejlettségétől 
függenek.

Az ember különös gonddal vizsgálgatja a lovainak, 
szarvasmarháinak és kutyáinak a jellemvonásait és szárma
zását, mielőtt párosítaná őket, de csak ritkán vagy egyálta
lán nem vesz magának annyi fáradságot, mikor a saját 
házasságáról van szó. Majdnem ugyanazon indító okok 
vezetik őt is, mint az alsóbbrendű állatokat, mikor rájuk



335

van bízva a szabad választás, noha annyiban mégis felette 
áll ezeknek, amennyiben nagyrabecsüli a szellemi képes
ségeket és az erényeket. Másrészről nagyon vonzzák őt 
a gazdagság vagy a rang. Mégis kiválasztás által tehetne 
valamit az utódoknak nemcsak testi szervezetét és alakját,, 
hanem értelmi és erkölcsi tehetségeit illetőleg is. Mindkét 
nemnek tartózkodnia kellene a házasságtól, ha akár testi, 
akár szellemi tekintetben észrevehetőleg alacsonyabb ren
dűek. De az ilyen remények utópisztikusak és még csak rész
ben sem fognak megvalósulni mindaddig, míg az átöröklés 
törvényeit tökéletesen nem fogjuk ismerni. Mindenki hasznos 
munkát végez, aki e cél eléréséhez hozzájárul. Ha majd 
a tenyésztés és átöröklés törvényeit jobban ismerjük, nem 
fogunk olyat hallani, hogy törvényhozó testületeink tudatlan 
tagjai haragosan utasítsanak vissza egy tervezetet annak 
tanulmányozására, vájjon a vérrokonok közötti házasságok 
károsak-e az emberre vagy nem.

Az emberiség jólétének a haladása nagyon nehéz 
probléma : mindenkinek tartózkodnia kellene a házasságtól, 
akik nem tudják gyermekeikről a szegénységet levenni; 
mert a szegénység nemcsak nagy baj, hanem önmagát 
növelni is igyekszik azáltal, hogy a házasságban meggondolat
lanságokhoz vezet. Másrészről, mint Galton megjegyezte, 
ha az okosak tartózkodnak a házasságtól, a meggondolat
lanok pedig házasodnak, akkor a társadalom alsóbbrendű 
tagjai el fogják nyomni a jobbakat. Az ember is, mint min
den más állat, kétségtelenül a gyors szaporodása következ
tében beállott létért való küzdelem által érte el jelenlegi 
magasabb helyzetét; és hogy még magasabbra jusson, félő, 
hogy további nehéz küzdelemnek kell magát alávetnie. 
Máskülönben közömbösség venne rajta erőt és a tehetségesebb 
ember sem érne el nagyobb sikert a küzdelemben, mint a 
kevésbbé tehetséges. Ezért természetes szaporodási arányun
kat, noha sok nyilvánvaló bajra vezet, semmiképen sem 
szabad erősen csökkentenünk. Szabad verseny mindenki 
számára; és a legtehetségesebbet nem szabad törvények 
vagy szokások által megakadályozni a győzelmében és abban, 
hogy a legnagyobb számú utódokat nevelhesse föl. Bár
milyen fontos volt és az még most is a létért való küzdelem,
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mégis ami az emberi természet legmagasztosabb részét illeti, 
abban más fontosabb tényezők is közreműködnek. Ugyanis 
az erkölcsi tehetségek kifejlődésénél, közvetve vagy közvet
lenül, sokkal inkább szerepeltek a szokás hatásai, a gondol
kodó képesség, oktatás, vallás stb., mint a természetes 
kiválasztás ; noha a társas ösztönöket, melyek az erkölcsi 
érzés fejlődésének alapjául szolgáltak, egész biztosan az 
utóbbi tényezőnek tulajdoníthatjuk.

Sajnálom, ha rágondolok, hogy e művem főeredménye, 
t. i. hogy az ember valami alacsony szervezetű alaktól szár
mazott le, sokak előtt visszataszító lesz. De alig kételked
hetünk benne, hogy barbároktól származtunk. Sohasem 
felejtem el azt a megdöbbenést, melyet akkor éreztem, mikor 
egy vad és szakadozott parton először láttam egy csapat 
fuegóit (tűzföldit), mert az volt az első gondolat, mely egy
szerre átvillant az agyamon, hogy — ilyenek voltak a mi 
őseink. Ezek az emberek teljesen meztelenek voltak, festékkel 
bemázolva, hosszú hajuk összekúszálva, szájuk tajtékzott 
az izgatottságtól, arckifejezésük vad, megdöbbent és bizal
matlan volt. Aligha volt valami iparuk, és vadállatokhoz 
hasonlóan abból éltek, amit megfoghattak ; kormányzatuk 
nem volt s könyörtelenek voltak mindenkihez, aki nem az ő 
kis törzsükhöz tartozott. Aki látott már vadembert a saját 
szülőföldjén, az nem nagyon fogja szégyenleni magát, ha el 
kell ismernie, hogy valami alacsony teremtménynek a vére 
folyik az ereiben. En a magam részéről ép oly szívesen szár
maznék le attól a hős kis majomtól, amely megtámadta 
félelmes ellenségét, csakhogy az ápolója életét megmentse, 
vagy attól az öreg baboontól (pávián), amelyik lejött 
a hegyekről s diadalmasan vitte el kis pajtását a meglepett 
kutya-csapatból — mint attól a vadembertől, aki gyönyör
ködik az ellenségei megkínzásában, véres áldozatokat mutat 
be, lelkiismeretfurdalás nélkül gyakorolja a gyermekgyilkos
ságot, a feleségeivel rabszolgamódra bánik, nem ismer sze
mérmet és aki a legotrombább babonák uralma alatt áll.

Meg lehet bocsátani, ha az embert némi büszkeséggel 
tölti el, hogy — noha nem a saját erejéből — a szerves világ 
lépcsőzetének legmagasabb fokára emelkedett ; és az a tény,
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hogy emelkedett idáig, nem pedig eredetileg helyeztetett 
ide, reményt nyújthat arra, hogy a távol jövőben még maga
sabb hivatást fog elérni. Különben minket itt nem érdekelnek 
a remények vagy félelmek, csak az igazság, amennyire azt 
értelmünkkel kihámozhatjuk; és én a bizonyságokat a leg
jobb képességem szerint közöltem. De előttem úgy látszik, 
el kell ismernünk, hogy az ember minden nemes tulajdon
ságával, a lealázottak iránti szimpátiájával; nemcsak az 
emberre, hanem a legalsóbb élő teremtményekre is kiterjedő 
jóakaratával; a naprendszer mozgásaiba és szerkezetébe 
is behatoló isteni értelmével — mindeme fényes képességek
kel — testi alkatában még ott viseli alacsony eredetének 
kitörülhetetlen bélyegét.

DARWIN: Az ember származása. II. 22
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A nemi kiválasztásról a majmoknál.
(Lenyomat a »Natare« /876 november 2-iki számából. 18. I.)

Az ember származásáról szóló művemben a nemi kiválasztás 
fejtegetésénél semmi sem érdekelt és hozott zavarba annyira, mint  
bizonyos majmoknak rikító színű hátsó teste és az ezzel szomszédos 
részek. Mivel e részek az egyik nemnél rikítóbb színűek, mint a 
másiknál és mivel még fényesebbek lesznek a szerelmi időszakban, 
ebből arra következtettem, hogy e színek mint nemi csalogató eszkö
zök jöttek létre. Jól tudtam, hogy ezzel a nevetségességnek teszem 
ki magamat; noha tényleg nem meglepőbb, hogy egy majom az ő 
világos-vörös hátsó részét mutogatja, mint mikor a páva mutogatja 
nagyszerű farktollait. Akkor azonban még nem volt semmi bizony
ságom arra, hogy a majmok tényleg mutogatják testüknek e részét 
az udvarlás időszaka alatt ; és a madarak esetében ez a mutogatás 
a legjobb bizonyság arra, hogy a hímek díszei segítségül szolgálnak 
a nőstények csábítgatásánál és felingerlésénél. Később a »Der zoolo
gische Garten« 1876 áprilisi számában egy cikket olvastam Fischer 
Jánostól (Gotha) a majmok arckifejezéseiről a különféle indulatok 
hatásai alatt, amely megérdemelné a tanulmányozást mindazok részé
ről, akik érdeklődnek e tárgy iránt és amelyről látszik, hogy a szerzője 
óvatos és gondos megfigyelő. E cikkben fel van említve egy fiatal 
hím mandrillnak a viselkedése, mikor ez először látta magát egy 
tükörben, továbbá el van mondva, hogy egy idő múlva megfordult 
és vörös hátsó részét fordította a tükör felé. Erre vonatkozólag írtam 
Fischer úrnak, megkérdezvén, hogy mit gondol ő, mi lehetett a jelen
tősége e furcsa cselekedetnek ; mire ő két hosszú levélben válaszolt 
nekem, telve új és érdekes részletekkel, amelyek — remélem — 
utólag a nyilvánosság elé fognak jutni. Azt mondja, hogy először 
ötét magát is zavarba hozta a fenti cselekedet, s ez késztette őt arra, 
bogy gondosan megfigyeljen több, különféle más majom-fajokhoz 
tartozó egyént, melyeket már régóta házánál tartott, ö  úgy találja,
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hogy nemcsak a mandrill (Cynocephalus mormon), hanem a drill 
(C. leucopheus) és három másfajtájú pávián (C. hamadryas, sphinx és 
babouin, továbbá a Cynopithecus niger és a Macacus rhesus és nemes- 
trinus is feléje fordítják testük ezen részét, mely mind e fajoknál 
többé-kevésbbé rikító színű, ha jókedvükben vannak, más szemé
lyekkel szemben pedig mintegy üdvözlésül alkalmazzák. Fáradságot 
vett magának, hogy egy Macacus rhesust, mely öt évig volt nála, 
leszoktasson ez illetlen szokásról s végre is sikerült. E majmok külö
nösen készek így cselekedni, egyszersmind vigyorognak, mikor egy 
új majommal ismerkednek meg, de sokszor régi majom-barátaikra 
is és csak e mutatványok kölcsönös elvégzése után kezdenek egymással 
játszani. Az imént említett fiatal mandrill egy idő múlva önként meg
szűnt urával, Físcherrel szemben így cselekedni, de tovább is úgy 
viselkedett előtte idegen személyekkel és új majmokkal szemben. 
Egy fiatal Cynopithecus niger, egy esetet kivéve, sohasem cselekedett 
így urával szemben, de igen gyakran, sőt még most is így viselkedik 
idegenekkel szemben. E tényekből Fischer arra következtet, hogy 
azok a majmok, melyek a tükör előtt így viselkedtek (és pedig a 
mandrill, drill, Cynopithecus niger, Macacus rhesus és nemestrinus), 
ezt azért tették, mert a tükörképüket új ismeretségnek gondolták. 
A mandrill és a drill, melyeknek különösen ékes hátsó részük van, 
már egész fiatal korukban is mutogatják ezt, sokkal gyakrabban és 
sokkal feltűnőbben, mint más fajok. A sorrendben legközelebb utánuk 
áll a Cynocephalus hamadryas, míg a többi fajok ritkábban cseleksze
nek így. Azonban ugyanazon faj egyénei is változnak e tekintetben 
és egynéhány nagyon szemérmes egyén sohasem mutogatta a hátsó 
részét. Különös figyelmet érdemel, hogy Fischer soha egy fajnál 
sem látta a test hátulsó részét mutogatni, ha az nem volt színes. 
Ez a megjegyzés a Macacus cynomolgusra és a Cereocebus radiatusra 
(közel rokona a M. rhesus-nak), a Cercopithecus három fajának és 
több amerikai fajnak számos egyénére is érvényes. A test hátsó részé
nek mintegy üdvözlésképpen a régi barát vagy az ismerős felé való 
fordítása, ami nekünk oly furcsának tetszik, tulajdonképpen nem 
furcsább, mint sok vad népnek az a szokása, mikor pl. kezükkel 
dörzsölgetik a hasukat, vagy az orraikat dörzsölik össze. Ügy látszik, 
hogy a mandrill és drill e szokása ösztönszerű vagy örökölt, minthogy 
nagyon fiatal állatoknál is tapasztalható v o lt; de mint sok más 
ösztönt, a megfigyelés ezt is módosította, más irányba terelte, mert 
Fischer azt mondja, hogy e majmok nagy gondot fordítanak arra, 
hogy e mutogatás minél tökéletesebb legyen és ha két megfigyelő 
előtt történik, akkor afelé fordulnak, akiről úgy látják, hogy leg
inkább figyeli őket.

A szokás eredetére vonatkozólag Fischer megjegyzi, hogy az 
ő majmai szeretik, ha meztelen hátsó részüket megveregetik vagy 
simogatják és hogy ekkor röfögnek a gyönyörűségtől. Továbbá sok
szor fordítják a testük e részét más majmok felé, hogy a piszok
darabokat leszedjék róla és kétségtelenül akkor is, ha tüske ment
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beléjük. De e szokás a felnőtt állatoknál bizonyos mértékig nemi 
érzésekkel kapcsolatos ; ugyanis Fischer üvegajtón keresztül meg
figyelt egy nőstény Cynopithecus nigeri, amely több napon át »um
drehte und dem Männchen mit gurgelnden Tönen die stark geröthete 
Sitzfläche zeigte, was ich früher nie an diesem Thier bemerkt hatte. 
Beim Anblick dieses Gegenstandes erregte sich das Männchen sicht
lich, denn es polterte heftig an den Stäben, ebenfalls gurgelnde 
Laute ausstossend.« Mindazok a majmok, melyeknél a test hátulsó 
része többé vagy kevésbbé rikító színű, Fischer szerint nyilt, sziklás 
helyeken élnek és azt gondolja, hogy e színek arra szolgálnak, hogy 
az egyik nem a másikat már messziről észrevehesse ; de mivel a 
majmok csapatokban élő állatok, én inkább azt gondolom, hogy nincs 
szükség arra, hogy a nemek egymást távolról észrevegyék. Előttem 
valószínűbbnek látszik, hogy a rikító színek, akár az arcon, akár a 
hátsó részen vagy mint a mandrillnál, mindkettőn, nemi díszül és 
csalogatóul szolgálnak. Különben is, mivel most már ismerjük a maj
moknak azt a szokását, hogy a hátsó részüket más majmok felé 
fordítják, egyáltalán nem meglepő többé, hogy a testüknek éppen ez 
a része az, mely többé-kevésbbé díszítve van. Az a tény, hogy — 
amennyire eddigi ismereteink terjednek — csak a majmok saját
sága az üdvözlésnek ez a módja más majmokkal szemben, kétségessé 
teszi, vájjon a szokás valamely független okból keletkezett-e elő
ször s csak azután lettek e részek, nemi ékességül, színesekké ; vagy 
pedig, hogy a szinesség és a megfordulás szokása először variáció és 
nemi kiválasztás által jött létre és csak azután maradt meg e szokás 
a tetszés vagy üdvözlés jeléül, az öröklött asszociációk elve alapján. 
Ez az elv láthatólag igen sok alkalommal szerepet játszik: így álta
lánosan elismerik, hogy a madarak éneke főleg csalogatóul szolgál 
a szerelmi időszakban és hogy a fekete faj dók turbékolásai vagy 
nagy összecsoportosulásai összeköttetésben vannak az udvarlásaikkal ; 
de némely madárnál, mint pl. a közönséges vörösbegynél, meg
maradt az éneklés hatása akkor is, mikor csak jól érzi magát és a 
fekete faj dók csoportosulása megmaradt más évszakokra is.

Ezt elhagyva, legyen szabad a nemi kiválasztás egy más pont
jára visszatérnem. Felhozták ellenem, hogy a kiválasztásnak ez a 
formája, a hímek díszítményeit illetőleg, megköveteli, hogy az ugyan
azon területen lakó összes nőstények pontosan ugyanazon ízléssel 
bírjanak és válogassanak. Azonban itt elsősorban azt kell figyelembe 
venni, hogy bár e változatok köre egy fajon belül igen nagy lehet, 
de semmiképpen se végtelen. Másutt igen jó példát hoztam fel erre 
a galamb esetében, amelynek legalább száz, a színekben eltérő vál
tozata van és van legalább húszféle tyúk, melyek ugyanígy különböz
nek egymástól; azonban a színek eltérése e két fajnál rendkívül nagy. 
így hát a természetes fajok nőstényeinek ízlése nem lehet korlátlanul 
változó. Másodsorban felteszem, hogy a nemi kiválasztás elvének 
egyik híve sem gondolja, hogy a nőstények a hímeket bizonyos meg
határozott szépség-vonások alapján választják ki ; ezeket csak
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nagyobb mértékben felizgatja vagy vonzza az egyik hím, mint a 
másik és úgy látszik, hogy ez, különösen a madaraknál, a ragyogó 
színezéstől függ. Még az ember sem vizsgálja, kivéve, ha művész, 
azokat az apró eltéréseket az imádott nő vonásaiban, melyektől a 
szépsége függ. A hím mandrillnál nemcsak a test hátsó része, hanem 
az arc is pompásan színezett és ferde redőkkel, sárga szakállal és 
más díszekkel van ellátva. Abból amit az állatoknak a házi tenyésztés 
folytán beálló elváltozásaiból látunk, arra következtethetünk, hogy 
a mandrill fenti díszítményei fokozatosan úgy jöttek létre, hogy 
egyik egyén változott egy kicsit egy, másik más irányban. A leg- 
csinosabb, vagy a nőstények előtt bármily irányban legtetszetősebb 
hímek párosodtak leggyakrabban s így jóval több utódot hagytak 
hátra, mint más hímek. Az előbbieknek utódai, bár különféleképpen 
kereszteződve, vagy öröklik az apáik sajátságait vagy legalább is 
fokozott hajlandóságot származtatnak át az ugyanily irányban való 
változékonyságra. Következésképpen az ugyanazon területen lakó 
hímeknek az utódai az állandó kereszteződés hatásai következté
ben lassanként egyformán módosulnak, de néha mégis egy kissé 
inkább az egyik jellemvonásban, néha a másikban, noha csak végte
lenül lassú arányban ; míg végül valamennyi tetszetősebb lesz a nősté
nyek előtt. E folyamat hasonló ahhoz, melyet az embernél öntudatlan 
kiválasztásnak neveztem és amelyre nézve több példát hoztam fel. 
Az egyik ország lakói a gyors vagy könnyű kutyát vagy lovat sze
retik, a másik országban a nehezebb és erősebb fajtát. Egyik ország
ban sem válogatják ki a könnyebb vagy erősebb testű és lábú állat
egyéneket ; mégis tetemesebb idő lefolyása után úgy találják, hogy 
az egyének csaknem egyformán a kívánt módon megváltoztak, 
persze mindegyik országban másképpen. Ha két egymástól teljesen 
távol eső országban ugyanazon faj lakik, melynek az egyénei hosszú 
időkön keresztül sohasem érintkezhettek és kereszteződhettek, s 
ahol azonfelül valószínűleg a változatok sem lehettek ugyanazok, 
a nemi kiválasztás idézhette csak elő a hímek eltérését. Előttem az 
a hit sem látszik nagyon fantasztikusnak, hogy két csapat nőstény
nél, melyek egészen különböző környezetben élnek, az alak, hang és 
színezet iránt kissé eltérő ízlés fejlődik ki. Különben bárhogy áll 
is a dolog, »az ember származásáról« szóló művemben példákat 
hoztam fel arra, hogy egymástól távol eső területeken lakó közel 
rokon madaraknál a fiatalokat és nőstényeket nem lehet egymástól 
megkülönböztetni és ezt nagy valószínűséggel a nemi kiválasztás 
hatásának lehet tulajdonítani.
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5 3 - á b ra .  C yllo  Leda  L . T rim en  r a jz a  u tá n ,  m e ly  a  sz em fo lto k  rendkívüli 
v á lto z é k o n y sá g á t tü n te t i  fel.

A  E g y  M a u ritiu s ró l  v a ló  p é ld á n y  m ellső  s z á rn y á n a k  felső  sz íne .
A '  E g y  N a tá lró l  v a ló  p é ld á n y  u g y a n a z o n  sz á rn y a .
В  E g y  J á v á i  p é ld á n y  h á tu ls ó  s z á rn y á n a k  felső sz íne .
B '  E g y  M a u ritiu s ró l  v a ló  p é ld á n y  u g y a n a z o n  s z á rn y a .





X X III . T Á B L A

54. á b ra .  U d v a r ló  h ím  Á rgus-fácán , o ld a lró l te k in tv e  te rm é sz e t  u t á n  T . W . W ood.





5 7 - á b ra .  P olypiec lron  m alac- 
cense f a r k fe d ő to llá n a k  ré sz le te  a  
ré sz b e n  ö s s z e o lv a d t k é t  szem 
fo lt ta l ,  te rm é sz e te s  n a g y sá g b a n .

56 . á b ra .  P olypieclron  ch inqu is  fa rk fe d ő 
to llá n a k  rész le te  a  k é t  s z em fo ltta l, 

te rm é sz e te s  n a g y sá g b a n .

XXIV. TÁBLA

55. á b ra .





X X V . T Á B L A

5З. á b ra .  E g y  m á so d re n d ű  e vező tő l! a la p i  vége .

59 . á b ra .  E g y  m á s o d re n d ű  e v e z ő to lln a k  a lsó  rész le te , m ely e n  a z  e ll ip tik u s  d ísz ítm é n y e k  lá th a tó k .  
A  jo b b o ld a li  á b ra  c s u p á n  b e tű k  sz á m á ra  szo lgáló  v á z la t .

А , В  C  s tb .  fo ltso ro k , m e ly e k  az  e ll ip tik u s  d ísz ítm é n y e k h e z  v e z e tn e k  s  e z e k e t k é p e z ik . 
b а  В  so r  legelső  f o lt ja  v a g y  ra jz a ,  
c u g y a n a z o n  so r leg k ö ze leb b i fo lt ja  v a g y  ra jz a . 
d  n y ilv á n  а  В  so r c fo lt já n a k  m e g s z a k íto tt  n y ú lv á n y a .





XXVI. TÁBLA

6o. á b ra .  T o llré sz le t, m ely e n  az  e ll ip tik u s  d ísz ítm é n y e k  és  tö k é le te s  m é ly e d é sb e n  ü lő  golyó- 
s z e m fo lto k  k ö z ö t t  á lló  á tm e n e ti  d ísz ítm é n y e k  lá th a tó k .

61. á b ra .  E g y  tö k é le te s  s z em fo ltu  m á so d 
r e n d ű  ev e ző to ll c sú csré sz le te , a  d ís z í te t t  
c sú csv ég . b a  legfelső , tö k é le te s  szem 
fo lt  (a szem fo lt feh é r  fo lt ja  f e le t t  lev ő  á r 
n y é k o lá s  k issé  tú lsá g o s  sö té t) , c tö k é le te s  

szem fo lt.

62. á b ra .  A z Á rg u s-fá c á n  m á so d re n d ű  e v e z ő to llá n a k  
rész le te , m e ly  k é t  tö k é le te s  sz e m fo lto t  t a r ta lm a z  
(a  és  b ). А , В , C, D , E , F  s ö té t  sá v o k , m ely e k  
ré z s ű t  lefelé e g y -eg y  szem fo lt felé h ú z ó d n a k . (A toll- 
lo b o g ó já b ó l m in d k é t  o ld a lo n , d e  k ü lö n ö se n  a  b a l

o ld a lo n , eg y  n a g y  d a ra b  le v a n  v á g v a .)





X X V II. T Á B L A

63. á b ra .  O ryx leucoryx, h ím . (A K n o w s le y -á lla ts e re g le t  p é ld á n y a  u tá n .)

64. á b ra .  A b a b iru s sz a -d isz n ó  k o p o n y á ja .  (W allace , M alay  A rc h ip e la g o -ja  u tá n .)

65. á b ra .  E g y  n ő s té n y  e th io p ia i  szem ölcsös d isz n ó  fe je . (P ro c . Z ool. Soc. 1869.)
A n ő s té n y n e k  u g y a n a z o n  je l le m e v o n á sa i  v a n n a k , m in t  a  h ím n e k , c sa k h o g y  k ise b b  m é r té k b e n . 

N B . M ikor a  r a jz  k é sz ü lt , a z t  h i t te m ,  h o g y  a  h ím e t  á b rá z o lja .





XXVIII. TÁBLA.

68. áb ra . T r a g e l a p h u s  s c r i p t u s ,  h ím . (A Know sley-állatsereglet példánya u tán .)

6 6 . á b ra .  D a m a lis  p yg a rg a , h ím . 
(A  K n o w s le y -á lla ts e re g le t  p é ld á n y a  u tá n .)

67. á b ra .  Strepsiceros K u d u
(S ir A ndrew  S m ith  »Zoologie o f S o u th  A frik á « -ja  u tá n .)





XXIX. TABLA

69. á b ra .  E g y  é le té n e k  d e lé n  lev ő  k ö z ö n 
séges v a d k a n  fe je  (B reh m  u tá n ) .

70. ábra . A him  m andrill feje ( G e r v a i s ,  H ist. n a t. des M ammiféres u tán ).





XXX. TÁBLA

7 1 . á b ra .  A  Sem nopi'hecus rubicundus  feje . E z , v a la m in t  
a  k ö v e tk e z ő  (G ervias  u t á n  k ö zö lt) ra jz o k  a  fejen  levő  
sző rö z e t s a já tsá g o s  e lre n d e zé sé n e k  é s  fe jlő d ésé n e k  b e 

m u ta tá s á r a  sz o lg á ln ak .

7 3 . áb ra . A t c l e s  m a r g i n a t u s .  7 5 - ábra. C e b u s  v e l l e r o s u s .

72. á b ra .  Scm nopithecus com atus. 74. á b ra .  Cebus capucinus.





X X X I. T A B L A

76 . á b ra .  H ím  P ithecia  sa tanas (B reh m  u tá n ) .

7 7 . á b ra .  Cercopi'hecus D iana (B rehm  u tá n .)





78. á b ra .  Cercopilhecus petau rista  (B reh m  u tá n ) .







A TERM ÉSZETTUDOM ÁNYI K Ö N Y V T Á R ]
- eddig megjelent kötetei a következők: i

I—1I. kötet. j t
Ch. Darwin; A z p m h p f

származása «*•*
Fordították t Dr. Entz Géza, 
Dr. Fulöp Zs. és Dr. Madzsar J.

/ / / .  k ö te t « W. Bölsche:

A bacillustól a 
m ajom em berig
Fordította: Dr. Pogány József.

Sajtó a latt vannak és legközelebb megjelennek;
IV. kötet Haeckel:

Az élet c so d á i
A  „ n é m e t D a rw in n a k “  ez  e g y ik  legszebb 
és legnépszerűbb m u n k á ja . N ag y v o n ású  á t 
tek in té se  a z  álta lános biológiai k é rd ések 
n e k .  H a ta lm as képbe a k a r ja  összefoglalni 
•  szerves é le t szám ta lan  csodáit, m ely ek  
Íg y  csupán az  eg y e tle n , n a g y , tö k éle 
tesen  egységes v ilágegyetem  tü n em én y e i 

g y a n á n t  Jelennek  m eg .

V. kötet.

s°yJ<ir! A modern 
természettudo* 
mány világképe
A z  a m e rik a i S n y d er-n e fc  em e k ö n y v e  
v ilágos, é rth e tő  n y e lv en  beszél a  f iz ik a , 
k é m ia , fizio lógia ú j, ú jabb és legújabb ered
m ényeirő l (R ö n tg e n , C rookes, A rrh e n iu s , 
B erth c lo t, O stw ald , Jaq u es  Loeb, M c tch n i-  
koff, M arcon i s tb . s tb . k u ta tá sa iró l)  és 
p ed ig  ú g y , hog y  n em  k iv a n  m eg  a z  o lvasó
tól sem m i kü lönös, részletes szak ism ere te t.

V l-V ll .  kötet.

Ch. Darwin: A fedők
keletkezése <*<*
A  régebbi term észe ttu d o m án y  v ak o n  h i t t  
a z  á lla ti é s  n ö v é n y i fa jok  á llandóságában 
és v á ltoza tlanságában . E z z e l szem ben D a r
w in , n é h á n y  elődjének  tapogatódzása u tá n , 
világos ha tá ro zo ttság g a l h ird e tte  t a  fa jok  
v á lto zó k , a  rég i fajokból a la k u ln a k  az  
ú ja k . Ő  lá t ta  m eg  előszÖPtt fe l ie d é t  n agy  
gondo latát a  term észe tb en . É s  m eg lá tta  
e n n e k  a  fejlődésnek a z  eszközé t i s : a 
te rm észe te*  k iv á la s z tá s t  is  hajtó  
ere jé t t  a  lé té r t  va ló  k ü z d e lm e t .

v i l i .  k ö t e t  e  Francé:
1. A növények érzéki 

és szerelmi élete.
2. A darwinizmus mai

á l l á s a .  I .  A  n ö v é n y  é rz é k e k 
k e l bíró le lkes  lé n y 

n e k  b izonyu l e m ű szerzőjének  k u ta tá sa i so
rá n . E zze l az é le t  Jelenségeinek meglepő 
egységé t ta lá ltu k  m eg .— 2 .  A  darw in izm us 
kérd ése in ek  m ai á llásáról tá jék o z ta t. A hogy  
F ra n c é  m aga  m ondja , n em csak  a  s z a k 
tudós, h an em  a  tan u ló , a  ta n ító , a z  orvos, 
a  term észe t m inden  kom oly  b ará tja  é rté 
k e s íth e ti és é rth e ti  a  gondolatm enetét.

IX . k ő t .  « Metchnikoff:
T a n u lm á n y o k  az 
ember természetéről
A  tu d o m án y  i tt  m inden  k öz  nélkü l az  em 
beriség jó lé tén ek , hosszabb é le tén ek , szebb 
ö regségének szolgálatában  á ll. M etchnikoff 
8 tu d o m án y  feg y v ere iv e l a k a r  m egküzden i 
a  betegség , öregség, halál három fejű sá rk á 
n y á v a l és í |fy  v á lik  k ris tá lyos  világosságú 
k ö n y v e  valóban az em beriség  ere jé t rom 
boló pesszim isztikus n éz e te k k e l szem ben az  
éle töröm , a  te tte rő  v igasztaló  filozófiájává.

Jf. k ö t .  «  Ostwald-Mach- 
Ramsay műveiből

Természettudomá
nyi világfelfogás
A  term észe ttudom ányi k u ta tá so k  a  rész 
leges ism ere tek n ek  ó riás i töm egét te rm el
té k .  E zze l szem ben a  tu d o m án y  vezérei 
szükségé t é rez ték  a n n a k , h ogy  ezek e t az  
ism ere tek et n a g y  összefog la ló  v ilá g 
n ézetben  eg y esítsék  és e z t  az  ú j v ilágfel
fogást a  k özm űveltség  a lap jává teg y é k . 
E z e n  a  té ren  e lő ljám ak  O stw ald , a  hires 
n ém et k é m ik u s . M a ch ,  a  n a g y  ném et 
f iz ik u s  és R am say ,  a  v ilág h írű  angol 
term észettudós. E z e k n e k  k isebb  alapvető  
m űveiből á llíto ttu k  össze e z t  a  k ö te te t, 
m ely  a  term észetfilozófia fontos ú j a lko

tá sa i t  kö zérth e tő  m ódon ism erte ti.

iV* A Természettudományi Könyvtár cím ű  10 kötetes munka, az 
Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat kiadásában jelenik meg. 
A J0 kötetnek ára díszes kötésben 100 korona* — Egy-egy Kötet ára 
ffizve Kor. 7.50. Kötve Kor. 10.—. Kötetei Külön is KaphatóK. '9 9

B udapest, a z  A th en aeu m  részv én y tá rsu la t k ö n y v n y o m d ája .
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