


TOLNAI
VILÁGTÖRTÉNELME 

I. KÖTETÉT 
ITT MUTATJUK BE
Az 1926. évi karácsonyi számunkkal 
kapcsolatos munkatorlódás akadályo
zott meg bennünket abban, hogy ezt 
az I. kötetet mindjárt díszkötésben ad
juk, azonban az I. kötethez való rend
kívül díszes bekötési táblát Ön teljesen 
ingyen és bérmentve fogja megkapni két 
hónap múlva a II. kötet megjelenésé
vel egyidejűleg. Maga a* II. kötet már 
díszkötésben jelenik meg épp úgv^ mint 
a 20 kötetre tervezett mű többi kö
tetei is, amelynek teljes befejezése után 
négymillió korona, vagyis’háromszázhúsz 
pengő lesz a bolti ára. Tolnai Világlapja 
előfizetői és rendes heti vevői azonban 
alig ötödrészét fizetik ennek az összeg
nek. Ugyanis egy kötet ára kiadóhiva
talunkban (Budapest, Dohány ucca 12.) 
átvéve (29.000kor.) 2.32 pengő. Tehát 
még a papiros és a kötés árát sem 

fizetik meg.
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egyaránt nincs igazi élet, derűs boldogság és friss munkúkedv, 
ha hiányzik a tökéletes élet legfontosabb tényezője es fűszered a 
műveltség és a tudás. Különösen a történelmi ismeretek azok, amelyek 
mindenki részére, minden foglalkozási ágban, minden anyagi helyzetben 
es rangkülönbség nélkül jelentik a tisztult életfelfogást, a minden 
helyzetben való feltalálás képességét és azt a nagy megnyugvást, melyet 
a múltból meríthetünk, hogy minden megpróbáltatás, minden szenvedés 
megacélozza a lelkek erejét.

Ezt a nagy és ériékes történelmi tudást szinte ingyen sajátít
hatja el, ha előfizet Tolnai Világlapjára, amely '/« évre 91,000 
koronába kerül, vagy pedig minden héten számonként veszi meg a 
íapot. Ez esetben megkaphatja TOLNAI V1LÁGT ŐRT ÉN ELM ÉT, 
amely sok ezer gyönyörű képpel, több mint 5000 oldal terjedelemben, 
lebilincsélőén érdekes szöveggel, rendkívül ízléses kötésben jelenik meg. 
Bátran mondhatjuk, hogy szinte ingyen kapja, amikor egy-egy kötet, 
amely 320 oldal terjedelmű, csak 2 pengő 90 fillérbe, vagyis 36,250 
koronába kerül, amivel úgyszólván még a kötés ára sincs megfizetve. 
Az első kötet 1926 decemberben, Tolnai Világlapja karácsonyi számával 
együtt jelenik irieg. A további kötelek pedig két havonként, tehát március 
1-én, május 1-én, július 1-én, szeptember 1-én sto. Tolnai Világtörté
nelme révén 4.000,000 korona, vagyis 220 pengő értékű könyvtár 
birtokába jutnak a Tolnai Világlapja előfizetői és olvasói.

T O L N A I  V I L Á G L A P J A  
K I  A D Ó  H I  V A T A L  A

I

KUNYHÓBAN ÉS PALOTÁBAN
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„TO LNAI  V IL Á G T Ö R T É N E L M E “ V J  K I A D Á SÁ H O Z .

U] köntösben, átdolgozott kiadásban lép a nagyközönség elé „Tolnai
Világtörténelme

Az új kiadás küszöbén egy pillantást kell vetnünk „Tolnai Világ- 
lörlénelmé“-nek múltjára. Az öröm kellemes érzésével tehetjük ezt, mert szép, 
eredményekben gazdag múlt van mögöttünk.

Kiváló tudósok gárdája írta meg ezt a nagy, eredetileg 10 hatalmas 
kötetből álló világtörténelmet. A magyar könyvkiadás történetében esemény 
volt, amikor „Tolnai Világtörténelme“ első ízben lépett a közönség elé. 
Eseménnyé telték azok'a nagy anyagi áldozatok, amelyeket a kiadóvállalat 
magára vállalt, hogy egy nagyszabású, érdekesen megírt, képekkel bőségesen 
illusztrált világtörténetet adhasson a magyar olvasóközönség kezébe. A nagy- 
közönség érdeklődéssel fogadta a munkát és miután megismerte, szerctelébe 
fogadta. Ékesen szóló bizonyítéka ennek az, hogy tizennégyszer kellett új 
kiadást készíteni „Tolnai Világlöriénelmé“-böl. A tizennégy kiadás tel
jesen elfogyott.

Ez a megérdemlett siker meggyőzött bennünket arról, hogy nincs igazuk 
az örökké kételkedőknek, a sötéten látóknak. A magyar közönség széles réte
geiben élénk érdeklődés él az emberiség története iránt és örömmel nyújtja 
oda a kezét annak, aki hozzáértéssel tudja végigkalauzolni az emberiség 
történetének nagyszerű, látványos palotájában.

Nekünk teljes a hitünk abban, hogy a mindennapi élet szürke, gyötrő 
gondjai nem tudják elfojtani a lélek mélyén, munkáló, örök tudásvágyat. 
A „honnan-hová“ nagy kérdése olt zakatol szüntelenül bennünk.

Honnan jött az „ember“, hogyan fejlődött, miken ment keresztül, 
amíg kialakult a világ mai arculata és milyen sors vár reá ?

Ezekre a nagy kérdésekre adnak feleletet az új „Tolnai Világtörté- 
nelmé“-nek kötetei.

S mivet a szép múlt kötelező, úgy tartjuk helyesnek, ha tökéletes fele
letet adunk ma is, amikor a legutóbbi évek eseményeivel a világtörténet 
anyaga hatalmasan megszaporodott.



Szemünk előli játszódott le a világtörténelem egyik legnagyobb, leg
megrázóbb jelenete. Szemünk még nem lát tisztán, mert tele van a világ
háború füstjével. „Tolnai Világtörténelme“ a közönség iránt tartozó köte
lességének ismeri, hogy a legújabb idők eseményeit is felölelje magába. 
A világháború történetét és belőle kibontakozó új világ képét meg akarjuk 
írni úgy, hogy a ködből, a füstből, amelyben ma élünk, a világosság sugarai 
bontakozzanak ki.

„Tolnai Világtörténelmé'‘-nek új kiadása nem csak kiegészítéseket 
fog felvenni a maga hatalmas anyagába, hanem teljesen átdolgozott kiadás lesz.

A múlt nem változik ugyan, de a történetírás módszere váttozik, fejlő
dik, tökéletesedik.

„Tolnai Világtörténelme“ már legelső kiadásában hangoztatta, hogy 
nem a háborúkban, harcokban, a nagy marakodásokban látja az emberi
ség történetének legfontosabb mozzanatait. A csaták csak szomorú null k- 
eseményei az emberiség történetének Az emberiség éleiének a fö eseményeit 
azoknak az intézményeknek a kialakulása, azok a valóban nagy cselekedetek, 
azoknak az értékes gondolatoknak a megvalósításai alkotják, amelyek leg
alább egy lépessel előbbre viszik az emberi művelődés lobogóját.

A modern történetírás egyre nyomatékosabban hangsúlyozza ezt a 
felfogást, amely „Tolnai Világtörténelme“ számára kezdeiiől fogva 
irányadó volt. Átdolgozott, új kiadásunkban még tökéletesebben igyek
szünk megvalósítani a modern történetírásnak ezt a helyes irányát. A csaták 
száraz krónikái helyett az igazi történelmet adjuk, az emberi művelődés
nek megkapóan színes képet festjük meg.

„Tolnai Világtörténelme“ teljes mértékben ki fogja elégíteni az 
érdeklődést az emberiségnek mesékben, csodákban hivő gyirmekkora iránt is. 
Az új kiadás első kötete a maga egészében ujonan megírva az ősember éleié
nek és kezdetleges, parányi kultúrájának van szentelve. A f ölj egy zésekre, 
valóságos történeti adatokra támaszkodó világtörténelem bevezetése gya
nánt az első kötelünk megrajzolja azt a hosszú utat, amíg az Ősember sok 
százezei év alatt kiverekedle magát az állatvilágból, az őserdőből.

A kezdet kezdeteire irányuló tekintetünk azonban még itt sem állt 
meg Földanyánk évmilliókat élt át, mielőtt legkedvesebb gyermeke, az ember 
megjelent rajta. Más volt a Föld arculata, más volt a növény és állatvilága. 
Évmilliókon át fejlődött, alakult, míg végre alkalmas, jól megácsolt szin- 
I addá lett, hogy a világtörténelem nagy játéka megkezdődhessék rajta.

Ezért az ősember története elöli a Föld és az Élet keletkezésének és 
kialakulásának a töiténeiét tárgyaljuk. A kutató emberi szellem szárnyain

Előszó.
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átrepüljük azt a rettenetes, sötét mélységei, amely a Föld születését és fel
színének lassú kialakulását elválasztja az ősember megjelenésének idejétől.

„Tolnai Világtörténelme^-neh a kötelei nemcsak kellemes, hanem hasz
nos barátaink is lesznek. A velük eltöltött idő észrevétlenül fogja növelni 
azt, ami minden ember legértékesebb java, a tudását.

Amikor halkan zörrenö lapjain lejálsza elöltünk az emberiség éleié
nek nagy színjátékát, kialakul bennünk a fenséges dallam, amely 
nélkül a jelen hangjai értelmetlenek maradnak. S amidőn visszaveri a múlt
ból jövő sugarakat, hogy jobban, tisztábban lássuk a jeleni, bevillanlja őket 
a jövő rejtelmes homályába is. A mull sírján a jövő bölcsőjét ringatja.

A magvető nyugodt biztosságával bocsátjuk útjára „Tolnai Világ
történelme“ legújabb kiadásának első kötelét, amelyet követni fognak a többi 
kötetek Útnak indítjuk első kötelünket azzal a belső megelégedéssel, hogy 
mindent megteltünk, hogy a legtökéletesebbet nyújtsuk.

TOLNAI VILA G TÜR TEN E LM E N EK  
A SZERKESZTŐSÉGE
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B a l a t o n i  t á j k é p .
A B adacsony és környéke, am ely egykor tűzbenegő vu lkán i vidék volt.

Szünet nélkül változó világunk.

Akikkel minden nap találkozunk akiket folytonosan látunk, 
azokon alig vesszük észre a változást, amit a gyorsan haladó Idő okoz 
a külsejükön és a lelkűkben egyaránt. Szüléink, testvéreink, rokonaink 
fölött mintha nyom nélkül suhannának tova az évek ; nem látjuk arcu
kon a gond, a munka és az öregség szántotta barázdákat, nem vesszük 
észre természetük, szokásaik megváltozását. Mihelyt azonban a velünk 
élők megváltozása nem fokozatosan, hanem váratlanul és feltűnő mér
tékben történik, kizökkenünk megszokottságunkból és az átalakulás 
nagyon is szemünkbe tűnik. Ha baleset éri valamelyik hozzánktarto- 
zónkat, ha béna vagy csonka lesz, vagy ha erős lelki felindulás hagy 
nyomot a kedélyén,— bizony sok időbe telik, míg ismét megszokjuk 
megváltozott külsejét vagy átalakult lelkivilágát.

Hasonlóan vagyunk a környezettel is, amelyben életünk lepereg. 
A vidék, ahol születtünk, az ország, amelynek fiai vagyunk és az egész 
I 'öld, amelyet az emberiség lakóhelyéül jelölt ki a sors, látszólag alig 
változik meg az idők folyamán. A kertünk alatt csörgedező patakot, 
a falunkat koszorúzó, erdőbontotta hegyeket, a napsugaras rónát, ahol 
kis tanyánk áll, a folyót, amelyen a fürge hajók életet hoznak a nagy
varosok kőtengerébe, — felnőtt korunkban sem látjuk másnak, mint 
gyermekéveink a la tt ; legfeljebb az arányaik kisebbedtek meg azzal, 
bog' mi magunk megnövekedtünk és megokosodtunk.

kszreveszi-e valaki, hogy záporeső után kisebb lett a hegy, amely-
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ről a rohanó v z tekintélyes mennyiségű sziklatörmeléket hordott le a 
vő gybe ? Számon ludja-e valaki tartani, hogy a fürge hegyi lolyócska 
egyik évről a másikra mennyivel mélyítette ki a völgyet, amehen át 
a hegyekből a síkságra siet ? Szemébe ötlik-e valakinek, hogy a nyu
godt méltósággal tovahömpölygő folyam minden nap néhány centi
mé errel megnöveszti az útjában álló szigetet, amelyre szorgalmasan 
h ír  ja a homokot és a kavicsot? És vájjon láthatja-e a tengerpart 
lakója, hogy a folyók által behordott iszaptól napról-napra emelkedik 
\ tenger feneke ?

Bizony, alig akad ember, aki ezeket, a Föld külsején végbemenő 
változásokat közvetlenül figyelemmel tudná kísérni Pedig a hegyek, 
a völgyek és síkságok, éppen úgy, mint a patakok, folyók medre és a 
végtelen óceánok hatalmas medencéi, születnek, fejlődnek, öregszenek 
és elmúlnak — akár az emberek. A Föld, amely évmilliók óta kering a 
Nap körül, él a maga egészében Csakhogy a Föld élete nem halad egy
szerre a mi életünkkel. A mi létünk csupán egy pillanat a mérhetetlenül 
hosszú Időben, amelyben a Föld élete lepereg S ha azoknak a megváltó 
zását sem tudjuk figyelemmel kísérni, akikkel az Időben együtt élünk, 
hogyan tudnánk nyomon követni a sokmillió év óta élő és fejlődő Föld 
arcvonásainak lassú átalakulását.

De a Földdel is történnek „balesetek“ , akárcsak velünk, rövid
életű emberekkel; s a Föld életének nyugodt menetét megzavaró, várat
lan katasztrófák akaratlanul is ráirányítják a figyelmünket a Föld arc
vonásainak megváltozására.

Egyik helyen megindul a hosszú ideje tartó esőtől átáztatott hegy
oldal. A hatalmas földtömeg lecsúszik a völgybe, magával sodorva erdőt, 
szőlőföldet, aranykalászt ringató búzatáblákat, a hegyi lakók kunyhó t. 
Lenn, a völgyben kimozdítja a helyükből a vasúti s neket, ledönti a hegy 
lábánál meghúzódó falu házacskáit, gátat eme a patak vizének, amely 
megduzzadva, elárasztja a megsanyargatott vidéket.

Fönt, az örök hó és a hallgatag kövek világában, úgyszólván min
den tavaszon megismétlődik egy szörnyű dráma : a kőlavina. A fagy
tól meglazított sziklák lezuhannak a hegy testéről és dörögve, zúgva 
bukdácsolnak alá a meredek hegyoldalon. Útközben újabb kőtömege
ket rántanak magukkal és valóságos kőfolyammá dagadva rohannak 
a völgy felé. Letarolt erdők, porrázúzott kunyhók, kőtengerré változ
tato tt hegyi legelők, agyonsujtott élőlények jelölik a szörnyű e e,a kő
lavina pusztító útját.
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Máshol megremeg a Föld teste, mintha valami belső fájdalom 
gyötörné. A hatalmas rázkódástól, mint a kártyavárak, összeomlanak 
a büszke emberi alkotások; kimozdulnak a helyükből a szilárdnak hitt 
földrétegek, kicsapnak a medrükből a folyók és pusztító szökőárrá tor
nyosulnak a tenger hullámai. Rom, pusztulás, fájdalom és nyomor követi 
a Föld néhány percig tartó vad mozdulatát.

Egy másik helyen felkavarodik a Föld gyomra és a benne izzó 
tűz utat keres a felszínre. Az óriási nyomás kirobbantja a tűzhányó- 
hegy eldugaszolt nyílását, a krátert. Megnyílik a Föld szája, amelyen 
át több métermázsa súlyú, izzó kőbombák és apró, tüzes kődarabok 
repülnek a magasba. Majd a tátogó szájból sötét füstfelhő emelkedik az 
ég felé és lassan szétterülő fodraiból hullani kezd a hamuval kevert eső, 
amely sűrű iszapréteggel föd be é,s fojt meg mindent, amire ráhull. S a 
nagy dráma utolsó felvonásaként, a tűzhányó szájának széléről egy
szerre, minden oldalon kibuggyan az izzó láva, amely lassan,’ de vissza- 
tarthatatlanul hömpölyög le a tűzhányó oldalán, porrá égetve mindent, 
amit még épen hagyott a kőeső és az iszapár.

Hegycsuszamlás, kőlavina, földrengés, a tűzhányó kitörése és még 
néhány hasonló, pusztító erejű szerencsétlenség figyelmezteti a Föld 
lakóit, hogy a szilárdnak, biztosnak, változatlannak hitt lakóhelyük nem 
holt, nem mozdulatlan tömeg, hanem él, fejlődik, átalakul, akárcsak az 
emberi, állati és növényi szervezet.

Ennek a könyvnek az a célja, hogy az olvasót megismertesse mind
azokkal a változásokkal, amelyeken a Föld több, mint ezer-millió 
évvel ezelőtt történt születésétől kezdve a mai napig átment és hogy 
végigvezesse a hosszú úton, amelyet az élők világának be kellett futnia, 
míg a Földön való élet első kezdetétől a növényvilág, állatvilág és az 
emberiség mai változatos sokaságáig fejlődött.



A csillagos ty lercmlcse.
M ichelangelo híres festm énye a róm ai S ix tus-kápo lna m enyezetén.

A csiliagvifág keletkezése és fejlődése.

Hogyan születtek a Nap és a gyermekei ?

A Föld előkelő családból származik. Édesanyja az a hatalmas, 
csaknem másfélmillió kilométer átmérőjű, tüzes gömb, amelytől itt, a 
Földön minden erő, minden élet származik : a Nap. Valamikor nagyon 
régen, mérhetetlen idők előtt kelt életre a Mindenségből a Föld anyja. 
Ilogy miképpen történt ez a nagy esemény, még ma sem tudjuk biz
tosan, csak sejtjük.

A Világegyetem tudós kutatói, a csillagászok azt tartják, hogy a 
Nap, a hozzá hasonló égitestek megszámlálhatatlan seregével együtt, 
azokból az ősi ködtömegekből származik, amelyek sok-sok billió évvel 
ezelőtt betöltötték a Világegyetemet. A ködtömegek, amelyeknek óriási 
kiterjedését nem tudnánk számokkal kifejezni, valami rendkívül finom, 
még a könnyű cigarettafüstnél is finomabb anyagból állhatták. A köd
tömegek a világűrben nagy sebességgel, minden rendszer nélkül kavarog
tak, így megeshetett, hogy két óriási ködtömeg összeütközött. Az össze
ütközés rettenetes erejétől ködtömegek elkezdtek nagy sebességgel 
örvényleni, olyanformán, mint ahogyan a füst örvénylik, ha levegő
áramlás éri. Az egész Világegyetemre kiterjedő, hatalmas örvénylés 
egyre erősödött, a kavargó, óriási ködtömegben sok-sok kisebb örvény 
keletkezett, amelyek látszólag egymástól függetlenül járták őrült tán- 
(ukat. A különvált, örvénylő ködtömegek lassankint összetömörültek,
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sűrűsödtek és izzó gázgömbökké alakultak. Ezzel megindult a fejlődése 
a csodálatos világnak, amelyet ott látunk ragyogni felettünk az égbolto
zaton : megindult a csillagok világának kialakulása.

Az örvénylő ködtömegekből idők múltán izzó gázgömbök keletkez
tek. Ezekből az óriási, tüzes gázgolyókból lettek a Világegyetem nagy, 
fényes csillagai : a Napok. A Napok, — miközben őrületes sebességgel 
forogtak saját tengelyük körül, — magukhoz ragadtak vagy saját izzó 
testükből leszakítottak kisebb tömegeket s ezeket arra kényszerítették, 
hogy nagy sebesség
gel keringjenek körü
löttük. így születtek 
meg a Napok hűsé
ges kísérői: a boly
gók. De a Napok körül 
keringő bolygók sem 
maradtak té tlen ü l.
Forgásuk közben ezek 
is magukhoz ragadtak 
vagy saját testükből 
leszakítottak kisebb 
darabokat és nem en
gedték tovarepülni a 
világűrbe. Lathatatlan 
szálakkal magukhoz 
kötötték es körülöt
tük való keringésre 
kény szeri tették. Létrejöttek a bolygók bolygói: a holdak.

így alakultak ki a Világegyetem naprendszerei, amelyeknek a 
családfeie a középpontban lévő Nap, ennek gyermekei bolygók és ezek
nek a szülöttei a holdak.

A csillagok sokasága, amely beragyogja az égboltozatot, csupa 
ilyen naprendszerből áll. A naprendszerek közül a mi Napunk családia 
a kisebbek közé tartozik Vannak Napok, amelyek nagyságban sok
szorosan fölülmúlják a rni Napunkat és amelyekhez a bolygók es holdak 
sokkalta nagyobb tömege tartozik, mint a mi Napunk családjához. 
A sok-sok naprendszer együttesen szinte elkepzelhetetlenül nagy tért 
tölt be Az általunk ismert csillagvilágnak egyik határa a másiktól szaz- 
ezei fényév távolságra van. Egy fényév alatt értjük azt a távolságot,

Egij m  világ születése.
A. Göncölszekér csillagképben lá th a tó  ködfolt, am elynek 
alakja e láru lja. Hogy örvénylő m ozgási végez. Több millió 
évvel ezelőtt ehhez h .sonló kodtöm egből a laku lt ki a mi 
naprendszerünk, am elyhez lakónelyünk, a Föld is tartoz ik .
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amelyet a fénysugár egy év alatt befut. A fényről tudjuk, hogy egy másod
perc alatt 300.000 kilométert halad, kiszámíthatjuk tehát, hogy egy év 
alatt kilenc és jél billió kilóméiért tenne meg a fénysugár. Ezt az óriási 
számot kell százezerrel megszoroznunk, hogy megkapjuk a számok
kal szinte ki sem fejezhető távolságot, amely a csillagok birodalmának 
egyik végétől a másikig terjed.

Ebben a mérhetetlenül nagy világban a mi Napunk, 1,400.000 
kilométer átmérőjével, törpe csupán, Földünk pedig, amelynek átmérője 
a Nap átmérőjének századrésze, parányi porszem.

Hogy a mi Napunk az örvénylő, kavargó ködtömegből mikor 
született meg, azt nem tudjuk, s -azt sem tudhatjuk biztosan, hogy 
kiterjedt családja miképpen alakult ki. Vájjon a Világegyetem más

tájairól édesgette-e magához a 
bolygókat, vagy pedig, mint 
szülőanya, saját testéből hozta 
létre őket: erről még ma is 
folyik a vita a tudósok között. 
Tartsunk azokkal, akik a Na
pot tekintik a bolygók anyjá
nak, s lássuk, hogyan hozta 
világra gyermekeit.

A bolygók születése arra 
az időre esik, amikor a Nap a 
ködtömegből izzó gázgömbbé 
sűrűsödött. A Nap izzó gáz
testéből, az őrületes forgás köz

ben, leszakadt egy tekintélyes darab és messze kirepült a világűrbe. 
A láthatatlan szál, amely a Világegyetem sok-sok milliárd csillagának 
mozgását észrevétlenül irányítja, s amelyet vonzóerőnek nevezünk, nem 
engedte, hogy a Naptól teljesen elszakadjon első gyermeke, amelyet 
Neptunusz névre keresztelt a tudomány. 4500 millió kilométer távolságig 
repült el a Naptól az első bolygója; itt megállapodott és azután,
— mintha hosszú zsineggel lenne édesanyjához hozzákötözve, — elkez
dett körülötte keringeni.

A Nap pedig folytatta, mindig sebesebben, saját tengelye körül 
való forgását. Neptun után megszületett — olyan módon, mint az első
— a második gyermek, Uránusz, amelyet 2873 millió km. távolságra 
engedett eltávozni magától a Napanya. Majd sorra jöttek a többi utó-

;
^  ; 

* .

Keletkező naprendszer a mai csillagvilágban. 
A L ant-nak  nevezett csillagképben lá th a tó  gyű
rűs köd, am elynek közepén a sűrűsödő gáztöm eg 

N appá alakul.
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dók: a gömbteste körül színes gyűrűvel ékesített Szaturnusz (a Naptól 
való távolsága 1428 millió km.), a legerőteljesebbé fejlődött Jupiter 
(átmérője 142.000 km., távolsága a Naptól 778 millió km.), a mesés 
Marsz, amely képzeletbeli embereivel 228 millió km. távolságra kering a 
Naptól. Hatodiknak született meg a Nap leginkább becézett gyermeke, a 
Föld, amelyet 149 millió km. hosszú, láthatatlan szállal kötött magához. 
Ezután következett szépséges leánya, a ragyogó fényű esthajnalcsillag,

A nap nyolc bolygója egymáshoz viszonyított nagyságuk feltüntetésével,
A felső sorban balról jobb ra : M erkur, Vénusz, Föld, M arsz, Ju p ite r; középen: 

Szaturnusz; az alsó sorban: Uránusz és N eptunusz.

Vénusz (távolsága a Naptól 108 millió km.), végül a nyolcadik gyer
meke, a család Benjámina, Merkúr, amely a legkisebb termetű vala
mennyi testvére között (átmérője 4900 km.), ezért „csak“ 58 millió 
km. távolságra engedte eltávozni magától a gondos anya.

így alakult ki a mi naprendszerünknek, a Világegyetem egyik 
nem nagy, de előkelő családjának első nemzedéke, amelynek — hét 
testvérbolygójával együtt — tagja Földünk is. A család azonban nem 
állapodott meg az első nemzedéknél, hanem tovább szaporodott. A Nap-



anya hat gyermeke, a hat bolygó, új utódoknak adott életet. Gömbalakü 
testükből, — amely kezdetben izzó gáztömeg volt, mint a Napé, s amely 
a Naphoz hasonlóan gyors forgást végzett, — kiszakadtak egyes dara
bok és bizonyos távolságra keringeni kezdtek az őket létrehozó boly
gók körül, akárcsak ezek a Nap körül. Létrejött a második nemzedék, 
a Nap unokái: a holdak Legtermékenyebb Szaturnusz volt, amely tíz 
gyermeknek, tíz holdnak, adott életet és a tizenegyediket ott hordja méhé- 
ben, a testét övező színes gázgyűrűben. Utána Jupiter következik kilenc 
utóddal, majd Uránusz négy gyermekkel- Két holddal végzi a Nap körül 
való vándorútját Marsz, egv-egy kísérőtársa van Neptun-nak és a Föld
nek, de egyedül, gyermekt lenül bolyong a világűrben a két legifjabb 
Napgyermek, Vénusz és Merkúr.

A Nap családja az unokákkal még nem merült ki. A holdakon 
kívül az apró bolygók százai keringenek Marsz és Jupiter között. Aszte
roidák (csillagocsjcák) közös nevet viselik a Nap-családnak eme kisebb 
tagjai, amelyek között Ceresz, Janó, Paliasz és Veszia a legismertebbek. 
Kétségtelen, hogy az Aszteroidák is a Napcsalád tagjai, de származás
fájukat határozottan nem ismerjük. Eddig több mint kilencszáz Aszte
roidát számoltak meg a csillagászok és nem múlik el év, hogy távcsöveik
kel néhány újabb tagját ne fedeznék fel a népes családnak. Ki tudja, 
hány o'van Aszteroida bolyong még a Nap vonzáskörében, amelyet az 
emberi szem,— ha még oly finom műszerekkel kutatja is az égboltoza
tot, — nem tud fölfedezni sohasem.
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A Napcsalád fejéről, a Napról.

Amit a Nap, a bolygók és a holdak születéséről az előbb elmon
dottunk, az csak sejtés, csak föltevés. Mert a rövid életű emberek közül 
vájjon ki tekinthetne vissza a sok-sok billió év előtti időre, amikor a 
Nap létrejött a Mindenségből, s ki láthatna bele az idők végtelenségébe 
elvesző múltba, amikor a Nap-család családi eseményei, a bolygógyerme
kek és a holdunokák születése, történtek. A tudósoknak, akik a Napnak 
és családjának származását kutatják, csak néhány bizonytalan tám
pontjuk van, amelyre a Napok és bolygók születésére vonatkozó fel
fogásukat alapíthatják. Az égboltozaton, abban a szétömlött tejhez 
hasonló csillagtömegben, amit TejúLrtak nevezünk, ma is megfigyelhetők 
örvenyalakú koajultök és gyurűjotmájú csiUayhatmazuk, amelyekben



jelenleg keletkező, újabb naprendszereket sejtenek a csillagászok. A nap
rendszerek azonban, — ha valóban úgy keletkeztek is, mint ahogyan 
a tudósok föltételezik, — mérhetetlen idő, sok-sok billió év alatt alakul
tak ki. A kódfoltokat, gyűrűs csillaghalmazokat figyelő, mai embernek, 
sőt az egész emberiségnek az élete rövid pillanat csupán ehhez az el
képzelhetetlenül hosszú időhöz képest. Amit ma megfigyeltünk az ég
boltozaton. azt hason óképpen látták volna több, mint négyezer évvel 
ezelőtt az asszír csillagjósok, ha olyan finom csillagászati műszerekkel 
rendelkeztek volna, mint a mai csillagászok. Az emberiség rövid pilla
natnak számító élete alatt alig 
változott a billió és billió év óta 
fejlődő csillagvilág, hogyan tud
nánk tehát megmondani, hogy 
a különös ködképek, amelyeket 
a távcső fölfedez a ragyogó csil
lagok miiliárdjai között, valóban 
keletkező új világok, amelyek
ből majd egyszer, a Világegye
tem sok más naprendszeréhez 
hason!ó csillagcsalád keletkezik.

Ahelyett, hogy tovább fog
lalkoznánk a Nap-család szárma
zásának még teljesen meg nem 
fejlett titkával, lassúk inkább, 
milyenek must a kiterjedt família 
tagjai, amelyek olyan mérhetet
lenül hosszú múltra tekinthet
nek vissza Itt már nem a sejtés 
világában járunk, hanem a 
tudományos megfigyelések és 
kísérletek biztos talajain. Mert amit a Nap, a bolygók és a holdak 
mai formájáról, berendezéséről, sajátságairól tudunk, azt rendkívül 
finom műszerekkel és csalhatatlanul pontos módszerekkel derítették ki 
az égboltozat tudós kutatói.

Lássuk először a Nap-család fejét, naprendszerünk ősanyját, a 
Nap-ot. Ez az óriási, 1,400.000 kilométer átmérőjű, izzó gömb, amely 
Földünktől kereken 150 millió kilométer távolságban nagy sebességgel 
forog m ga körül, a forrása itt a Földön minden fénynek, melegnek és

A. nap ftnijkópe.
A N apnak  tő lünk  15U millió távo lságban  tü n 
döklő, közel m ásfélm illió k ilóm éler á tm érő jű  
k o rong já t a csillagászok állandóan figyelik és 
fényképeket készítenek róla Ezei a férvképen 
jól lá th a tó k  a  N ap fényié a rcá t elcsúfító, fekete 

napfoltok .
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minden erőnek. A Nap tűzben égő, óriási kiterjedésű felszínéről 580.000 
trillió ló erejének megfelelő erő lövellődik ki, fény és meleg formájában, 
a világűrbe. Ebből a rettenetes erőből 250 millió ló erejével felérő erőt 
juttatnak a Földre a Nap sugarai.

Minden, ami itt a Földön él és mozog, minden, ami itt történik, 
a 150 millió kilométerről hozzánk érkező napsugarakból és a bennük 
rejlő hatalmas erőből indul ki. Ha egyszer a Napanya megharagudna 
gyermekeire és megvonná tőlük fény- és melegáldását, a Földön hamaro
san megszűnne minden élet, minden ^nozgás, minden munka. Sívár, 
kietlen, sötét jégvilággá változna a Föld egész felszíne ; borzalmasabb 
lenne, mint amilyenek ma a Föld sarkvidékei, ahova kevés jut az éltető 
napsugárból. A Napnak az a sorsa, hogy egyszer elveszítse minden tüzet, 
minden fényét, hogy kialudjon örökre. A Nap halála halálát jelentené 
az egész családjának, amelynek minden tagja tőle kapja az erőtadó 
fényt és meleget. Hogy ez mikor fog bekövetkezni, nem tudjuk és ne 
is próbáljunk reá gondolni, mert hiszen, amint a Nap sok billió évvel 
ezelőtt született, éppen úgy sok billió év múlva fog bekövetkezni a halála 
is. Az se izgasson minket, hogy a Nap-családnak egyes tagjait, mint 
például a Földet kísérő Holdat, már elérte a végzete. Egykor izzó gömb
teste már régen kihűlt és megszűnt rajta minden élet. Ez a végzete min
den Napgyermeknek, ez a sorsa Földünknek is De mikor ? Millió és 
millió év múltán, amikor izzó belsejének minden melegét kibocsátotta 
a világűrbe és nem kap már erőtadó sugarakat a Naptól sem.

A szomorú véggel, ami Földünkre és lakóira vár, nem érdemes 
foglalkozni, hiszen mérhetetlen idővel van előttünk a jövőben. Ma még 
pazarul ontja Földünkre áldásait a Napanya és lobog még a pokoli tűz 
a Föld belsejében. Nem kell félnünk, hogy az emberiséget egyhamar 
eléri a Föld kihűlésének borzalmas szerencsétlensége.

Ahelyett, hogy a Napcsaládnak a távoli jövőben bekövetkező 
szomorú pusztulására gondolnánk, nézzük inkább, mit nyújt nekünk 
ma gondos Napanyánk, és mivé válik itt a Földön a rengeteg fény és 
hő, amit szeretettel küld hatodik gyermekének. • A Napból kilövellt fény 
és hő a Földön átváltozik a legkülönbözőbb erőkké, amelyek az életet, 
a fejlődést, az emberi haladást éppen úgy irányítják, mint a hegyek, 
völgyek alakulását, folyók, tengerek munkáját, a szél járását, az időjárás 
változásait, — szóval mindent, ami itt a Földön történik.

A zöld növények, amelyeket úgy kell tekinteni, mint az élők vilá
gának termelőit, a napsugár hatására végzik hasznos munkájukat Zöld
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leveleik sejtjeiben, mint parányi gyárakban, készül a szerves anyag, 
amelyből a Föld összes élőlényei élnek. A levelek belsejébe a levegőből 
szénsav, a talajból pedig a gyökereken és a száron át felszívott víz és a 
vízben feloldott ásványi anyagok jutnak. Ezek a nyersanyagok, amelyek
ből a zöld levelek, a napfényben rejlő erő hatására, szerves tápláló anya
gokat gyártanak és az felhalmozódik a növény testének minden részé
ben. A növényevő állatok megeszik a növényeket, így a növények 
által gyártott szerves táplálóanyag az ő testükbe jut. A növényevők 
a közvetítők, mert továbbadják a szerves anyagot a húsevő állatoknak, 
amikor azok őket táplálékul elfogyasztják. Az ember állati és növényi 
eledelt is eszik, az élete fenntartásához szükséges táplálóanyag egy részét 
az élők világának termelőitől, más részét a közvetítőktől szerzi be. A 
növényvilág közvetlenül vagy közvetve ellátja tehát az egész élő vilá
got táplálékkal, de viszont elvárja, hogy azok, akiknek termel, juttas
sanak neki nyersanyagot, amelyet ismét.feldolgozhat erőtadó, tápláló 
szerves anyagokká. Az élők világa gondoskodik is arról, hogy a növé
nyek gyári üzemében, nyersanyag híján, ne álljon be fennakadás. Az 
élőlények testébe került szerves anyagból, felhasználása közben, ismét 
szénsav keletkezik, amelyet a növények, állatok és emberek a lélekzéssel 
visszajuttatnak a levegőbe. A Földön élő 1700 millió ember naponta 
1400 millió kilogramm szénsavat lehel ki. Óriási mennyiség ; de hol marad 
ez attól a tömegtől, ami a földkerekséget benépesítő növények és álla
tok milliói juttatnak naponta a levegőbe. Ezenkívül a Föld minden 
táján az elégetett, mérhetetlen mennyiségű tüzelőanyag-ból (fa és szén), 
nemkülönben a tűzhányóhegyek mélyéből is tekintélyes tömegű szén
sav jut a levegőbe és pótolja a növények apró gyáraiban elhasznált, óriási 
mennyiségű nyersanyagot.

Az élők világának ez a soha nem szünetelő anyagforgalma egy
szerre megállna, ha a Napról nem érkezne többé a Földre fénysugár, 
amely a növények parányi gyáraiban, mint üzemfenntartó hajtóerő 
szerepel.

De sok egyéb is megszűnnék a Földön, ha hirtelen kialudnának 
a Nap sugarai. Csak egyetlen példát veszünk a megszokott környezet
ből, amelyben élünk.

Mikor ezeket a sorokat írtam, a villanykörte egyenletesen kelle
mes fénye világította meg az elém terített papirost. Elgondolkoztam. 
Hogyan jutunk mi, nagyvárosi emberek a világításnak ehhez a kényel
mes módjához? Tekintetem a villanykörte izzó fémszálaira esett, s a
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szemembe ragyogó fényben visszafelé haladtam az úton, amely vala- 
honn n, nagyon messziről a villanylámpa világító fénysugaraihoz veze
tett. A villanykörte fémszálait a rajtuk keresztülfutó villanyáram hozza 
izzásba. A villanyáramot áramfejlesztőgép fejlesztette, amilyet viszont 
egy másik, emberalkotta gépezet, a turbina hozott mozgásba. A tur
binát a magasból lezuhanó viz, a vízesés ereje késztette munkára. De 
honnan szármázott a víz, amelynek eleven ereje mozgásban tartja a 
turbina gépezetét ? Itt elérkezünk az út elejére, a kiindulóponthoz : 
a Naphoz. A Nap melege ellenállhatatlan erővel szívja a magasba a 
tengerek, folyók felszínéről a vízkárát. Fenn a magasban a pára felhővé 
sűrűsödik, s amikor a felhő már nem bírja el a benne fö'gvülemlett vizet, 
leönti a Földre. Megered az eső Az esővíz beszivárog a talajba, a hegvek 
szikláinak repedésein át a hegy mélyébe, de onnan igyekszik kiiutni, 
s ha utat talál a völgy felé, kibuggyan mint forrás. A forrásból patak, 
a patakból folyó lesz, s ha a folyómedre valahol meredeken megszakad,

megszületik a víz sés. A 
többi már a gondoikodó 
ember dolga Turbinái állít 
a vízesés alá, a túri ináL 
összekapcsolja áramfejlesztő 
géppel, az áramot droton 
elvezeti a villanykörtéhez, 
amelynek fémszálai izzásba 
jönnek és kedves ténnyel 
töltik meg a szobánkat íme 
a csodálatos átalakulás : a 
Napsugárból vitlangteny lett.

A természet háztar
tásából és a mindennapi 
életből sok példát lehetne 
még fölsorolni a Nap áldásos 
munkájáról, amelyet itt a 
Földön végez Ehelyett 
azonban lássuk inkább, mi
lyen az a hatalmas tűzforrás, 

ahonnan Földünkre minden fény és meleg árad.
A Nap kezdetben minden bizonnyal fehér fényben izzó csillag volt, 

olyan, mint ma a csillagok világának egyik legfényesebb tagja, a Szinusz-

A’ap- fáklyák.
A nap  tüzes te s té t borító , izzó gázburokból h a ta l
m as lángnyelvek csapnak fel. Ezeket nevezzük n ap 

fák lyáknak .
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illag. A legmagasabb hőfokig hevített, olvadt fém valdtó fénye és 
;okoli melege áradt a Nap izzó gömbtestéből szerte a világűrbe. A Nap
anya, hogy körülötte rajzó családjának minden tagjának jusson fény 
és meleg, bőkezűen, 
szinte pazarlóan on
totta magából az ál
dást. Nem csoda, ha 
hosszú évmilliók alatt 
lassan megfogyatkozott 
a melege és gyengébb 
lett a ragyogása. De 
azért még most is po
koli tűz ég benne.
Többezer fokra hevült 
anyagok alkotják hatal
mas gömbtestét, amely
ből ezer olyan nagyságú 
gömb telnék ki, mint a 
mi Földgömbünk. A Nap 
tűzgolyójának belsejé
ben a rettenetes nyo
más alatt valószínűleg összesűrűsödött, folyékonnyá vált az izzó gáz
tömeg és a Nap magját alkotja. A mag a Nap meztelen teste, amelyet 
tüzes gázruhával, a gázburokkal takar el a külvilág elől. A Nap gáz
burka több rétegből áll, amelyek kifelé mind vékonyabbak, mind fino
mabbak lesznek. Közvetlenül a meztelen testet különböző fémek izzó 
gőzei takarják, mint a páncél. A fémgőzök páncéljára vékonyabb gáz
burok borul, amelynek 5000—6000 fokra hevült tömegéből hatalmas, 
vörös fényben izzó iángnyelvek, fáklyák törnek elő. Legkivül, akár
csak egy lenge fátyol, könnyű, finom gázok fénylő koszorúja, az úgy
nevezett korona övezi a Napot, mintegy dicsfényt vonva Napanyánk 
feje körül.

A Nap gázburkából előtörő napfáklyákat és a testét övező fény
koszorút különösen akkor lehet jól megfigyelni, ha a Föld és a Nap 
közé tolakszik a Hold és korongjával elfödi a Nap vakítófényű testét. 
Napfogyatkozásnak nevezzük ezt a ritkán ismétlődő égi jelenséget, amely 
a régi időkben borzalommal töltötte el a babonás emberiséget, mert 
hiszen az életforrásunknak, a Napnak váratlan elsötétedését jelentette.

A  N a p o t  ö v e z ő  f é n y k o r o n a .

N apfogyatkozás a lkalm ával jól m egfigyelhető, hogy a N ap 
izzó k o ro n g já t finom  gázok fénylő koszorúja veszi körül.



2 2 Tolnai Világtörténelme

N a p - l o l t o k .
A N ap tűzben égó arcán  m egfigyelhetők sö té t fo ltok , am elyeknek 

eredetét b iz tosan  nem  ism erjük.

vezett naplóito
kat. Hogy hon
nan származnak a

Napanyánk ragyogó arcát elcsúfító foltok, még ma sem tudják biztosan 
a csillagászok, csak annyit állapítottak meg, hogy körülbelül minden 
tizenegyedik évben sűrűbben jelennek meg a Nap tűzben égő arcán, 
mintha időközönként visszatérő betegség nyomai lennének. Vagy talán 
annak a jelei ezek a csúnya foltok, hogy több billió éves Napanyánk 
öregszik, vénül ?

Ma a csillagászok évekkel előre tudják, hogy mikor fog bekövetkezni
és a Föld melyik pontjáról látható a napfogyatkozás. A földkerekség min
den táján fölállított őrállomások, a csillagvizsgálók, ahol az égboltoza- 
folytonos megfigyelése történik, nagyban készülődnek minden alkalom
mal a napfogyatkozás ritka eseményére. Ilyenkor lehet ugyanis a leg
jobban megfigyelni a tőlünk 150 millió kilométer távolságban levő Nap
anyánkat, amelynek titokzatos világáról minden napfogyatkozás alkal
mával néhány újabb adatot gyűjtenek a tudós csillagászok.

A csillagászati távcső, ez a csodálatos műszer, egyébként sok olyan 
titkot is felfed, amit talán szeretne elfödni a kíváncsi emberek elől a

Napanya. A Nap 
izzó arcán, — a- 
melyet mi nap
keltekor és nap
nyugtakor, ami
kor fénye nem 
vakítja el a sze
münket, maku
látlanul tisztának

távcsöveikkel fol
tokat, az úgyne-

látunk, — az in
diszkrét csillagá
szok fölfedeztek
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Mese a földöntúli emberről.

Napanyánkkal már megismerkedtünk. M gtudtuk, hogy tőle 
kapunk minden tényt, meleget és erőt, hogy ő irányít itt a Földön min
den életet, minden mozgást. A Nap azonban nemcsak a Földet szórja 
be áldásthozó tüzes sugaraival; ju tta t azokbóí bőségesen többi gyer
mekeinek, a Föld bolygó testvéreinek is De ha máshova is jut éltető nap
sugár, akkor talán máshol is van élet, máshol is élnek növények, állatok 
és emberek, nemcsak a Földön ? Ez a kérdés már nagyon régen foglal
koztatja a gondolkodó embert. Már többszaz évvel ezelőtt akadtak 
tudósok, akik azt vitatták, hogy más bolygóra is eljutott az élet csirája, 
máshol is kisarjadt az élet, megindult a fejlődés, amely talán elvezetett 
a le; m igasabb fokig: az emberig. De azután, hogy előbbre ha la it a tud- 
mány, hogy mind többet tudtunk meg a csillagok titokzatos világáról, 
mind bizonyosabb lett, hogy a Napcsalád többi tagjai, a többi bolygók 
nem dicsekedhetnek azzal, hogy náluk is vannak élőlények.

Mert nemcsak fény és meleg kell ahhoz, hogy valahol kisarjadjon 
az élet. Víz és levegő nélkül sem élhet meg élőlény. Ahol tehát ez a két 
fontos életelem hiányzik, ott nincsenek sem növények, sem állatok, 
sem mberek A csillagászok úgy találták, hogy az egyik bolygó olyan 
messze van a Naptól, hogy nem kaphat elegendő éltető napsugarat, a 
másik meg oly közel, hogy túlsókat kap a Nap áldásából. Amott minden 
életet megölne a dermesztő hideg, emitt pedig mindent felperzselne a 
rettenetes hőség. Más bolygóknál viszont a levegő és a víz hí n át álla
pították meg a csillagászok; ezzel megállapították azt is, hogy ott sem 
fejlőchetett élet.

Egyik napgyermek, Marsz, azonban az őt vizsgáló tudósoknak 
sok olyan tulajdonságát árulta el, amelyből arra lehetett következtetni, 
hogy itt talán mégis vannak élőlények. Megállapították a csilla
gászok, hogy Földünknek ez a testvére leginkább hasonlít a mi boly
gónkhoz ő t is levegőréteg veszi körül, mint a Földet. Az ő felszínén 
is vann k szárazföldek és tengerek; a tenger vize a Nap melegítő hatá
sára ott is elpárolog, a levegőben felhőkké sűrűsödik, majd eső alakjá
ban ismét lejut a Marsz felszínére. A Marszon is egymást váltogatja a 
melegebb és hidegebb idő, ott is vannak évszakok. Földünknek ez a 
testvére tehát, úgylátszik, alkalmas arra, hogy szárazföldjeit és tengereit 
benépesítsék növények és állatok. Ahol pedig az élet egyszer megindult 
és ahol az élet feltételei ni^yvMnn^k. ott halad, fejlődik is az élet.
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Sok-sok millió év telt el, amíg a Földet benépesítő mai növé
nyek, állatok és emberek változatos sokasága kifejlődött. A Marszról 
tudják a tudósok, hogy a Napanya több millió évvel előbb szülte meg, 
mint a Földet, a Marsz tehát idősebb. De ha idősebb, akkor az élet is előbb 
fejlődhetett ki ott, mint a Földön, a fejlődés tehát a Marszon a legma
gasabb fokig, az emberig emelkedhetett.

így gondolkozva juthatunk arra a feltevésre, hogy a Marszon is 
élnek emberek. Volt idő, amikor a tudósok is így gondolkoztak és a Marsz 
lakóinak emberi alkotásait Is látni vélték távcsöveikkel. Mintegy ötven 
évvel ezelőtt egy olasz csillagász, Schiaparelli távcsövével a Marsz fel
színén egymást keresztező, egyenes, sötét vonalakat látott. A tudósok

úgy gondolták, hogy ezek a sötét vonalak 
vízzel telt hatalmas csatornák, amelyek a 
Marsz sarkvidékein elterülő nagy hómezők 
nyáron megolvadó vizét a forró éghajlatú, 
vízben szegény középső vidékekre vezetik. 
Ilyen nagyszabású és mérnöki pontosság
gal megszerkesztett csatornahálózat azonban 
csak emberi alkotás lehet. Igv vélekedtek 
a tudósok, akik sohasem képzelődnek, hanem 
mindig abból ítélnek, amit megfigyelnek, 
amit látnak. Ha már a tudósok így gondol
koztak a Marszról, csoda-e, hogy az írókat, 
költőket elragadta a képzeletük és kieszel
ték a Marszlakók meséjét.

A költői képzelet olyannak látja a Mar
szon lakó embert, mint aki fejlődésben és műveltségben már sokkal előtte 
jár a földi embernek. A Marslakónak satnya teste, de nagy feje van, hatal
mas agyvelővel. Testi munkát már nem végez, hanem csak gondolkodik 
és minden munkát azokkal a furfangos gépekkel végeztet, amelyeket fej
lett agyvelejével kieszel és könnyűszerrel irányít. A Marszlakónak nincsen 
semmi gondja, semmi baja, mert nagy eszével kitalálta a módját annak, 
hogy legyőzzön minden természeti erőt. A gabonaföld akkor terem neki, 
amikor éppen akarja és annyit, amennyire szüksége van, az állatok úgy 
tenyésznek, ahogy ő kívánja. Betegség sem bántja a Marszlakót, mert 
minden bajnak az orvosszerét ismeri. De valami hiányzik a Marsz lakóiban, 
ami megvan a földi embernél : hiányzanak a lelki érzelmek. A Marszlakó 
nem tud szeretni, nem tud gyűlölni, nincsenek lelki fájdalmai, szomo

A Marsz bolygó, 
ahogyan  Schiaparelli olasz csil
lagász m egfigyelte és lerajzolta. 
A Marsz felületén lá th a tó , egy
m ást keresztező, egyenes v ona
lak  a tito k za to s  M arsz-csatornák
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rúsága és bánata, de nincsenek örömei sem. Nyugodtan, gondtalanul 
él, de nem tudja élvezni az életet; teljes hatalma van a természet 
iölött, de nem látja annak szépségeit.

így rajzolta meg a Marszban élő embert a költő képzelete. A tudó
sokat azonban nem ragadta magával a képzelet; ők nem állapodtak 
meg annál a feltevésnél, hogy a Marszon látható sötét vonalak valóban 
emberi alkotáséi csatornák. Ők nem hitték és nem hirdették teljes bizo
nyossággal, hogy a Marszon élnek emberek, hanem keresték az alkalmat, 
hogy ezt bebizonyítsák, vagy megcáfolják. A Marsz alapos megfigye
lésére körülbelül minden tizenötödik évben nyílik alkalom. Ekkor ug\anis 
a Marsznak a Nap körül vezető útja közeledik a Földhöz, úgy, h< gy a 
máskor tőlünk több, mint 300 millió kilométer távolságban haladó bo ygá 
ilyenkor 55 millió kilométernyire közelíti meg a Földet. Legutoljára 
1925 augusztusában volt a Marsz a Föld 
közelében és a csillagászok föl is használták 
az alkalmat, hogy megfigyeljék a Föld test
vérét. Az amerikai csillagászok repülőgépe
ken szálltak a felhők fölé, hogy lefényké
pezzék a Marsz felénk fordított arcát, s hogy 
abból, amit a fénykép mutat, megfejtsenek 
még néhány titkot, amit a megelőző vizs
gálatok még nem tudtak tisztázni.

A titokzatos csatornák felfedezése óta 
a csillagászok a mindinkább tökéletesedő 
távcsövekkel nagyon sokszor megfigyelték 
a Marsz-bolygót és ebből a sok megfigyelés
ből kiderült, hogy a Marsz világában nem olyanok a természeti 
viszonyok, hogy ott olyan élet fejlődhessék ki, mint a Föld' n 
A Marsz-bolygót sokkal ritkább levegő veszi körül, mint a Föluet. 
Levegőjében alig van vízpára és nagyon kevés az élőlények lélek- 
zéséhez szükséges éltető elem: az oxigénium. A leiszíne olyan lehet, 
mint a sivatag. Eső ritkán öntözi a földjét, növényzetnek alig lehet 
nyoma rajta. De nemcsak vízben van hiány a Marszon, hanem 
erőt adó melegben is. Állandóan fagyos hideg uralkodik mindenüt'j 
dermesztőbb, mint a Föld sarkvidékein. Ami kevés víz meggyűlik a 
felszínének mélyedéseiben, az is mind jéggé vagy hóvá van merevedve.

Ilyen természeti viszonyok mellett nem fejlődhetett ki a Marszon 
olyan élet, mint a Földön. Legföljebb alacsonyabbrendű lények tenget-

Ilómező a Marsz sarkvidékén.
M ár régen m egfigyelték, hogy a 
Marsz sarkvidékén süvegalakú, 
fehér fo ltok  vannak, am elyek vál
to z ta tjá k  a k iterjedésüket. A f i 
llér foltokról k ide ríte tték  a tu d ó 
sok, hogy ' agykiterjedésű  hó- 
m ezők, am e y e i  a Marsz nyarán  
részben elöl > .dnak, télen pedig 

m eggyarapodnak.
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hetik életüket a fagyos sivatagokon, de magasabbrendű növények és 
állatok, küljncsen pedig emberek, semmiesetre sem élhetnek itt. A titok
zatos csatornák, amelyeket régebben emberi alkotásoknak hittek még 
a tudósok is, talán natalmas szakadékok, amelyeknek mélyén sűrű köd 
kavarog, vagy talán még ezek sem, hanem csupán csalóka képek, ame
lyeket csak a tökéletlen szem lát egyenes vonalak szabályos hálózatá
nak, de amely eltűnik, mihelyt a mai tökéletes távcsövekkel vizsgáljuk 
a Marsz felszínét.

A tudósok megfigyelései tehát szertefoszlatták a Marszlakók érde
kes meséjét, elűzték képzeletünkből a satnyatestű, nagyfejű, csupaész 
emberkéket és helyettük megmaradt a rideg valóság, hogy a Marszon 
csak kezdetleges növényi és állati lények élhetnek, ha ugyan egyálta
lában élnek.

A Föld halott leánya.

A csillagokkal telehintett égboltozaton legkedvesebb ismerősünk 
a Föld leánya : a Hold. Nemcsak azért szeretjük, mert a legnagyobbnak, 
a legfényesebbnek látjuk az égitestek között és mert ezüstös sugaraival 
bűbájos fényt varázsol a sötét éjszakába, hanem azért is, mert tudjuk, 
hogy hozzánk tartozik, Földünkkel járja hosszú vándorútját a csilla
gok óriási birodalmában. Ismerjük felénk fordított fénylő arcának

Ahogyan a Holdat a Földről látjuk.
A szabály ta lan  körvonalú  sö tét fo ltok  síkságok, 

a fényesebb részek hegyvidékek.

minden vonását, ismerjük alak
jának szabályos időközökben 
történő változásait és tudjuk 
mikor kel, mikor nyugszik.

A Hold valamikor nagyon 
régen született, abban az idő
ben, amikor Földünk még izzó 
gázgömb volt. Vannak tudósok, 
akik azt hiszik, hogy a Föld 
valahonnan, a Világegyetem 
más tájáról vonzotta magához 
a Holdat, de még többen van
nak, akik azt tartják, hogy a 
Föld saját testéből szülte meg, 
úgy, mint egykor a Nap a Föl
det és a többi bolygót. Bár
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hogyan is történt a Hold születése, annyi bizonyos, hogy hozzá
tartozik a Földünkhöz, amely a vonzóerő erős szálával fűzi őt magához 
és arra kényszeríti, hogy mintegy 380,000 kilométer távolságban, szünet 
nélkül keringjen körülötte. A 
Hold tehát, a csillagok világá
nak mértékével mérve, nagyon 
közel van a Földhöz. A holdsu
gár, amely a Hold ragyogó fel
színéről elindul, egy másodperc
nél alig valamivel több idő 
alatt máris hozzánk érkezik és 
miközben Földünk levegőréte
gén äthalad, a fénye alig vészit 
valamit erejéből. Ezért látjuk 
olyan nagynak és olyan élénken 
fénylőnek a Holdat. A holdsugár 
azonban csak fényei, de hideg, nincsen melegítő ereje, mint a napsugár
nak es nem tud életet, mozgást teremteni a Földön. A Föld leánya, a 
Hold — halott. Valamikor régen, gyermekkorában, ő is meleget sugárzó, 
életetadó, tüzes gömb volt, de izzó teste azóta kihűlt, megmerevedett, 
mint az emberi test, amelyből elszállt az élet. Hogyan történt a Föld 
leányának halála ?

A Hold gömbtestének nagysága mintegy negyedrésze a Föld nagy
ságának. Átmérője mindössze 3470 kilométer. Ha a Holdon keresztül 
alagutat fúrhatnánk, azon egy gyorsvonat 56 óra alatt robogna át. 
A Hold tehát parányi porszem a Világegyetem óriási csillagai között. 
Minél kisebb valamilyen gömb, aránylag annál nagyobb, a tömegéhez 
mérve, a felülete. A kistermetű Holdnak eszerint a felülete aránylag 
nagyon nagy, egykor izzó gömbteste tehát hamar kisugározta a Világ- 
egyetem minden tája felé a meleget. Előbb csak szilárd kéreg képződött 
a Hold felületén, olyan, amilyen ma a Földünket burkolja és lehet, 
hogy a szilárd holdkérgen élet is volt, akár a Földön. Később mind 
vastagabb lett a megszilárdult kéreg s mind merevebb a Föld leányá
nak arca. De a meleggel együtt, amit pazarlóan bocsátott ki a testéből 
szerte a Világegyetembe, elpazarolta a felszínén levő vizet és a légkörében 
levő éltető elemeket is. Víz és levegő nélkül, — ha voltak is, — nem élhet
tek tovább élő lények a Holdon ; elpusztult minden é le t: a Hold meghalt.

Hosszú évmilliók alatt élte le a Föld leánya az ő életét és ma már

A  Föld és leánya, a Hold.
A 12,756 km . á tm érő jű  Fö ld  és a 3470 km . á t 
m érőjű  H old  nagysága a valóságban ügy viszony

u k  egym áshoz, m in t ezen a képen.
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csak kihűlt, élettelen teste kíséri elszakíthatatlan, hűséges társként a 
Földet. Az ezüstös fény, amelyet éjjelente a Földre sugároz, nem a saját 
fénye, hanem a Naptól kapja, A Nap sugarai világítják meg a Hold
halott arcát, ahonnan, — akárcsak egy nagy, kerek tükörből, — a Földre 
vetítődnek a tűzüket vesztett napsugarak. Mivel pedig a Nap mindig
más-más helyzetből világítja meg a Földdel együtt körülötte keringő 
Holdat, beállnak a holdváltozások. Egyszer vékony, fénylő kiflinek, 
másszor félbetörött tányérnak látjuk a Hold korongját, majd teljes 
nagyságában mosolyog reánk a telihold. Ha pedig a Hold felénk for
dult arca nem kap semmi napfényt, eltűnik a szemünk elől, s ilyenkor

mondjuk, hogy uj- 
hold van. A Hold 
egy-egy körútja a 
Föld körül pontosan 
29 nap, 12 óra, 44 
perc és 3 másod
percig tart, «mely 
idő körülbelül meg
felel egy hónapnak.

Bármiképpen 
legyen is megvilá
gítva a Hold, min
dig csak egyik felét 
láthatjuk, mert mi
közben egyszer meg
kerüli a Földet, ez- 

. , alatt egyszer körül
fordul saját tengelye körül is. Ezért ismerjük olyan jól a Hold 
arcá t; látjuk, hogy nem mindenütt egyformán fénylő fehér ; sötét fol
tok is vannak rajta, amelyeket az ábrándozó szerelmesek szívesen kép
zelnek egy csókolózó pár elmosódott képének. Hogy valójában mik 
ezek a sötét foltok, azt már régen megfejtették a csillagászok. Ha a 
Hold felénk néző felszínét csillagászati távcsövön vizsgáljuk, hatalmas, 
körbefutó hegyláncok tűnnek a szemünkbe, meredeken feltornyosuló 
hegycsúcsokkal, s a hegyláncoktól körülvéve nagyterjedelmű kerek 
mélyedések, medencék terpeszkednek. Régebben azt képzelték, hogy 
ezek gyűrűben futó hegyláncok óriási tűzhányóhegyek, a közepükön 
levő mélyedések pedig a l ű z  r'nyók szájai, kráterei, amelyeket szabad

n a  a közel négyszázezer k ilom éter távo lságo t legyőzve, a H oldra  
repü lhe tnénk , gyűrűs hegyekkel kö rü lv e tt, ha ta lm as ho ld
k rá te rek . a közepükön tűzhányóhoz hasonló kúpokkal, tá ru l
nának  eiénk. Az életnek  semm i nyom át sem ta lá ln án k  az 

ijesztően ném a, kietlen vidéken.
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A JdoiU f é n y k é p é .

A z  am erikai Yerkes-osil la gvizsgál óban készült fényképen jól kivehetők a körbefutó gyűriis- 
hrgyekkeí övezett holdkráterek , am elyek, az ú jabb  felfogás szerin t, a Világegyet*mből a 
H  ídra hu .lő tt m eteorok ,,yom án kel -tkeztek. A baloldalon alul lá th a tó  legnagyobb krá- 
teri ■ izl t irtják , aogy egy nagy vulkáni kitörés Hozta létre. Ugya csak v u lk á n  kitörés 
eredm ényének ta r t já k  a kúpalakú  hegyeket, am elyek egyik-m ásik k rá te r közt pén em elkednek.
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szemmel sötét foltoknak látunk a Hold fénylő arcán. Újabban egészen 
másképpen magyarázzák a Holdon látható gyűrűs-hegyek keletkezését. 
Északamerikában, Arizona állam sivatag-vidékén felfedeztek ugyanis 
egy olyan gyűrűs-hegyet, mint amilyen sokszáz látható a Hold felü
letén. Erről az arizonai gyűrűs-hegyről kiderítették a tudósok, hogy 
valamikor, a Föld múltjában úgy keletkezett, hogy a Világegyetemből 
egy hullócsillagnak^nagv, legalább 100 méter átmérőjű darabja, egy 
úgynevezett meteor zuhant óriási sebességgel a Földnek erre a pont
jára és köralakú hegyperemmel körülvett, hatalmas mélyedést ütött a 
földben. A Hold felszínére a Föld közelében bolyongó hullócsillagokból 
sok száz ilyen meteor zuhanhatott és a meteor-eső nyomán keletkez
hettek az egymás hegyén-hátán levő gyűrűs-hegyek, amelyek a Hold 
arcát úgy borítják, mint a himlőn átesett ember arcát a himlőhelyek.

A Holdról, akárcsak a Marszról, egy időben el volt terjedve a mese, 
hogy ott is élnek emberek. Amit most megtudtunk a Föld leányáról, 
abból megállapíthatjuk, hogy ez csak képzelődés. Mert hiszen nem
csak emberek, de alacsonyrendű növényi és állati lények sem élhetnek 
azon a sivatag-vidéken, ahol hiányzik a víz és éltető levegő, s ahol vagy 
pokoli hőség van, mert nincs fölötte felhő, amely felfogja a Nap tüzes 
sugarait, vagy pedig fagyasztó hideg, mert nincs körülötte levegőréteg, 
amely a Nap melegét magába tudná gyűjteni. Volt idő, amikor a tudó
sok is azt hitték, hogy valami élet mégis van a Holdon. Távcsöveikkel 
felfedeztek ugyanis a Hold felszínén zöldszínű foltokat, amelyek fűvel 
borított réteknek látszottak. Később azonban kiderült, hogy a zöld 
foltok nem növényektől erednek, hanem egy vastartalmú, zöldszmű 
ásványtól, amely élettelen kérgével helyenkint beborítja a Hold felületét. 
Ezzel megszűnt az utolsó remény is, hogy életet fedezhessünk föl a 
Holdon, s most már mindenkinek bele kell nyugodnia abba, hogy a 
Föld leánya élettelenül járja vandorútját a Föld körül.

Kialudhat-e a Nap tüze?

A Hold szomorú sorsát ismerve, akaratlanul is arra kell gondol
nunk, hogy vájjon nem fenyegeti-e ugyanez a végzet a mi Földünket 
is ? Amikor előbb Napanyánkról volt szó, megemlítettük, hogy fény és 
meleg alakjában tőle kapunk itt a Földön minden erőt, s hogy tőle 
származik minden élet, minden mozgás és minden munka, akár ember,
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akár gép végezze is azt. A mi sorsunk és a Földön élő valamennyi élő
lény sorsa tehát elválaszthatatlan a Nap sorsától. Ha egyszer a Nap 
elvesztené izzó testének minden melegét, akkor a Földön is bekövet
kezne a végpusztulás. Megszűnne minden élet és a Föld kihűlt testű, 
merev arcú halottá változna, mint leánya, a Hold.

De vájjon elkövetkezik-e egyáltalában az az idő, amikor a Nap 
már nem tud elegendő éltető meleget bocsátani a Földre ? Megtörtén
hetik-e, hogy a Nap óriási gömbteste egyszer majd teljesen kinüi ? Ha 
arra gondolunk, amit már előbb a Napról megtudtunk, hogy 580.000 
trillió ló erejének megfelelő melegmennyiséget sugároz ki folytonosan 
magából, bizony meg kell kissé döbbennünk. Hiszen ilyen pazarlás mel
lett egyszer el kell fogynia a Nap izzó testében felhalmozott meleg
mennyiségnek, ha még oly hatalmas is. A tudósok kiszámították, hogy a 
nagy melegveszteség mellett a Nap hőmérsékletének évente több, mint 
egy hőfokkal kellene csökkennie. Ebből az következnék, hogy a Nap
nak már régen ki kellett volna hűlnie, hiszen izzó belsejében jelenleg 
10.000 foknyi hőség uralkodhat, s ha régebben nagyobb is lehetett a 
hőség, semmiesetre sem volt olyan nagy, hogy a hosszú évmilliók alatt, 
évenkint egy foknyi melegveszteség mellett, már régen el ne fogyott 
volna. A Földön azonban sok-sok millió év óta élnek növények és állatok, 
a Nap tehát legalább ilyen hosszú ideje ontja éltető sugarait a Földre. 
S ha eddig nem fogyatkozott meg a napsugarak ereje, akkor kell vala
minek lennie, ami folytonosan pótolja a Napanyánk által szünet nélkül 
kisugárzott meleget.

Az egyik csodaszer, amely a Nap életét s vele a Föld életét is 
meghosszabbítja : a rádium. Ez a csodálatos anyag, amely aránylag 
csekély mennyiségben a Föld egyes kőzeteiben, ásványaiban és számos 
gyógyhatású forrásvizében is előfordul, arról nevezetes, hogy láthatat
lan sugarakat bocsát ki magából és eközben sok meleget fejleszt. Egy 
bizonyos mennyiségű rádium egy óra alatt tizenkétszer annyi meleget 
sugároz ki magából, mint amennyi meleg keletkezik ugyanolyan mennyi
ségű, jóminőségű kőszén elégésekor. Emellett a rádium, bár a meleg
sugárzása folytonos, változatlan erővel ontja magából a meleget, úgy, 
hogy kifogyhatatlan hőforrásnak tekinthető.

A rádiumról kiderítették a tudósok, hogy meleget adó láthatatlan 
sugárzása közben egy könnyű, gáznemű anyag keletkezik belőle. Ezt 
az anyagot hélium-nak nevezték el a görög napisten, Heliosz után. 
A hélium-gázt ugyanis a Nap-ban fedezték föl a tudósok és csak később
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jöttek rá, hogy itt a Földön is keletkezik a rádiumból, s hogv a Földün
ket körülvevő levegőben is megtalálható. A csodálatos műszerek, amen e sí
nek segítségével 150 millió kilométer távolságtól is meg lehet állapí
tani, hogy milyen anyagokból van összctéve a Nap izzó teste, — elárul
ták nekünk, hegy igen nagymennyiségű hélium van a Napban. Mivel

A  rádium csodatevő sugárzása
A rádium -elem ből szünet nélkül lövelődnek ki lá th a ta tlan  sugarak, m iközben m eleg fejlő
d ik  és hélium-elem keletkezik, \  N apban levő, nagym ennyiségű rádium  tesz 'lehe tővé , hogy 
a N ap me,lege a fo ly tonos hókisugurzás ellenére sem fogyatkozik meg. A kép jobboldalán  
lá tszik  a zinkfluulbol készült felfugoernyő, am elvre a baloldalon fenn lá tha tó  kis radium  
darabból ráve tődnek  a sugarak  és apró  szikrákként fellobbannak. A baloldalon lent a készü

lék, am ellyel a  rád ium sugarak  szikraesőjét m eg lehet figyelni.

pedig a hélium a rádiumból keletkezik, nagyon sok rádiumnak is kell 
lennie a Nap birodalmában. De ha sok rádium van, akkor sok meleg 
is fejlődik. Ezzel tehát meg lenne fejtve, legalább részben, a titok, hogy 
miért nem veszített a Nap a sok millió év alatt a melegéből.

A rádiumból keletkező meleg azonban nem lenne elégséges a Nap 
folytonos melegveszteségének a pótlására. Fel kell tehát tételezni, hogy 
egyéb források is vannak, ahonnan a Nap a magából kisugárzott meleget



A csillagvilág keletkezése és fejlődése. 33

pótolni tudja. A tudósok azt tartják, hogy a Világegyetem hideg, fagyos 
tájairól, de különösen a Tejút vidékéről hatalmas jégdarabok, úgy
nevezett jegmeleoritok, esnek folytonosan a Napba. A jég megolvadása 
közben mindig meleg keletkezik, annál több meleg, minél nagyobb a 
jégdarab. A Nap tüzes testét úgyszólván szünet nélkül veri a Világ- 
egyetemből reáhulló jégeső, amely többmázsás jégszemekből áll. Elkép
zelhetjük tehát, hogy az óriási mennyiségű jég, a Nap tüzes kohójában 
hirtelen megolvadva, igen sok meleget ju ttat a Napnak. A tudósok 
kiszámították, hogy ha ezer év alatt csak a Nap tömegénél százezerszer 
kisebb mennyiségű jég hullana is a Napra, ez a jégmennyiség is elegendő 
lenne arra, hogy a megolvadásakor keletkező meleggel a Nap meleg
veszteségét teljesen pótolja.

Mindebből az következik, hogy Napanyánknak megvan a módja 
aira, hogy bőkezűen ontott melegét folytonosan meg tudja újítani. 
Tüze tehát megmérhetetlen hosszú ideig fog még lobogni, s nekünk, 
rövid életű embereknek nem kell attól tartanunk, hogy egyszer csak 
reánk köszönt a pusztulást, halált jelentő örök tél.

Tolnai Világtörténelme. L 3



A negyedik és ötödik napon Isten megteremti az állatokat. 
R afael festm énye R óm ában , a pápai pa lo tában .

A Föld és a földi Élet kialakulása.

A Nap legkedvesebb gyermeke.

Miután megismertük a Föld szülőanyját: a Napot, testvéreit: 
a bolygókat és halott leányát: a Holdat, lássuk, milyen maga a Föld, 
a Nap legkedvesebb gyermeke; hogyan alakult olyanná, amilyennek 
ismerjük és miképpen fejlődött ki rajta a mozgalmas élet, amelyhez 
hasonló talán sehol sincsen a csillagok végeláthatatlan birodalmában.

Az emberiség történetének ókorában és középkorában azt tar
tották, hogy a Föld a világ közepe, hogy körülötte forog minden : a 
Nap, a Hold, a csillagok. Úgy képzelték, hogy a Föld egy hatalmas 
korong, amely mozdulatlanul áll a Mindenségben és körülötte a tenger 
vize áramlik, mint egy óriási folyam. A Föld korongja szárazföld, ame
lyen hegyek, völgyek, síkságok vannak, a hegyekben folyók erednek, 
amelyek mind a korong széle felé folynak és a tengerbe ömlenek. Nagyon 
sokáig tartott, míg a tudósoknak sikerült meggyőzniük az emberiséget,
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hogy lakóhelye, a Föld, nem olyan, mint amilyennek képzeli és nem a 
középpontja a Világegyetemnek. Hiába akadtak már a középkorban 
nagyeszű tudósok, hírneves csillagászok, akik azt hirdették, hogy a mi 
Földünk csak parányi része a Mindenségnek, gömbalakú bolygócsillag, 
amelyet a Világegyetem rendjét fentartó hatalmas erő arra kényszerít, 
hogy szünet nélkül forogjon saját maga körül és közben megállás nélkül 
keringjen megszabott úton a Nap körül. Bizony, kevesen hallgattak 
ezekre a tudósokra és vagy bolondoknak vagy veszedelmes, forradalmi 
tanok hirdetőinek tartották őket. Mintegy négyszáz évvel ezelőtt élt 
Kopernikusz Miklós lengyel csillagász, akinek híres művét,— amelyben 
először tanííolta, hogy a Nap a központ, amely körül a Föld és a többi 
bolygó kering, — pápai átok sújtotta. Galilei olasz csillagászt, aki mintegy 
száz esztendővel 
később védelmébe 
vette Kopernikusz 
tanait, börtönbe 
ve lették. Amikor 
1492-ben Kolum
busz Kristóf útra
kelt Spanyolor
szágból, hogy az 

Atlanti-óceánon 
nyugat feléhajózva, 
elérje a mesés In
diát, sokan voltak,
akik attól tartottak, hogy a merész hajós, ha átvitorlázik a Föld 
korongját körülvevő tengeren, eléri a tenger túlsó szélét és hajója 
lezuhan a világűrbe. Kolumbusz azonban nem tartott ettől, mert hitt 
azoknak a tudósoknak, akik a Föld gömbölyű voltát tanították és biz
tosra vette, hogy nyugat felé haladva is el kell érnie Indiát, ahova addig 
mindig kelet felé hajózva jutottak el a tengerészek.

Ma már régen túlvagyunk azon, hogy a Föld gömbölyű voltában, 
a saját maga körül való forgásában és a Nap körül való keringésében 
kételkedjünk. A tudósok annyi bizonyítékkal erősítették meg mindezt, 
hogy nem lehet semmi kétségünk. Ma már mindenki tudja, hogy a nap
pal és az éjszaka váltakozásának az az oka, hogy a saját maga körül 
forgó gömbölyű Földön a mi lakóhelyünk hol a fényt adó Nap felé for
dul, hol elfordul tőle. Azt is tudja mindenki, hogy a négy évszak válta-

A  föld örökös vándorolja a N ap körül.
A föld hosszúra elnyú lt, elipszisalakú pá lyán  kering a N ap 
körül, közben egyre forog sa já t tengelye körül. Mivel forgási 
tengelye ferdén áll pá ly á ján ak  a síkjához, a N ap sugarai külön
böző erővel érik  a felületét. E zért v á lto g a tják  egym ást a Föl

dön az évenk in t ism étlődő évszakok.

3*
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kozása összefügg a Földnek a Nap körül való keringésével, mert a Föld 
útja úgy vezet a Nap körül, hogy hol közelebb, hol távolabb van tele, 
egyszer sok napsugarat kap, egyszer kevesebbet, s ezért változik 
évszakonkint az időjárás melegre vagy hidegre. Az is ismeretes min
denki előtt, hogy a földgömb különböző tájain más-más az éghajlat 
aszerint, hogy több vagy kevesebb napsugár éri. A földgömb közepe
táján, a forró égöv alatt merőlegesen esnek a napsugarak a földre, erejük 
nem törik mé'g ; itt az év nagyobb részében forróság van, amelyet csak 
rövid időre szakít meg az esős időszak. A forró égövtől északra és délre 
már ferdébben, kevesebb erővel érik a napsugarak a földet, itt mérsé
keltebb az időjárás, egymást váltja fel a négy évszak . az esős, hűvös 
tavasz, a meleg, de nem túlságosan forró nyár, a nyárból lassan esősre, 
hűvösre forduló ősz és a hideg tél. A földgömbnek ezen a táján, az északi 
mérsékelt égöv alatt fekszik a mi hazánk is. A mérsékelt égöveken túl, 
északon és délen terülnek el a sarkvidékek. Ide már nagyon kevés nap
sugár jut, sőt van az évnek olyan szaka, amikor a sarkvidékek egészen 
elfordulnak a Naptól és beáll a heteken át tartó éjszaka. Állandó, nagy 
hideg, örökös fagy uralkodik a Földnek e legsivárabb tájain.

De nemcsak a Földnek a Naphoz való viszonyát, a nappalok és az 
éjszakák, meg az évszakok változásait ismerjük, hanem ismerjük magát 
a Földet is. Tudjuk, hogy szárazlöldek, tengerek vannak rajta ; a száraz
földeken hegyek, dombok, síkságok váltogatják egymást; a hegyekből 
folyók erednek és az alföldeken keresztül a tengerbe sietnek. Kristály- 
vizű tengerszemek ragyognak az erdőkoszorúzta hegyek között és hatal
mas tavak, sással, náddal benőtt mocsarak terpeszkednek a síkságokon. 
Ott, ahol az ember megtelepedett, szántóföldek, tanyák, falvak, városok 
teszik változatossá a Föld felszínét, ahova pedig még nem ért el az ember 
hatalma, ott a természet az úr a maga őserdőivel, járhatatlannak látszó 
szikláival, égbenyúló havasaival, halált rejtegető sivatagaival. És vajjen 
ki ne tudna arról, hogy a Föld egyes helyein tűzhányóhegyek vannak, 
amelyek időnkint forró gőzt, izzó hamut és tüzes lávát löknek ki maguk
ból, elárulva ezzel, hogy a Föld gyomrában pokoli tűz ég, amely utat 
keres és pusztító erővel tör a felszínre.

A fehér ember, akinek rendeltetése, hogy megismerje és megnó- 
dítsa az egész földkerekséget, évezredek óta kutatja a Földet. Előbb 
csak azt a kis földdarabot ismerte, ahol műveltsége kifejlődött: a Föld
közi-tenger környékét. Majd mind nyugatabbra és északabbra terjesz
tette uralmát és hatalmába vette egész Európát. Azután a bátor utazók
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a szárazföldön és a tengeren mind távolabb merészkedtek Európától; 
felfedeztek új földrészeket, átszeltek ismeretlen óceánokat, behatoltak 
Afrika sivatagaiba és ősrengetegeibe, Közép-Ázsia hegyóriásai közé, 
s meghódították a Föld északi és déli sarkvidékét. És mindazt, amit 
felfedeztek, mindazt, amit láttak és megfigyeltek, elmondták, vagy 
könyvekbe leírták és belerajzolták a térképbe. Hovatovább mind ismer
tebbek lettek a Föld arcvonásai, mind kevesebb lett a térképen az isme-

A Föld legmagasabb hegycsúcsa, a Mount Everest a Himalája hegységben
Ez az égbenyuió, 8840 m éter m agas hegyOriás nem volt m indig ilyen ha ta lm as, hanem  a 

Földön m űködő erők lassan, sok  évmillió a la tt ép íte tték  föl óriási töm egét.

rétién vidékeket megjelölő fehér folt és kialakult a Föld képe úgy, aho
gyan ma ismerjük

Ha a Föld aicképét. a térképet nézzük, el sem tudjuk képzelni, 
hogy a nagv szárazföldek, a világrészek és a tengerek kiterjedése, alakja 
egvkor más lehetett, hogy valamikor óceán volt ott, ahol ma magas 
hegyek emelkednek és szárazföld ott, ahol ma a tenger hullámai moraj- 
lanak Nem tudjuk elképzelni, hogy a Magyar Alföld kalasztringató 
szántóföldjeinek és délibábos pusztáinak a helyén valamikor sósvízű 
tengeröböl terpeszkedett, s hogy a Balatonpart legbájosabb hegye, 
a szőlőtermő Badacsony egykor tüzel okádó pusztító vulkán volt. 
Azt is nehéz elgondolni, hogy a Föld erdőit mezőit, vizeit régen egészen
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más állatok és növények népesítették be, s hogy volt idő, amikor nem 
élt ember a Földön és nem volt, aki igájába hajtsa a természetet.

Mindezt nehéz elképzelni a rövidéletű embernek, aki megszokta 
a környezetét és változást nem vesz észre a Föld felszínén, legföljebb, 
ha pusztító természeti erő — árvíz, földrengés, tűzhányó kitörése — 
dúl a vidéken, ahol lakik, vagy ha az emberi hatalom változtatja meg 
a természet megszokott képét, szántóföldet varázsolva a kiirtott erdő 
vagy a lecsapolt mocsár helyére és mozgalmas életű várost a csöndes 
pusztaság közepére. Pedig a Föld a hosszú évmilliók alatt, amelyeket 
végigélt, folytonosan változtatta felszínének a képét. Hatalmas termé
szeti erők hatására korszakról-korszakra változott a szárazföldek és a 
tengerek kiterjedése, nagy földrészek süllyedtek a tenger alá és hatal
mas szárazföldek emelkedtek ki az óceánok hullámaiból. Égbe nyúló 
hegységek keletkeztek a szárazföld felszínén, majd lassan elkoptak, 
elporladtak és kis dombocskává töpörödtek. Hosszú évmilliók alatt 
egyre építettek és romboltak a természeti erők, mígnem kialakították 
a Föld mai képét, amelyet változatlannak hiszünk, pedig most is vál
tozik, csakhogy e lassú átalakulást rövid életünk alatt alig tudjuk figye
lemmel kísérni.

Mialatt a Föld felszíne egyre változtatta a képét, azalatt valami 
ismeretlen kezdetből kifejlődött a Földön az Élet. Előbb csak egyszerű 
szervezetű, kezdetleges lények jelentek meg az ősi tengerekben, majd 
a szárazföldön is, azután egyre több, egyre magasabbrendű élőlények 
lepték el a vizeket és a szárazföldeket, kialakult a mai növényvilág és 
állatvilág és végül megjelent a Föld ura, az ember is. Azt a hatalmas 
folyamatot, amelyen a Föld és az élők világa a hosszú évmilliók alatt 
átment, fejlődésnek nevezzük. Kísérjük végig a Földet a /ejlödés útján 
születésétől a jelenkorig és kövessük nyomon az élők világának kialakulását 
az első élő lénytől az emberig.

Mesél a patak, regél a puszták szele.

Tikkasztó, forró nyári délután fáradt vándor pihent az erdő hűs 
árnyában, a csobogó hegyi patak mellett. Körülötte mindenütt göm
bölyűre simított nagy kövek, a patak medrében pedig keresztül kasul 
korhadt faágak hevernek. A patak vize vékony érben bujkál a kövek 
közölt, óvatosan keresve az utat, amely ezer akadályon keresztül a
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völgy felé vezeti. Feljebb, a hegy oldalából forrás buggyan elő ; kris
tálytiszta, hűs vize lassan csörgedezik a lejtőn, míg lágyan beleolvad 
a patak vizébe. Csend, békesség mindenütt.

Mialatt a vándor elmélázva élvezi a természet nyugalmát, sötét 
viharfelhők gyülekeznek az égen. Mind komorabb lesz az előbb derűs 
erdő, mind halkabb a madárdal és mind hangosabb a lombok zúgása. 
Egyszerre hatalmas szélvihar rohanja meg az erdőt, a fák recsegve- 
ropogva hajladoznak, s mintha fájdalmuk lenne, nyögnek, nyikorog
nak. A lombok sűrűjébe, félelmes dörrenéstől kísérve, vakító fény vilá
gít bele, majd sűrű cseppekben hullani kezd az eső. Kitör az égi háború . . .

A vándor, akit egy közeli szikla kiugró párkánya alá űzött a fák 
sűrűjén is keresztültörő zápor, csak nagysokára merészkedik elő búvó
helyéről. A vihar már elvonult, a megtépázott, megkínzott fák is meg
nyugodtak és mégis zúg, morajlik az erdő. Az előbb csendesen csörge
dező, tisztavízű hegyipatak iszapos, romboló árrá dagadva rohan le 
a hegyoldalról. Súlyos szikladarabokat hengerget kiszélesedett medré
ben. letört faágakat ragad magával, kavicsot, homokot sodor tova, 
mintha le akarná hordani a völgybe az egész hegyet. Egyhelyütt kicsap 
a medréből, új utat keres és mélyen beleszántja magát, valóságos kis 
völgyet vág a hegyoldalba. Hosszú ideig tart a megvadult hegyipatak 
rombolása, de végre megcsendesedik. Felkavart, piszkos vize lassan 
visszatér a medrébe, széthordott görgetegeket, szétteregetett kavicsot 
és homokot hagyva mindenfelé maga után. A vándor ismét letelepszik 
a megcsendesedett patak mellé, egy szárazon maradt nagyobb szikla
görgetegre és elgondolkozik azon, amit látott, a mesén, amit a termé
szet mondott el neki.

Tulajdonképpen nem is mese ez, hanem egy rövid jelenete annak 
a hatalmas színjátéknak, amely a Földön évmilliók óta lejátszódik 
és ki tudja hány ezer esztendeig fog még folytatódni. Amióta víz van a 
Földön azóta tart a víz erejének ostroma a szilárd föld, a hegyek, a 
sziklák, a kövek birodalma ellen. Az ostromló hadsereg legnagyobb 
tömege a tenger végeláthatatlan vízfelületéről indul harci útjára. A ten
ger felszínéről naponta mérhetetlen mennyiségű víz párolog el a nap
sugarak melegítő hatására. A vízpára felszáll a magasba és a légkör 
felső rétegeiben, ahol hideg van, vízcseppekké sűrűsödik. A sok milliárd 
vízcsepp felhőkké tömörül, olyan tömegben, hogy végül is súlyukat 
nem bírja el a levegő és a felhő kibocsátja magából ostromló hadsere
gét, le a Földre. Megered az eső. A felhőkből özönlő víz egy része egye-
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nesen visszahull a tengernek az ölébe, más része a szárazföldre zuhan, 
ahol már tikkadtan, szomjasan várják az erdők, mezők, szántóföldek 
növényei. Nekik áldás a felhőkből érkező éltető elem, de áldás a többi 
élőlénynek, állatnak, embernek is.

Az ég azonban nem osztogatja ingyen az áldását; áldozatot köve
tel érte a Földtől És a Föld saját testét adja oda prédául a romboló 
erőnek, amely a vízben rejlik A hegyekben leeső víz egy része lerohan 
a meredek hegyoldalakon és magával ragadja a sziklák törmelékét, amit 
a fagy és a napsütés, a hideg és a meleg váltakozó hatása, meg a növé
nyek gyökereinek feszítőereje készített elő a kemény sziklák felületén. 
A rohanó ár mély barázdákat szánt a hegyoldalba, vízmosásokat, sza
kadékokat váj ki, lesodorva a völgy felé mindent, ami megmozdítható.

Az esővíz más részét elnyeli a Föld. A sziklák hasadékain a hegy 
gyomrába szivárog a víz, de ott sem marad nyugton. Keresi az utat, 
amelyen kijuthat földalatti börtönéből Addig keresi, míg valahol, egy 
völgy oldalán rést talál a napvilágra és kibuggyan mint forrás. De amíg 
idáig jut, nem tétlenkedik a föld alatt. Itt nem rombolhat rohanó árjá
val, felhasználja tehát a másik erőt, ami benne rejlik az oldóerejét. 
Feloldja a kémény szikla anyagát, üregeket, barlangokat váj a hegy 
gyomrába és a feloldott anyaggal meggyarapodva hagyja el szikla
börtönét.

Az esővíz, amely piszkos árrá dagadva rohan le a hegyek oldalán, 
s az a víz, amely a hegy gyomrában megtett vandorútja után valahol 
a napvilágra érkezik, mind lefelé törekszik, a hegy lábánál elterülő 
síkság és a távoli ködbe vesző a tenger felé. A sok milliárd vízcsepp 
azonban, amely egykor elindult hosszú útjára a tenger felszínéről, nem 
mind jut vissza szülőanyjához. Nagyrészüket felissza az erdő szomjas 
talaja, hogy átadja a fáknak, bokroknak, virágoknak ; más részüket 
már a hegyek közül magával ragadja a napsugár, hogy pára alakjá
ban visszavigye a felhők közé. ahonnan lehullottak. A vízcseppek egy 
részének jut csak az a boldogság, hogy a patakon, folyón, folyamon 
keresztül visszajuthasson szülőhelyére. És mintha az a víz, amelyet 
a patak és a hegyi tolyócska levezet a völgybe és a völgyön át a sík
ságra, hálás lenne a szárazföldnek, hogy utat mutat neki a tenger felé, 
a hegyek között hagyja haragját. A síkságon már megcsendesül, meg
szelídül a víz ereje és csak akkor éled fel a romboló kedve, ha felhő- 
szakadás vagy hóolvadás megsokszorozza a tömegét, ha nem fér el maga
vájta vagy emberkészitette medrében. Ilyenkor átcsap partja n, elsza
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kítja az útjába állított gátakat, töltéseket és elárasztja a síkságot.
De akár csendesen halad medrében a tenger felé a folyó, akár 

árvízzé terjeszkedik, nem felejtkezik meg arról, amivel a szárazföldnek 
tartozik. Amit elrabolt a szikláktól a hegyek között, azt most szép sor
jában visszaadja a Földnek. A rombolás után megkezdi az építést. Már 
a hegyek között lerakta a nagyobb görgetegeket, a hegyek lábánál már 
kezdi átadni a szárazföldnek a kavicsot. A síkságon folytatja adako
zását, kavicsból, homokból szigeteket épít, a partra is kihordja a magá
val hozott anyagot és a medre fenekét is gyarapítja vele. Minél közelebb 
ér a tengerhez, annál nagyobb az adakozókedve, annál több kavicsot, 
homokot, iszapot ad vissza az anyaföldnek és a síkságot bevonja termő-

A Duna Orsovúnúl.
H átté rb en  lá th a tó k  a hegyek, am elyeken a tenger felé siető D una keresz tü lto lt. 

Iáiótérben A dakalé sziget.

földdel, amelyből élet fakad. S ha többé nem talál akadályt a tengerig, 
akkor szelíd megadással beleomlik szülőanyja ölelő karjaiba, a sós hullá
mokba és átadja a tengernek, amit még magával tudott hozni hosszú 
útjáról : a maradék kavicsot, homokot, iszapot Ila azonban még egyszer 
útját állják a hegyek, miként a nn Dunánkét a déli Kárpátok nyúlvá
nyai, akkor ismét feléled a haragja, vad erővel ostromolja a sziklákat és 
áttör rajtuk, hogy szülőanyja ölébe rohanhasson.

A víz haragja, pusztító ereje, majd megnyugvása és adakozókedve 
azonban a tengerben sem múlik el. Itt is folytonosan váltogatja egymást 
a víz romboló és építő munkája. A hullámok vad haraggal ostromolják 
a meredek szikla partokat Kiváj'ák, alámossák a parti sziklákat, elsza
kítják a part egyes darabjait és árván, elhagyatva álló szírieket alakí
tana! belőlük. Majd a tenger vize megunja, ledönti és elnyeli a parti
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sziklákat, amelyeket a szárazföldtől rabolt el. A sziklák szétporladnak 
a tenger vizében, törmelék válik belőlük, amely, — akárcsak a folyók által 
behordott kavics, homok és iszap, — a tenger fenekére kerül és növeszti, 
vastagítja a Föld szilárd kérgének azt a részét, amelyet a tenger vize 
borít. A tenger tehát, — akárcsak a folyó, — visszaadja a szárazföld
nek, amit tőle elrabolt.

Ha egy vízcseppel elindulhatnánk a tengerből és nyomon követ
hetnénk útját a levegőn át a szárazföldre, a hegyekből a síkságra, a sík-

A tenger romboló munkája.
A p a r to t  ostrom ló  hu llám ok ereje szétdarabo lja  a m eredek szik laparto t, m a jd  a 

p a rttó l e lv á lasz to tt sz irteket a lám ossa és ledönti.

ságon át vissza a tengerbe, akkor ezt a szünetnélküli romboló és építő 
munkát figyelhetnénk meg. S ha elgondoljuk, hogy nem egy, hanem 
megszámlálhatatlan milliárd vízcsepp végzi ezt a körforgást a Földön, 
nem egy év, hanem sok millió év óta, akkor meg tudjuk érteni, hogy a 
víz a Föld múltjában hegységeket tudott elhordani a szárazföldről és 
új hegységeket tudott építeni rajta, a hegységekbe völgyeket vájt, a 
síkságra hordott sziklatörmelékkel nagy területeket, hatalmas mélye
déseket töltött fel, szóval egyre-másra változtatta, alakította a Föld 
arcát. És ebben a hatalmas munkában, nemcsak a levegőben levő víz
pára, nemcsak a források, patakok, folyók, tavak, tengerek folyékony
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vize, hanem a hóvá, jéggé fagyott víz, a havasokról lassan lefelé haladó 
jégárak, a sarkvidékek vastag hótakarója, a folyók, tavak, sarki tengerek 
jégpáncélja is résztvesznek és résztvettek a múltban is. Hatalmas erő 
az, amit a víz magában rejt, s ez a hatalmas erő mérhetetlen idő óta

■ A léyköri csapadék pusztítása.
Ezek a ha ta lm as hom okkő-oszlopok egykor összeíüggöttek a jobboldalon  
lá th a tó , m eredek p a rtta l. Az eső, hó, fagy idővel m ind jobban  kikezdte 
a porlékony hom okkövet, végül is e lvá lasz to tta  a p a rttó l és term észetes 

oszlopokká fo rm álta.

szünet nélkül pusztít és alkot, halált oszt és életet ad a Föld színén. 
A bajos, akit a tenger vihartól felkorbácsolt hullámai oly sokszor a halál 
küszöbére sodornak és a mérnök, aki turbinákat állít a magasból ^zu
hanó vízesés a’á, ismeri a víz hatalmas erejét, s míg az fél tőle, ez áz 
ember szolgálatába állítja.
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így elmélkedett a vándor, akit a hegyek között meglepett a borzal
masan nagyszerű égiháboru A természet mesélt neki a víz ereiéiül, 
amely rombol és épít a Földön sok millió év óta. A természet azonban 
egyebet is meséi a múltról, mindenkinek, aki nyitott szemmel, érdek
lődve figyeli a vidéket, amelyen útja átvezet Keressük föl képzeletben 
a Kárpátok koszorúiától övezett hazánknak és a nagyvilágnak oéhány 
olyan pontját, amely a legtöbbet tud mondani nekünk a rég letűnt idők
ről, a Föld múltjáról.

Ha a Dunán Budapesttől lefelé hajózunk, észrevesszük, hogy a 
szőkevízű folyamot helyenkint magas, meredek part kíséri, amelynek 
sárgaszínű földje messziről világít. Fenn a part tetején üde szőlő-kertek, 
kalászrmgató szántóföldek terülnek ei A sarga föld, amely életet hord 
a hátán, valahonnan messziről került ide a Duna partjára. A jég
korszakban, amikor a mi Alföldünk kietlen sivatag volt és tőle északra 
hideg jégvilág terült el, az északi jégárakon végigszántó szélvész 
finom port hozott magával. Ott, ahol elült a szél ereje, a finom por 
leszállt a földre, betöltötte a mélyedéseket és nagy területeket vont be 
sárga leplével. Sok-sok ezer éven át szabadon járták a szelek a puszta
ságot, nem állta az útjukat sem erdő, sem gabonafcld, sem falu, sem 
város. A hosszú idő alatt mérhetetlen mennyiségű port hordott össze a 
szél az alföldi síkságon és vastag, sárga réteggel borította be így szüle
tett meg a sárga föld, amelyet /ösz-nek nevez a tudomány. Amikor 
azután az ember megjelent az Alföldön és mi vélni kezdte a talait, a 
szél hátán messziről idevándorolt sárga-földben barátjára talált Az 
emberi kitartás és szorgalom akácfákkal, szőlőtőkékkel ültette tele, 
gabonával vetette be, s a sárga föld bőven adta a termékenyítő erőt, 
amelyet az északi jégvilágból hozott magával.

Vannak a Földnek olyan vidékei, amelyeken sokkalta nagyobb 
tömegekben halmozódott föl a lösz, mint a mi Alföldünkön Kínában 
többszáz méter vastag lösztakaró borít végeláthatatlan területeket. 
Közép-Ázsia jégárainak tetejéről hordta ide a szél évezredek hosszú 
során át ezt a hatalmas portömeget, mely leülepedve, termékeny sárga 
földdé változott. A kínai löszvidéken magas, függőleges töszíaiak között 
mély utak vezetnek, a meredek löszoldalakba vájva falvak, városok 
épültek Külön kis birodalom ez, amelyet a szél ereje teremtett meg.

A szél erejét máshol is megfigyelhetjük, ahol nem állja útját 
semmi, ahol szabadon száguldhat Ha folytatjuk az utunkat a Dunán 
dél felé és túlhaladunk a Dráva, a Tisza és a Száva torkolatán, a Bánság
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déli részéhez érünk. Itt hatalmas homokpusztaság terül el a szemünk 
e lő tt: a Delibláti homokpuszta. Valamikor lakatlan, terméketlen sivatag 
volt, sívó homok borította mindenütt. Ma az emberi szorgalom már meg
hódította ezt a puszta területet. Tanyákat, gabonaföldeket, szőlőket 
látunk itt is, ott is. De van a Delibláton még most is terület, amelyet 
az ember nem tudott igájába hajtani. Itt a puszta szele az úr, amely 
ellenállhatatlan erővel tolja, űzi maga előtt és kis hegyeknek is beillő 
dombokká, buckákká tornyosítja a laza homokot. És a homok fut a 
szél előtt, a dombok vándorolnak abba az irányba, amerre a szél fuj, 
míg csak meg nem állítja őket az ember hatalma, amely a futóhomokba 
ültetett növényekkel gúzsba köti a vándorló homokot.

A delibláti hemokpusztához hasonló, de annál sokszorta nagyobb 
futóhomokos terület sok van a Föld különböző tájain. A Szahara, az 
arábiai sivatag, a középázsiai sivatagok, a Keleti-tenger partvidékem 
elterülő homokpusztaságok mind tele vannak vándorló homokbuckákkal, 
amelyeket a szél hajt tova ellenállhatatlan erővel. És ahol valami aka
dály megállítja útjukban a lassan tovahaladó dombokat, ott fölhalmo
zódik egyre nagyobb tömegekben a sivatagi homok és vastag rétegével 
beborít mindent. Belső-Ázsiában nagy városokat temetett cl a futó
homok, s az örök feledésből csak az újabb időben kerültek felszínre egy 
világhírű magyar tudós, Síéin Aurél révén, aki kiásatta homoksírjukból 
és az utókor számára megmentette az ősi műveltségnek érdekes 
maradványait.

Mit mondanak a múltról a hallgatag hegyek?

De hagyjuk a puszták, a sivatagok világát, a szabadon száguldó 
szél birodalmát és térjünk vissza a hegyek közé, ahol a legszebben mesél 
a természet. Az örök körforgást végző víz meséjét már hallottuk, most 
figyeljük, mit suttognak a múltról a némának hitt kövek, az égnek tor
nyosuló, hallgatag sziklák.

Mészkőhegységben járunk. Mindenfelé dús növényzet, erdők, 
hegyi rétek borítják a hegyhátakat. A növények zöld takarója alól csak 
itt-ott bukkan ki egy-egy csupasz, fehérlő mészkőszikla. Odébb meg
nyílik előttünk egy festői sziklahasadék vagy egy sötétszájú barlang 
és feltárja a hegy belsejét. Utunk a hegy oldalába vájt kőfejtő melleit 
visz el. Ne sajnáljuk a fáradságot és időt, térjünk be az emberi kéztől
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megbolygatott helyre, amely olyan, mintha a hegy testén ejtett, hatal
mas seb lenne. Emeljünk föl néhány frissen fejtett mészkődarabot. 
Bizonyára akad közöttük olyan, amely kagyló héjának a töredékét 
zárja magába. Hogyan kerül ide, a sziklába egy viziállat maradványa ? 
— kérdezné az, aki gondolkozva szemléli a természetet. A felelet szinte 
hihetetlenül hangzik : Ez a hatalmas hegy, sőt az egész mészkőhegység 
a tengerből született meg, s az a törött héj, amelyet a szikladarab magába 
zár, ebben az ősi tengerben élt kagylónak a késő utókor számára meg
őrzött maradványa.

Szerte a nagyvilágban, mindenfelé vannak hatalmas mészkő- 
hegységek és ezek mind a tenger szülöttei. A Magyar Középhegység

erdőkoszorúzta, vadregényes 
hegy vonulatai, a Kárpátok 
mészkőszirtje, az Alpesek eget- 
ostromló hegycsúcsainak egy 
része és a Karszl hegység 
kopár sziklarengetege — mind 
a sós hullámok ölében kelet
keztek. Hogyan történt ez a 
csoda ?

A tengerekben milliárd- 
számra élnek olyan állatok, 
amelyek a reájuk leselkedő 
ellenség, nemkülönben a hullá
mok ostroma és a tengervíz 
hatalmas nyomása ellen mész- 
liéjjal védik meg a testüket. 
Kagylók, csigák, rákok, tüs

kés mészpáncélba öltözött tengeri sünök, hosszú nyélen hajladozó 
tengeri liliomok, szirteket építő koraitok és finomművű, parányi 
mészhéjakban élő egysejtű-állatok változatos sokasága népesíti be a 
sekély tengert éppen úgy, mint az óceánok mélységeit és a vége
láthatatlan vizfelületet. Ez a sokféle és rengeteg mennyiségű állat mind 
a tenger vizéből veszi a szénsavas meszet, amelyből a védőpáncélját 
vagy a héját megépíti. A mészhéjú állatok folytonosan pusztulnak, elhal
nak, mindig újak pótolják seregeiket. Az elhalt mészvázú-állatok le sü l
lyednek a tenger fenekére és héjaik ott nagy tömegben halmozódnak 
föl. A tengervíz hatalmas nyomása a héjak legnagyobb részét porrá-

A carrarai márványbánya.
O laszországnak ezen a vidékén a Föld középkorá
ban tenger te rü lt cl. A tengerben élt á lla to k  mész- 
vája iból halm ozódott föl a ha ta lm as m észtöm eg, 
am elyből a tenger visszavonulása u tán  a carra ra i 
m észkőhegyek keletkeztek, a m élyükön a világ

híres fehér m árvánnyal.
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zúzza, valósággal iszappá gyúrja, de a mésziszapbán mégis megmarad 
sok állati héj épségben vagy csak kevéssé összetörve.

Ha leszállhatnánk a tenger fenekére és bejárhatnánk a parti sekély 
részektől a többezer méteres mélységekig, mindenütt találnánk mész- 
iszapot, amely az elhalt és a fenékre süllyedt állatok mészhéjaiból kelet
kezett. A sekélyvizű öblökben a part közelében élő kagylók héjainak 
apróra tört maradványait találnánk, összekeveredve a parti sziklák 
kaviccsá és homokká őrlődött törmelékével, amelyet a hullámverés ereje 
zúzott össze és hordott a tengerfenékre. Az óceánok mélyén viszont — 
finom, tapadó iszapba keverve — ép kagylóhéjakra, csigaházakra, 
tengeri sünök és rákok épségben maradt páncéljaira bukkannánk. Ha 
ezt nem is figyelhetjük meg közvetlenül, a tenger különböző mélységei
ből felszínre hozott tengeri iszap elárulja nekünk, hogy mit látnánk, 
mit találnánk a fenekén, ha végigjárhatnánk óriási területét.

A tenger iszapjában azonban a mészépítő állatoknak csak a holt 
maradványait láthatjuk, de nem figyelhetjük meg a munkát, amellyel 
a mészgyártó állatok felépítik házukat, páncéljukat a tengervízből vett 
szénsavas mészből. Vannak azonban a tengernek pontjai, ahol ezt az 
építő tevékenységet is szemmel kísérhetjük. A melegvizű sekély ten
gerekben, de különösen Ausztrália szigetvilágába, nélnek a zátonyépítő 
korallok. Parányi lények ezek, milliószámra élnek együtt és mindegyik 
állatka tokot, szobácskát épít magának mészből, hogy oda visszahúzód- 
hassék és ott meg legyen védve minden veszélytől. A parányi, szorgal
mas építészek lent, a sekély tenger fenekén kezdik a munkájukat, egyre 
többen építik a mészből álló közös házukat, amelynek apró szobácskái- 
ban laknak. Hovatovább mind magasabb lesz az épület, míg egyszerre 
csak kibukkan a tenger felszínén. A tenger alatt elrejtett korallzátony
ból alacsony kis korallsziget lesz, amelynek a tetején, az elporladt inész- 
ben termőtalajra találnak a növények. Az élők által alkotott földdara
bon új élet sarjad. És a tenger hiába tiltakozik az ellen, hogy a parányi 
állatok által épített szárazföldek elrabolnak darabkákat a végeláthatat
lan víz birodalmából; hiába ostromolja a korallszigeteket, hiába dön
tögeti, pusztítja a jól megalapozott épületet. A parányi építészek szor
galmas hada hamarosan kijavítja a sérüléseket és egyre emeli, nagyob- 
bítja a társas-házat a tenger rovására.

Ezt mutatja, ezt meséli nekünk a mészvázú állatok életéről a mai 
tenger. De hogyan lesz a mészgyártó állatok sokaságából mészkőhegy 
és hegység ? Az élőlények mésztermelő munkássága a régi tengerekben

'
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is vígan folyt. Ott is keletkezett töméntelen mennyiségű mésziszap 
az elhalt és fenékre süllyedt állatok mészpáncéljaiból. De azután bekövet
kezett a tenger halála. A Föld belsejében székelő, hatalmas erők feltolták, 
fölemelték a tenger fenekét, a tengervíz kénytelen volt mélyebb helyekre 
visszavonulni magasba emelt medréből, amely ilyenformán szárazra 
került. A belső erek hatalmas nyomása a kiszikkadt mészkőiszapot 
kemény*mészkŐvé gyúrta és magasra feltornyosította. Megszülettek a 
mészkőhegyek. A tenger iszapjaiból formálódott hegyek mészkövében 
megtaláljuk az egykori tengeri állatok maradványait, amelyek azt is 
elárulják nekünk, hogy sekély vagy mély tengerben keletkezelt-e a 
mésziszap, amelyből mészkőhegy lett. Ha összetöredezett kagylóhéja
kat találunk a mészkőben, akkor biztosak lehetünk, hogy egykor sekély 
tenger borította azt a területet, ahol ma hegy emelkedik; ahol csigák, 
kagylók, rákok, tengeri sünök épségben maradt héjaira bukkanunk a 
mészkőben, ott valamikor régen a mély tenger hullámai voltak az urak ; 
ahol pedig korallok maradványait találjuk, ott egykor melegvizű, nem 
nagymélységű tenger terpeszkedett.

A tengerből született mészkőhegységek, amelyeket erdők, rétek, 
virágok borítanak és amelyeken állatok és emberek élnek, nem örök 
i etű k. Mihelyt kiemelkednek a tengerből, máris megkezdődik eilc- 
i.ük a víz ostroma. A sziklák szénsavas mészből álló anyagát a hegyek 
felszínén és a mélyükben keringő víz feloldja és magával ragadja a pata
kon, folyón, folyamon keresztül vissza a tengerbe, ahol keletkezett. 
A víz oldóereje sok-sok ezer esztendő alatt lekoptatja, lehordja az egy
kor magasba tornyosuló hegységeket és a tőlük elrabolt mészanyagot 
visszaadja a tengernek. Itt a mészgyártó állatok ismét felhasználhatják 
kemény héjuk, páncéljuk, házuk építésére. Elölről kezdődik tehát minden.

A mész, ez a holt anyag, mintha élne, évmilliók óta végzi kör
forgását a természetben a vízzel együtt. A tenger vizéből, ahol oldott 
állapotban van, a tengeri állatok szervezetébe jut ; majd ismét holt 
anyaggá válik, mint tengeri mésziszap ; azután szárazra jut és hegyekké 
formálódik, de a víz itt sem hagyja pihenni, hanem ismét feloldja és 
visszaviszi a tengerbe. Alkotás és rombolás, élet és halál kíséri a mész 
vándorútját.
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A Föld felszínén nemcsak mészkőhegységek emelkednek, melyek 
a víz és az élőlények építőerejét hirdetik és amelyek a mész örökös ván
dorlásáról mesélnek. Más hegyek is vannak, amelyeknek a története is

A  Vezun kitörése JDOö-han. .

egészen más, mint a mészkőhegyeké.
Ha Budapestről nem lefelé, hanem fölfelé hajózunk a Dunán, 

Vácon túl, ahol a folyam derékszögben kanyarodik, a történelmi neve
zetességű Visegrád elé érkezünk. A Duna jobbpartján emelkedik a kup-

Xolnat Világtörténelme. L 4
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alakú visegrádi hegy, amelynek tetejét egykori királyaink várkastélyá
nak festői romjai koronázzák. A romok sokat tudnak mesélni nekünk 
a régi időkről, a fogságba zárt Salamon királyról, a Zách-család borzal
mas tragédiájáról, Nagy Lajos és Mátyás király fényes udvartartásáról 
és még sok más egyébről. Mindez azonban csak emberi történet, nagyon 
rövid idő, néhány száz esztendő előtt játszódott le az erdőkoszorúzta 
visegrádi hegyen, amely alig változott valamit a lefolyt századok alatt. 
Akit azonban nemcsak a rövidéletű emberek története érdekel, hanem 
a Földé is, amelyen az emberiség élete lepereg, az bizonyára elgondol
kozik azon, hogyan keletkezett a meredek, kúpalakú hegy, amelynek 
csúcsára fényes várkastélyt épített az emberi hatalom. A visegrádi 
hegyet és a körülötte emelkedő sok-sok hegycsúcsot az emberi erőnél 
sokkalta nagyobb erő, a Föld mélyében levő tűz emelte a magasba. 
A visegrádi hegy és a szomszédos hegycsúcsok valamikor, sok-sok- 
százezer évvel ezelőtt, füstöigő, tüzetokádó tűzhányóhegyek, vulká
nok voltak, s a tarka kőzet, amelyből fel vannak építve, egykor tüzes 
láva v o lt; a Föld belsejéből nyomta a felszínre a forró gázok és gőzök 
rettenetes ereje. Ma alszik, pihen ezen a vidéken a Föld belsejében izzó 
tűz ereje. Van még spk más hegysége Magyarországnak és a nagy 
világnak, ahol, — éppen úgy, mint Visegrád környékén, — egykor a tűz, 
a vulkáni erő volt az úr. A borairól híres Badacsony és a regényes Szig- 
liget a Balaton mellett, a kincseket rejtegető Érchegységek a Felvidé
ken és Erdélyben és az ásványvizeiről és fürdőhelyeiről nevezetes Har- 
gitta-hegvség éppen úgy a belső tűz, vulkáni erő szülöttei, mint a 
Magas-Tátra egetostromló gránitsziklái.

A sok vulkáni hegység, amely szerte a világon ismeretes, egykor 
ugyanolyan tevékeny, veszedelmes tűzhányóhegyekből állott, mint a 
ma működő tűzhányók : a Nápoly mellett emelkedő Vezúv, a Szicilia 
szigetén terpeszkedő Etna, Izland szigetén a Flekla, a Lipari-szigeteken 
a Stromboli és a szárazföldnek még sok más, tüzet okádó hegyóriása, 
amelyeknek a nevét félve emlegetik a közelükben lakó emberek. A tűz
hányóhegyek időszakonkint ismétlődő kitörése mindig nagy szerencsét
lenséget jelentett a múltban és jelent ma is. A Vezuvnak Krisztus szüle
tése után a 79-ik esztendőben történt borzalmas kitörésekor a tűzhányó
ból kilövelt forró hamu három virágzó római várost temetett maga alá. 
A nyugatindiai Szunda-szigetek egyikén emelkedő Timboro-vulkán 
1815-ben 12.000 embert pusztított el. Még sok példát lehetne felsorolni 
a tűzhányók rombolásáról és pusztításáról, amit kitöréseikkor emberi
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életben és vagyonban okoztak. A kitörést kísérő földrengés városokat, 
falvakat döntött romba, a Föld gyomrából előtörő, fojtó gázok növények, 
állatok és emberek sokaságát ölték meg, az izzó láva pedig erdőket, 
réteket, gabonaföldeket perzselt föl és sok-sok ezer embert tett nyomo-

Tcrmészetes szökőkút az északamerikai Nemzeti-parkban.
A vulkáni tevékenység, h a  a kitörések lassan el is m aradnak , nem szűnik m eg teljesen. 
A Föld belsejéből a világ számos p o n tján  forró gőz és víz lövelődik ki, jeléül annak , hogy 
a Föld mélyén még izzik a katlan . Ezeket a  szabályos időközökben felszökkenő forróvízű 
forrásokat gejzíreknek nevezzük. A leghíresebb gejzírek az északam erikaj Sziklás-hegységnek 
azon a  terü le tén  vannak, am ely term észeti nevezetességei m ia tt az állam  védelme a la tt  áll

és N em zeti-park a neve.

rult földönfutóvá, házaik, tanyáik fölgyujtásával. A tűznek a Föld 
mélyéből időnkint kirobbanó, rettenetes ereje még ma is rombol, pusz
tít mindenütt, ahol működő vulkánok vannak. A japáni szigetek lakói
nak állandó veszedelme a sok tűzhányó, amely szigetországukon emel
kedik. Nem csoda, ha legnagyobb és legszebb tűzhányóhegyüket, a

4
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l efödte csúcsával hatalmas cukorsüveghez hasonló Fuzsijamát, isten
ként tisztelik.

Amit mi ma rombolásnak, pusztításnak látunk, mert hiszen emberi 
élet és vagyon esik áldozatul a tűzhányók erejének, az a Föld múltjá
ban, amikor még nem élt ember, alkotó, építő munka volt. Mert a vul
káni erő, amely a Földön, annak megszületésé óta működik, szárazfölde

ket épített, azo
kon hegyeket for
mált, a tengerből 
szigeteket emelt 
ki. És mindenütt, 
ahol a Föld izzó 
folyékony láva
anyaga kitört és 
szilárd kőzetté 

merevedett, meg
indult az élet. A 
pokoltüzéből meg
született vulkáni 
kőzet termékeny 
talajjá változott, 
amelyből ma erdő, 
mező, szőlő, ga
bona sarjad; a 
lávából keletke

zett sziklák mélyén pedig ércek rejtőzködnek, amelyekből aranyat, 
ezüstöt, cinket, rezet és más hasznos fémeket termel az emberi

Tompéji város romjai.
E zt a virágzó róm ai v á ro st K risztus születése u tá n  a 79. évben 
a Vezúv kitörése rom b ad ö n tö tte  és ham uval, lávával tem ette  el. 
A tűzhányó p usztító  erejét igazoló rom okat az 1748-ban m eg
kezdett és sok évtizeden á t fo ly ta to tt ása tásokkal sikerü lt a  ham u 

és láva alól felszínre hozni.

ügyesség.

*

A Földben más, hatalmas erő is rejtőzködik, amelynek ma csak 
a rombolását ismerjük, holott a múltban épített, alkotott, akárcsak a 
vulkáni erő. A fCltlrenges pusztításáról már sokat hallottunk, olvastunk, 
s talán akadnak többen is közülünk, akik félelmes erejét tapasztalták 
is, hiszen a mi hazánkat sem kíméli meg a Föld időnkint való megrázkó- 
dása. Az emberiség történetének krónikásai számos katasztrófát jegyez
tek föl, amelyeket a földrengés okozott. 1755-ben Portugália gyönyörű
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fővárosát, Lisszabont döntötte romba, a Föld hatalmas megmozdulása. 
1900-ban Észak-Amerika egyik legnagyobb kikötővárosa, San-Franeisko 
esett a földrengés áldozatául; l (J08-ban Szicília keleti csúcsán és a vele 
szemben (ekvő olasz partvidéken, legutóbb pedig, 1922-ben Japánban 
pusztított rettenetes erővel a földrengés Magyarországon az utóbbi 
években Kecskemét vidékén és Eger környékén mozdult meg romboló 
erővel a Föld.

Ma a térképen megkeressük azokat a helyeket, amelyekről, mint 
földrengés által sújtott vidékekről, említést tettünk, feltűnik, hogy —■ 
Szicília es Japán kivételével — egyik sem olyan pontja a Földnek, ahol 
tűzhányók, vulkánok lennének. Ebből az következik, hogy á földrengést 
nem mindig a vulkáni erő okozza Mi lehet akkor az oka annak, hogy 
sokszor a vulkántól távoleső helyeken, sőt sík, alföldi vidéken ■ pl Kecs
kéméi kornyékén) is megmozdul, megrazkódik a Föld ?

Hogy ezt a titkot megfejthessük, vissza kell gondolnunk arra, 
amit a Föld születéséről és ősállapotáról már előbb olvashattunk. A nap
rendszerből kialakult Föld kezdetben izzó gázaiéból álló gömb lehetett, 
később, a gázok sűrűsödése következtében, izzó-folyékony gömbbé vál
tozott A Föld izzó gömbteste mind több meleget bocsátott ki magá
ból a világűrbe, aminek az lett a következménye, hogy a felszínén az 
izzó folyékony anyag kihűlt, megszilárdult, kemény kőzetburokká vál
tozott. amely körülburkolta a Földnek belső, még mindig izzó magját. 
A Föld körül keletkező szilárd kéreg azonban nem mindenütt feszült 
reá egyenletesen a belső magra, amely a hűlés következtében összezsugo
rodott Ennek az lett a következménye, hogy a Föld szilárd kérge, akár
csak a fonnyadó almán a héj. összerancotódott, ahol pedig annyira meg
szilárdult már hogy nem gyűrődhetett ráncokba, ott összetöredezett 
és darabjai egymásra torlódtak. Hatalmas hegyláncok keletkeztek az 
összeráncolt, összegyűrt kéregből és az összetöredezett és feltorlódott 
kőzetrétegekből ugyancsak hegyek, hegységek formálódtak.

A Föld szilárd kérgének ez a ráncolódása, töredezése még ma is 
tart, s ha most már nem is torlódnak föl hegyek a Föld felszínén, a szi
lárd kéreg mélyebb rétegeinek megmozdulása, eltolódásai még most 
is elárulják magukat a földrengésekkel. Ilelyenkint nagy mélységben 
hatalmas üregek, hézagok, repedések vannak a talaj alatt elterülő szi
lárd szikiakeregben Ha azután egy ilyen óriási terjedelmű üreg beomlik, 
vagy pedig a hézagok, repedések mentén a földkéreg rétegei elmozdul
nak, kizökkennek a helyükből, akkor az óriási súlyú szikiatomegek meg*
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mozdulása: megrázza, megremegteti a Földet. Az emberépítette házak 
ilyenkor, mint a kártyavárak, omlanak össze, a talajban hatalmas repe
dések támadnak, a tenger, folyó kicsap a medréből, hegyvidéken pedig 
sziklaomlás, hegycsuszamlás jelzi a földrengés rettenetes erejét.

Ha még most is, ami
kor már nagyjában egyen
súlyba jutott a szilárd 
Föld, amelyen lakunk, 
ilyen hatalmas erővel je
lentkezik a földrengés, el
képzelhetjük, micsoda ret
tenetes földrengések lehet
tek akkor, amikor az Al
pok, Kárpátok, a Kau
kázus, Andok és a Hima- 
lája-hegység és a Föld sok 
más, hatalmas hegylánca 
föltornyosodott, vagy ami
kor egész földrészek süly- 
lyedtek el, hogy helyet ad
janak a tengernek.

A szárazföldek 
és a tengerek születése 

és örök harca.

Megismerkedtünk az 
erőkkel, amelyek a Föl
dön, megszületése óta 
szünet nélkül működtek és 
folytonosan változtatták, 

formálták a Föld felszínét, mígnem mai képét kialakították. Megállapítot
tuk, hogy a víz, a szél, az élő szervezetek, a vulkáni tűz és a földrengés 
ma is működő erők, most is formálják, változtatják a Föld képét. A Föld 
felszínén ma figyelemmel kísérhető változások azonban jelentéktelen cse
kélységeknek tűnnek föl a hatalmas átalakulásokhoz képest, amelyek 
a Föld múltjában történtek. Ám, ha a ma működő erők hatását több 
százezer vagy több millió év, tehát igen nagy idő alatt próbáljuk elkép-

Összegyűrödött kőzetrétegek az Alpokban.
A Föld szilárd kérgének zsugorodása fo ly tán  a kőzet- 
rétegek helyenk in t összegyűrődnek és hegyekké to rn y o 
sulnak . A Föld ha ta lm as hegyláncai közül a  legtöbb 

ilyen gyűrődés eredm énye.
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zelni, akkor el tudjuk hinni, hogy a kis vízmosásból egyszer majd mély 
völgy, a levegőben tovaszálló, finom porból hatalmas löszfal, a tengeri 
mésziszapból mészkőhegység lesz, hogy ahol ma a szárazföld lassú süllye
dését észelik, ott majd valamikor a tenger lesz az úr, ahol pedig lassan 
emelkedik a tenger feneke, ott a szárazföld fog elhódítani nagyobb dara
bot a tengertől. A Föld történetében a hatalmas erők mellett, amelyek 
a vízben, a levegőben, az élő szervezetekben, a Föld szilárd kőzetburká
ban és izzó belsejében székelnek, igen nagy szerepe van az Időnek, amely
ben az erők hatása végbement. Ha ezzel a tényezővel is számolunk, 
csak akkor tudjuk megérteni a Földön végbement hatalmas arányú 
változásokat, a fejlődés nagyszerű eseményeit.

Aki sokszor és figyelmesen nézi a Föld kicsinyített mását, a föld
gömböt, vagy a Föld felszínének kicsiben is hű képét, a világtérképet, 
annak emlékezetébe rögzítődik a nagy szárazföldek, a kontinensek, 
a kisebb szárazföldek, a szigetek, nemkülönben a kontinensek és szi
getek között terjeszkedő nagy tengerek, az óceánok és az óceánokból 
a szárazföldek testébe belenyomuló beltengerek és öblök helye, kiterje
dése és alakja. Szinte el sem tudjuk képzelni, hogy Európának, Ázsiá
nak, Afrikának, Amerikának, Ausztráliának és a déli sarkvidék száraz
földjének, az Antarktisznak az alakja egykor más lett volna, mint ami
lyennek a térkép mutatja, hogy mások voltak az óceánok, beltengerek, 
öblök, szigetek és félszigetek is.

A kutató természettudóst nem téveszti meg a Föld képének lát
szólag változatlan volta és a legcsekélyebb eltérésből, amelyet megfigyel, 
következtet arra, hogy a sokmillió esztendős Földön igen nagy válto
zások történtek a szárazföldek és tengerek kiterjedésében, alakjában, 
s hogy a szárazföld és a tenger harca még ma sem szünetel.

A szárazföld és a tenger örökös náborúskodása és az a törekvés, 
hogy az egyik a másiktól területet raboljon, azóta tart, amióta a Föl
dön létrejött az első tenger és az első szárazföld. Hogyan történt a két 
örök ellenség születése ? Régebben azt hitték, hogy előbb az ősi száraz
föld alakult ki, csak azután az ősi tenger. Úgy képzelték, hogy amikor 
az izzó-folyékony Föld felszíne a melegveszteség következtében kihűlt 
és vékony, szilárd kéreggé merevedett, még nem volt semmi víz a Földön. 
Amikor azután a Földet körülövező levegő, az ősi légkör is lehűlt, hatal-



56 Tolnai Világtörténelme

mas özönvíz alakjában lecsapódott a Földre a levegőben levő rengeteg 
vizpára és az időközben összegyűrődött, hegységekké tornyosult föld
kéreg mélyedéseiben kialakult az öslemjer. Ezzel megkezdődött a száraz
föld és a tenger háborúskodása, a szárazföldnek ismétlődő emelkedése 
és süllyedése következtében a szárazföld és a tenger folytonos változása.

^Újabban másként magyarázzák a szárazföld és a tenger születését. 
Azt tartják, hogy a Föld izzó gömbtestén képződött szilárd-kérget kez
detben teljesen elborította a légkörből lecsapódott, ősi tenger, amelynek 
vize forrt, gőzölgött, mert a tenger fenekét alkotó vékony földkérgen 
áthatolt az amtta levő izzó-folyékony anyagból kisugárzó pokoh hőség 
Később a vékony szilárd-kéreg, amely eladdig egyenletesen burkolta 
a Föld izzó magját, helyenkint megszakadt és utat engedett az alatta 
levő izzó-folyékony anyagnak. Az ősi tenger nyugalmát hatalmas rob
banások, kitörések zavarták meg, de a szilárd kérgen átnatolt láva nem 
tudta legyőzni a víz erejét, engedelmesen szétterült és megmerevedett 
az ősi tenger fenekén, kipótolva az űrt, amely az első szilárd-kérgen a 
szétszakadozás folytán támadt.

Közben az első szilárd kéreg darabjai, az alattuk lévő nelmz. izzó- 
folyékony anyagon úszva, eltolódtak, majd egy helyen összetorlódtak, 
föltornyosultak és végül a tenger színe fölé emelkedtek. A szkard Fö<d 
legyőzte a tengert; megszületett az első szára^öld, amely összetüggő, 
hatalmas szigetként meredt ki az ősi óceán hullámai közül Élet még 
nem volt ezen a puszta földdarabon, csak itt-ott telepedtek meg part
jainak sekély vizében kezdetleges vízinövények Az ősi száraziöld azon
ban nem maradt olyan, amilyennek megszületett. Helvenkint hatalmas 
repedések, szakadékok támadtak rajta. Közben működésbe léptek a 
földalatti erők : a szilárd kéreg alatt székelő tűz és az egyre hülő, zsu
gorodó kéregben kifejlődő hatalmas nyomás. A megrepedezett ősi száraz
földet rettenetes vulkáni kitörések, borzalmas földrengések remegtették 
meg ; az összegyűrt, összetöredezett kőzetrétegek óriási hegységekké 
tornyosultak föl, máshol pedig a szilárd kereg aiól előtörő láva halmo
zódott hegyekké. A folytonos megrázkódtatások mindinkább mélyítet
ték, szélesítették az ősi szárazföldön támadt repedéseket, szakadéko
kat. A mélyreterjedő repedésekbe alulról fölnyomult az izzó láva és 
elválasztotta egymástól az ősi szárazföld darabjait. Kisebb kontinensek 
keletkeztek, amelyek, az alattuk levő izzó-folyó anyagon úszva, egyre 
jobban távolodtak egymástól, egyre több helyet hagytak maguk között 
a tengernek. Ilyenformán lassankint a Föld egész felszínét borító ősi
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tenger is feltagolódott a kontinensek között elterülő óceánokra.
Az ősi szárazföldből keletkezett első kontinenseket később ugyan

olyan katasztrófa érte, 
mint az ősi száraz!ói
dét Repedések, szaka
dékok támadtak rajtuk, 
amelyeket egyie mélyí
tett.. tágított a töpren
gések és a vulkáni ki
törések ereje Végül 
szétszakadoztak ezek a 
földdarabok is és kiala
kultak belőlük a mai 
kontinensek.

Abban az időben, 
amikor már tért hódí
tottak a szárazföldön 
az emlős állatok, ami
kor a fák lombjai között 
már énekeltek a mada
rak. az erdőn, mezőn 
pedig már virágos növé
nyek pompáztak, de 
embernek még nyoma 
sem volt a Földön, — 
akkor, a Föld történe
tének harmadik nagy 
periódusában, alakult 
ki az Atlanti-óceán, 
amelynek környékén 
később a fehér ember 
műveltsége, hatalma ki
fejlődött. Évmilliókon 
keresztül Amerika, Eu
rópával, Ázsiával és Af
rikával együtt, egyet
len hatalmas száraz földet alkotott. A harmadkor elején északról dél felé 
haladó óriási repedés támadt a szárazföldön és ketlevalasztotta. A két

Hogyan keletkezett az Atlanti-óceán ?
A legújabb elm élet szerint, a mai kontinensek  egykor 
összefüggőitek, ha ta lm as, ősi szárazföldet a lk o ttak . A Föld 
belsejében m űködő erők h a tására  az ősi szárazföld hosszá
ban kett'.érepcdt és egym ástól e lvá lasz to tt darab ja i, a Föld 
szilárd kérge a la tt  elterülő izzó-folyékony anyagon úszva, 
táv o lo d n i kezdtek egym ástól, helyet hagyva a közéjük be
nyom uló  tengernek. A Föld  ha rm adkorában  így alakul
h a to t t  ki egyrészt Európa és Afrika, m ásrészt Észak- és 

Dél-Amerika között az A tlanti-óceán.
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darab egymástól eltávolodott, a nyugat felé tolódott részből kialakult az 
amerikai kontinens, s miközben ez nyugat felé vándorolt, a külső, széle 
összegyűrődött és föltornyosult az Andok hatalmas hegylánca. Az 
egymástól eltávolodó két nagy szárazföld között pedig létrejött az 
Atlanti-óceán.

így magyarázzák ma a Föld tudós kutatói, a geológusok, a nagy 
kontinensek és világtengerek keletkezését. Szinte mesének, regényes 
történetnek hangzik ez vándorló földdarabokról, amelyek úsznak a 
Föld felszínén, távolodnak egymástól vagy közelednek egymáshoz, 
miközben zavartalanul folyik rajtuk az élet. Vájjon mire alapítják a 
tudósok ezt az érdekes magyarázatukat, amely nekünk olyan mese
szerűen hangzik ?

Vegyünk elő egy térképet, amely az Atlanti-óceán környékét 
ábrázolja. Vágjuk ki a térképből Európa és Afrika, a másik oldalon 
pedig Észak- és Dél-Amerika partvonala mentén az Atlanti-óceánt és 
próbáljuk összeilleszteni a keleti és a nyugati partvonalat. Meglepő 
dolgot tapasztalunk. A két partvonal szinte pontosan összeillik. Európa 
nyugati partvonala hozzásímul Észak-Amerika keleti partvonalához, 
Afrika nyugati, széles kiszögellése beleillik a középamerikai nagy beöblö- 
södésbe, Afrika elkeskenyedett részének nyugati partvonala pedig hozzá
illeszkedik Dél-Amerika partjához. Előttünk van az ősi nagy kontinens. 
Most toljuk szét egymástól a térkép két, kivágott darabját. íme, előttünk 
alakul ki az Atlanti-óceán.

De vájjon nem véletlen-e az Atlanti-óceán két partjának meg
lepő összeilleszkedése és elégséges-e ez a látszat arra, hogy belőle a keleti 
és a nyugati kontinensek egykori összefüggésére következtessünk ? 
A tudósok nem elégedtek meg ezzel és nem fogadták el egyedüli bizo
nyítéknak, hanem kerestek más támpontot is feltevésük megerősítésére. 
És találtok is. Az Észak-Amerika keleti partvidékein levő nagy kőszén
telepek az Atlanti-óceán partján hirtelen, meredeken végződnek. Ugyan
így látjuk a széntelepeket kifejlődve Anglia atlanti-óceáni partvidékein 
is. A széntelepek Észak-Amerikában és Angliában teljesen hasonló módon 
vannak kifejlődve, ugyanúgy vannak összegyűrődve. Ebből az követ
kezik, hogy a két széntelep egykor, a Föld kőszénkorában, összefüggött, 
majd később, az Atlanti-óceán kialakulásakor, szétszakadt és széttoló
dott a hegység, amely a széntelepet magába zárja.

De más hasonlóságot is találunk az Atlanti-óceán két partvidéke 
között. Az afrikai Kap-hegység kőzetei és felépítése teljesen hasonló

/
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a túloldalon emelkedő délamerikai hegységek kőzeteihez és felépítéséhez. 
A norvégiai Kaledoniai-hegység az Ujfundlandi-hegységeknek felel 
meg, az északi Skótországban, a Lofotok és a Hebridák szigetein talál
ható kőzet egészen olyan, mint az amerikai parton a Labrador-félsziget 
hegységeinek kőzete. E bizonyítékok mellett hivatkoznak a tudósok 
még arra is, hogy Grönland szigetének nyugat felé történő lassú eltoló
dását lehet még ma is megfigyelni. Évente néhány métert tolódik csak 
nyugatra az eszkimók földje, de az eddig mozdulatlannak hitt földdarab
nak ez a csekély elmozdulása is elég arra, hogy a szárazföldek eltolódá
sának hihetetlenül hangzó meséjéből való történet váljék, amely még 
ma sincs befejezve.

Bárhogyan is történt a világrészek és a világtengerek kialaku
lása, annyi bizonyos, hogy születésük után azonnal megindult a harc 
közöttük. A szárazföld a tenger rovására, a tenger pedig a szárazföld 
rovására igyekezett mindig területet nyerni. Eközben egyre változott 
a Föld képe, s amint a megfigyelhető jelenségek mutatják, lassan vál
tozik ma is.

Akinek alkalma volt Hollandiában utazni, annak feltűniietett, hogy 
az Északi-tenger partvidékén, mindenütt hatalmas töltések emelked
nek, s hogy a töltéseken belül nagy tavak, messze terjedő vizenyős terü
letek, tóságok terpeszkednek. A töltések a tenger ellen védik a kis orszá
got, amelyet évszázadok óta ostromol a sós víz, el akarja nyelni, birto
kába akarja venni a tenger. Hollandia észak partvidéke ugyanis las
san. észrevétlenül, de folytonosan süllyed. Az Északi-tenger szintje már 
több méterrel magasabban áll, mint a töltések mögött elterülő földek. 
A hódítani vágyó tenger már régen eltemette volna a szép ország északi 
részeit, ha az emberi hatalom gátat nem emelt volna ellene.

A nápolyi öbölben, Puzzuoli város mellett, a tengerparton a rómaiak 
idejéből fenmaradt templom romjait mutogatják az olaszok az idege
neknek. A hatalmas építmény vagy 74 méter hosszú és 36 méter széles 
lehetett, a tetőzete 46 darab 13 méter magas és másfél méter átmérőjű 
márványoszlopon nyugodott. Az ókori templomból, amelyet a rómaiak 
Jupiter-Szerapisz isten tiszteletére építettek, mindössze három oszlop 
maradt meg, azok is benn állanak a tengerben, amely teljesen elborí
totta a hatalmas épület aiapfalait. A három oszlop — a múlt három 
néma tanúja — nemcsak a rómaiak hatalmáról, gazdagságáról regél 
nekünk, hanem arról is, hogy a tengerpart, ahol állanak, váltakozva 
süllyedt és emelkedett a hosszú évezredek alatt. Az oszlopokon,
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négy méterrel a talapzatukat elborító tengervíz fölött, körülbelül három 
méter széles öv látható, amely tele van apró bemélyedésekkel, lyukakkal; 
a három méter széles öv fölött és alatta ép, sím* az oszlopok márványa. 
Az oszlopokon látható bemélyedések, lyukak tengeri furókagylók nyomai.

A m u lt h árom  n ém a  ta n ú ja .

A Szerapisz-tem plom  rom jai Puzzuoli m e lle tt, a nápoly i öbölben. A ró
m aiak  idejében épült tem plom ból m egm arad t három oszlopon a tengeri 
fúrókagylók nyom ai lá th a tó k , jeléül annak , hogy az oszlopok egykor a 
tenger színe a la tt  vo ltak , te h á t i t t  a tenger p a rtja  előbb sü lyedt. m ajd  

em e lk ed e tt

Ezek a kis kagylók mindenütt élnek a sekély tengerekben, s hogy meg 
legyenek védve, belefutják magukat a vízzel bontott parti sziklákba. 
Ebből az következik, hogy a Szerapisz-templom oszlopai valamikor 
víz alatt lehettek es körülbelül hét méter magasságig lephette ej őket 
a tengervíz. Alul, mintegy négy méter magasságig, megvédte márvány-
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testüket a fúrókagylók támadása ellen a tenger iszapja, de négy méte
ren felül a tenger színéig ki voltak téve a kis állatok pusztításának.

A Szerapisz-templom oszlopairól le tudjuk olvasni annak a föld
darabnak a történetet, amelyen az oszlopok állanak. A rómaiak idejé
ben itt lankás part lehetett, erre építették a templomot. Ki hitte akkor, 
hogy a főistennek felajánlott épület nincsen biztonságban és az Ide 
vasí'ogán kívül az előtte elterülő tenger is fenyegeti. Évszázadokig áll
hatott itt a templom, mígnem bekövetkezett, amire építői nem gondol
hattak, a part lassú süllyedése. Az épület és a tenger egyre közeledtek 
egymáshoz, mind több víz lepte el a falakat és oszlopokat, míg végre 
csak a 46 márványoszlopon nyugvó tetőzet emelkedett ki a vízből. 
A nullámok ereje egymásután végzett az ember által örökéletűnek épí
tett oszlopokkal, amelyek sorra ledőltek, magukkal rántva a hullám- 
sírba a tetőzetet is. Csak három oszlop maradt meg hírmondónak a gyö
nyörű épületből, de azokat is félig elborította a tenger és márványtestü- 
ket kikezdte a fúrókagylék pusztító serege.

Néhány évszázad múlva azonban ismét megmozdult a föld, s 
mintha szabadulni akarna a tenger hatalma alól, emelkedni kezdett 
a part. A Szerapisz-templom árván maradt oszlopai is vele emelkedtek 
és végül csak a talapzatuk maradt a víz alatt. A többévszázados hullám
sírjukból azonban magukkal hozták az oszlopok a tengeri kagylók rom
boló munkájának a nyomát, amely ma bizonyság arra, hogy a part 
itt egykor mintegy hét métert süllyedt, majd ugyanannyit ismét emelke
dett. Puzzuoli partvidékének ez a váltakozó süllyedése és emelkedése 
még ma is tart. Most újra süllyedés fenyegeti a partot és az ősi oszlo
pokat. A megfigyelések szerint a rómaiak dicsőségének árva tanúi éven- 
kint két centiméterrel mélyebbre kerülnek a tengervíz alá, s l:a a part 
sülyedése tovább tart, 350 esztendő múlva ismét olyan mélyen lesznek 
a tenger alatt, mint voltak akkor, amikor a fúrókagylók belevésték 
márvány testükbe a múltról beszélő jeleket.

A szárazföld és a tenger háborúskodásának, a tengerparti terüle
tek emelkedésének és süllyedésének példáit a Föld számos más helyén 
is meg lehet figyelni, ha ez a mozgás még olyan lassú is. A Skandináv- 
félsziget, amelyen Norvégia és Svédország terülnek el, a jégkorszak 
óta kétszáz méterrel emelkedett, s mint a svéd főváros, Stokholm közelé
ben megfigyelték, az emelkedés ma is egyre tart. De lassan emelkedik 
a tengerpart Európa más vidékein is, így Skóciában, Finnországban, a 
Földközi-tenger nyugati partjain, egész Dél-Oroszországban és Szicília-
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ban. Más világrészekben Cejlon, Hátsó-India, Szibéria partjai, a Vörös
tenger partvidéke, Ázsia keleti partjának déli része, Dél-Amerika nyu
gati és Uj-Zéland keleti partja nyer emelkedésével fokozatosan teret 
a tengertől. Ezzel szemben Európában, Hollandián kívül, Franciaország 
északi részét, a Bretagne partjait, Észak-Amerikában pedig a keleti 
p a rto t és Grönland déli csúcsát fenyegeti a tengerben való elsüllyedés 
katasztrófája.

Mindezeknek a ma is figyelemmel kísérhető lassú süllyedéseknek 
és emelkedéseknek az oka a Föld mélyén rejlik. Földünk izzó belseje, 
magja egyre hűl és zsugorodik. A reáboruló szilárd kéreg lassabban húzó
dik össze, így a kettő között hézag támadna, ha a szilárd kéreg nem 
süllyedne az izzó mag után. Miközben a szilárd kéreg egyes darabjai 
süllyednek, nyomást gyakorolnak a szomszédos darabokra és azokat 
fölfelé tolják. így áll be a Föld egyik területén süllyedés, a másikon emel
kedés. Ha meggondoljuk, hogy a Skandináv-félsziget a jégkorszak óta, 
tehát mindössze néhány százezer év alatt, kétszáz métert emelkedett, 
másrészt pedig, hogy Puzzuoli partvidéke a rómaiak idejétől, tehát 
mintegy kétezer esztendő alatt, hét méterrel süllyedt a tenger színe alá, 
akkor el tudjuk hinni, hogy a múltban a szilárd kéreg emelkedése, fel
gyűrődése, feltorlódása eget ostromló hegységeket, süllyedése pedig 
nagymélységű tengermedencéket tudott kialakítani sok-sok százezer 
vagy több millió esztendő leforgása alatt.

A Föld mélyén működő vulkáni erő és a földrengés máról-holnapra, 
úgyszólván néhány óra alatt meg tudja változtatni a szárazföld és a 
tenger határát. 1819-ben az Indus-folyó torkolatánál mintegy 5000 
négyzetkilométernyi terület olyan rohamosan süllyedt, hogy néhány 
óra alatt elborította a tenger és sekély lagúnává változott az előbb szá
razon álló földdarab. 1750-ben a délamerikai Csile állam tengerpart
ját nyolc méterrel emelte a tenger színe fölé a vulkáni erő. 68 évvel 
később Csile és a szomszédos Peru partja 270 mérföld hosszúságban 
kereken egv méterrel emelkedett, 1835-ben pedig újabb egy métert 
hódított el e partvidék a Csendes-óceántól. Az 1783. évben történt 
kalabriai földrengés alkalmával a hegyoldalon fekvő Polistena város 
mintegy fél mérfölddel lejebb került a völgybe, mert a földrengés le
süllyesztette a földdarabot, amelyet hatalmas erejével megmozdított.

íme a szárazföld és a tenger mozgásának néhány példája, amelyet 
a történeti időkben figyelt meg és jegyzett föl a természet jelenségeit 
szemmeltartó ember. A Föld szilárd kérgének néhány méternyi eltoló
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dásáról van csupán szó, mégis milyen tekintélyes változást jelent a 
szárazföld és a tenger határán. Ha ezt a változást igen hosszú idő alatt 
megsokszorozódva gondoljuk, kialakíthatjuk a képét a nagy átalakulá
soknak, amelyeken a kontinensek és tengerek a Föld múltjában ismétel
ten átmentek.

Milyen öreg a föld ? - '

Ha néhanapján szóba kerül az emberiség lakóhelye, a Föld, nem 
felejtjük el hozzátenni az öreg szót. „A mi öreg Földünk“ — mondjuk 
róla szeretettel, 
de ugyanakkor 
talán nem gon
dolunk arra, 
hogy tulajdon
képpen milyen 
idős is lehet ?
Azok után, amit 
eddig a Földről 
elmondottunk, 
mégis csak fel 
kell vetni ezt a 
kérdést is, hi
szen a sok mély
reható változást, 
amely a Földön 
születése óta vég
bement, csak úgy tudjuk megérteni, ha tekintetbe vesszük, hogy mindez 
igen hosszú idő alatt történt. Amikor az emberiség történetéről beszélünk, 
évszázadokat vagy évezredeket emlegetünk és úgyszólván teljes pontos
sággal megtudjuk mondani, hogy ez vagy az a történeti esemény melyik 
esztendőben történt Krisztus születése előtt vagy után. A Földdel kapcso
latosan már eddig is jónéhányszor emlegettük az Időt, de sohasem beszél
tünk évszázadokról, évezredekről, hanem sokszázezer évről vagy év
milliókról. A Föld életkorát nem is lehet az emberiség rövid életének 
időmértékével mérni, mert hiszen, ami nekünk egy esztendő, az a Föld 
életében rövidke pillanat és egy évszázad vagy. évezred is csak néhány 
óra vagy nap.

A z eyyiptomi szfinksz és a piramisok 
négyezer éve á llanak  a sivatagban. A hosszú idő, am ely építésük óta 

eltelt, rövid  p illana t csupán a Föld életkorához képest.
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A Föld történetének tudós kutatói már nagyon sokszor próbái
nk kiszámítani, legalább megközelítően, hogy milyen idős lehet a Föld, 

tiogy mennyi idő telt el születésétől a mai napig. Az időszámítás ebben 
az esetben nem olyan egyszerű, mert hiszen nem állanak rendelkezésre 
a Földről egykori följegyzések, mint az emberiség történetéről. A Föld 
történetének kutatói a jelenkori megfigyelésekre vannak utalva és azok
ból igyekeznek arra következtetni, hogy a Föld múltjában valamilyen 
esemény, például egy hegység keletkezése vagy a víz által való lehor- 
dása, mennyi idő alatt történt. Ha a természeti erők működése az 
egész Földön mindenütt ugyanolyan lenne, s ha a múltban is mindenütt 
ugyanolyan hatást és eredményt fejtettek volna ki, akkor a mai meg
figyelésekből pontosan ki lehetne számítani, hogy mennyi idő alatt 
alakult ki a Föld olyanná, amilyennek ma ismerjük. Az erők hatása 
azonban ma is nagyon eltérő a Föld különböző pontjain és még inkább 
az lehetett a múltban. Az időszámításnak tehát nincsen biztos alapja, 
így nem is lehet megbízható. Az egyiptomi sivatagon megfigyelték 
a szél erejét és kiszámították, hogy a szél egy 10 méter magas homok
dombot 2000 év alatt fuj el. Ebből számtani alapon az következnék, 
hogy a szél hatására 100.000 év alatt 500 méterrel válnék alacsonyabbá 
a sivalagvidék. A következtetés azonban helytelen, amit igazol az is, 
hogy a 3000—4000 év előtt élt egyiptomiaknak a sziklafalakba vésett 
írása teljes épségben maradt reánk, kopás alig látszik rajta, holott állan
dóan ki volt téve a szélnek. Ebből az következik, hogy a szél ereje nem 
volt ugyanolyan a múltban, mint m a: megdől tehát az előbbi számítás.

Hasonlóan vagyunk más időbecsléssel is. Megállapították, hogy 
a Nílus-tolyó 17.000 év alatt egy méterrel tette alacsonyabbá azt a terü
letet, amelyen végigfolyik. Ebből az következnék, hogy egy íOO méter 
mély folyóvölgy keletkezéséhez 17 millió esztendőre volt szükség. Szám
tani tekintetben ez a számítás is helyes, de földtörténeti szempontból 
teljesen hibás. Mert hiszen az, hogy valamely folyó egy bizonyos idő 
alatt mennyivel mélyíti a medrét, függ egyrészt a folyó sebességétől, 
másrészt attól, hogy a folyó könnyen elhordható, laza talajú területen, 
vagy nehezen koptatható, sziklás vidéken folyik-e végig. Hogy mennyire 
hibás a Nílus-folyó alapján való időszámítás, mutatja a többi között az is, 
hogy a felsőolaszországi Pó-folyónak elég volt 2400 esztendő, hogy egy 
méterrel alacsonyabbá tegye a lombardiai síkságot, amelyen végigfolyik.

Ha már azok a számítások sem pontosak, amelyek a Föld egy- 
egy rövidebb időszakának a tartamát igyekeznek megállapítani, még
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inkább megbízhatatlanok a Föld teljes életkorára vonatkozó számítá
sok. Egy híres angol tudós, Kelvin lord két különböző módon igye
kezett a Föld életkorát megállapítani és merőben ellentétes eredményre 
jutott Az egyik számítása alapián a Főid első szilárd kergének kialaku
lásától a mai napig legalább 20 millió ev, de legíöljebb 400 millió év 
pergett le ; a másik számítása szerint viszont arra az eredményre jutott, 
hogy a Föld mai kialakulásához legalább 1000 millió évre volt szükség.

Annak a kiszámítása, hogy mennyi idő telt el azóta, hogy a Föld 
a Napanya testéből megszületett, teljesen lehetetlen. De még azt sem 
lehet megállapítani, hogy a Föld első szilárd kérgének létrejötte óta 
hány millió esztendő rohant tova. Ha ismernénk a szilárd kéreg teljes 
vastagságát, ha tudnánk, hogy az egymásra halmozódott hatalmas 
kőzetrétegek milyen körülmények között és mennyi idő alatt kelet
keztek, akkor talán ki lehetne okoskodni, hogy milyen hosszú idő kel
lett a Föld mai állapotának kialakulásához. A Föld szilárd kérgét azon
ban a felszínén sem ismerjük mindenütt, hiszen a földfelületnek csak
nem háromnegyedrészét tenger borítja; hogyan ismernénk tehát a Föld 
belseje felé terjedő vastagságát, azt a határt, ahol már a Föld izzó-folyé
kony magja kezdődik. Hiába vannak a szilárd kéreg rétegei a Föld egyes 
pontjain sokszáz méter mély völgyekbe föltárva, hiába hatol be a bányász- 
kodó ember itt-ott 1Ü00 méternél is mélyebbre a Föld mélyébe; ami így 
fül tárul és megfigyelhető, az csak csekély része a Földet körülburkoló 
többszáz kilométer vastag földkéregnek és semmiesetre sem elég
séges ahhoz, hogy belőle következtetni tudjunk az időre, amely alatt a 
szilárd kőburok, a rajta emelkedő hegyekkel és a tengerek által borított 
mélyedéseivel, kialakult.

A Föld kutatói jól tudják, hogy a Föld életkorának pontos kiszá
mítása meddő próbálkozás. Ezért nem is azt igyekeznek megállapítani, 
hogy a Föld szilárd kérgének ismert kőzetrétegei, években kifejezve, 
mennyi idő alatt keletkeztek, hanem csak azt, hogy melyik kőzet kelet
kezett előbb és melyik utóbb, s hogy az egyik kőzetréteg keletkezése 
viszonylag több vagy kevesebb idő alatt történt-e, mint a másiké.

A Föld szilárd kérgét alkotó kőzetrétegek viszonylagos korának 
és történetüknek a megállapításánál a kutató embernek olyan vezér
fonál áll a rendelkezésére, amely megszakítatlanul húzódik végig a Föld 
történetén. Ez a vezérfonál: az Élet. Mert ha a Földön a sok-sok millió 
év alatt óriási változások, rettenetes katasztrófák történtek is, az Élet, 
amely ismeretlen idő előtt megindult a Földön, nem szűnt meg soha-
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sem, nem kezdődött egyszer sem újra, hanem egyenletesen haladt mind 
feljebb a fejlődés útján, mígnem kialakult a jelenkor növényvilága, állat
világa és kialakult az emberiség. A Föld múltjában, mint már említet
tük, a tenger és a szárazföld folytonosan változtatta a kiterjedését, 
hatalmas földrészek süllyedtek el a tengerben és nagy kontinensek emel
kedtek ki a sós hullámok mélyéből; a szárazföldön hegységek keletkez
tek és pusztultak el. Miközben a Földön ezek az óriási átalakulások 
végbementek, az élők világának egyik-másik csoportja is áldozata lett

A z  ősi szárazföld romja.
A z  A tlan ti-óceánban , Anglia északi csúcsától m integy 400 kilom éternyire, 
á rv án , e lh ag y ato ttan  áll a kis Rockall-sziget. E gykor része lehetett az 
északi nagy szárazföldnek, a z . A tlan tisznak , am elyet elnyelt a tenger.
A nagy k a tasz tró fá t á té lte  ez a  kis földdom b, s a körü lö tte  tö r tén t ha 
talm as változások  nem tu d tá k  e lfo jtan i ra jta  az életet. A tengerből büsz
kén kiem elkedő szigeten a tengeri m adarak  százezrei tanyáznak , h irde tve  

az É let d iada lát.

a természeti erőknek. A fejlődés fonala azonban nem szakadt meg, mert 
mindig megmaradt az élet fájának a törzse, amely új rügyeket hajtott, 
új ágakat fejlesztett és nőtt, fejlődött, tökéletesedett egyre jobban.

A Föld történetének kutatói az egykor élt állatok és növények 
maradványait megtalálják azokban a kőzetekben, amelyek a múltban 
a tengerek, tavak, folyók vizéből üllepedtek le. Az egymásra következő 
korszakokban keletkezett kőzetrétegek úgy sorakoznak egymáson, 
mint egy óriási könyv lapjai. De ezek a könyvlapok üresek, semmit-
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mondók lennének, ha nem találnánk bennük megkövesedett állati és 
növényi maradványokat, úgynevezett kövületeket. A kövületek olyanok, 
mint a könyv lapjain a betűk, s aki ismeri a betűket, az olvasni tud a 
természet hatalmas könyvéből. A Föld történettudósai megfejtették a 
kőzetrétegeken a kövületek által megörökített ősi írást és meg tudják 
állapítani, hogy melyik kőzetréteg mikor keletkezett, hogy a Föld régebbi 
vagy fiatalabb korszakaiban jött-e létre és hogy milyen viszonyok voF 
tak akkor a Földön. Mivel pedig az élet haladásában nincs megszakítás, 
nincsen szünet, a kövület-betűk végigvezetik a belőlük olvasni tudókat 
a Föld egész történetén, amely egyúttal a Földön való élei lörlénele is.

Az élők és az élettelenek.

Ha valaki azt kérdezné tőlünk, mi az élet, bizony nem tudnánk 
határozott feleletet adni. Nem tudnánk az életet olyan pontosan meg
határozni, mint valami más fogalmat, pedig mi is élünk és körülöttünk 
mindenütt életet látunk. Nem sikerült ez a meghatározás nagy termé
szettudósoknak, híres gondolkozóknak sem, holott sokat foglalkoztak 
vele. A híres görög bölcs, Ariszloleles azt mondta, hogy „az élei a táp
lálkozás, a növekedés és az elmúlás, amelynek oka önmagában van". Egy 
francia orvos, Diehard így próbálta meghatározni az é le te t: „Az élet 
azoknak a hatásoknak az összessége, amelyek a halálnak ellenállnak“ . 
Uirherand francia bölcselő ezt mondta az életről: „Az élet azoknál; a 
tüneményeknek az összessége, amelyek a szerves leslen bizonyos határozott 
időn bt lül egymást követik “ . Egy híres angol bölcselő, Herbert Spencer 
szerint „az élet nem más, mint a belső viszonyoknak a külső viszonyokhoz 
való alkalmazkodása". Ahány tudós, annyiféle meghatározás. Mind
egyiknek igaza van, mégsem elégít ki, amit az életről mondanak, mert 
úgy érezzük, hogy e rövid mondatok nem fejezik ki mindazt, amit mi 
az élet fogalma alatt értünk.

Az életet nem is lehet röviden meghatározni, mert hiszen rend
kívül bonyolódott folyamat. De ha nem is tudjuk az élet mibenlétét 
egv rövid mondatba foglalni, azt mindenesetre meg tudjuk mondani, 
hogy miképpen nyilvánul meg az élet. 11a önerejéből mozgó, a helyét 
változtató testet látunk, arról gondolkodás nélkül megállapítjuk, hogy 
é l; de élőnek nyilvánítjuk azt a testet is, amely ütést, szúrást, meleget, 
hideget, fényt, hangot, villamos áramot, szóval külső hatásokat megérez
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és az érzését azzal árulja el, hogy a neki kellemes hatást kihasználja, 
a kellemetlent pedig igyekszik elkerülni. Az öntudatos mozgás és a 
külső hatások megérzése tehát olyan megnyilvánulások, amelyek elárul
ják az élő testben székelő életet.

A mozgás és az érzés azonban nem egyedüli megnyilvánulásai az 
életnek és nem is figyelhetők meg minden élőlénynél egyforma hatá

rozottsággal. Az állatok mozgását
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Hogyan eszik a legegyszerűbb állat ?
Az am éba nevű, parány i á lla t teste  egyetlen 
kocsonyanem  ii proloplazm a-cseppből áll, egyet
len sejtből. Szája, gyom ra, bele nincsen, 
mégis tu d  enni és em észteni. T áplálékát tes
tének bárm ely részén, egy ideiglenesen kelet
kező nyilason bekebelezheti, s ugyancsak ideig
lenes em észtőüregben em észti meg. A képen, 
am ely sokszoros nagy ításban  m u ta tja  be az 
am éb át, fenn t balra lá tju k  a zsákm ányára , 
egy parányi növénykére leselkedő am ébát, 
am ely — m in ta  felső jobboldali kép m u ta tja  — 
lassan p rédája  felé kúszik, m ajd  körülöleli 
(alul balra), s végül a testébe bekebelezi. 
A felső baloldali képen m egvan jelölve az 
Hméba sejttes tének  belsejében levő sejtm ag  (k) 

és sejtü reg  (v).

mintha kifáradt volna, lehorgasztja

és érzését minduntalan láthatjuk, 
de már a helyhezkötött növények
ről nem állíthatjuk, hogy az élet 
náluk mozgásban és érzésben nyil
vánul meg. Pedig a növényben is 
megfigyelhető mozgás és a növé
nyek is éreznek, csakhogy az ő 
mozgásuk nagyon lassú és a külső 
hatásokra sem felelnek olyan hatá 
rozott, gyors mozdulatokkal, mint 
az állatok. De figyeljünk egy 
növényt hosszabb időn át és rá
jövünk, hogy megérzi a külső hatá 
sokat és célszerű mozdulattal felel 
rájuk. A kék harangvirág napos 
időben felfelé tartja a fejecskéjét, 
hogy az éltető napsugarak bele
hatoljanak a belsejébe, de azonnal 
lehajtja, mihelyt eső közeledik, 
mert félti a virágporát a nedves
ségtől. A napraforgó ruganyos 
szárán egyre arra fordítja a tányér
ját, amerről a nap süt, de este, 

nehéz fejét. A sötét szobában
tartott növény arrafelé nő, ahol egy kis világosság szűrődik a 
szobába; megnyúlik, szinte eltorzul, csakhogy az életet jelentő fényhez 
közelebb jusson. Sok-sok példát lehetne még felsorolni a növények vilá
gából, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a növény is megérzi a külső 
hatásokat és lassú, de célszerű mozgással igyekszik a kellemes hatást 
kihasználni, a kellemetlen ellen pedig védekezni.

Az életnek egyéb megnyilvánulásait is megfigyelhetjük az élő-



A Föld és a földi Élet kialakulása. G 9

lényeken. Minden élőlényről megállapíthatjuk, hogy létének biztosítá
sára táplálékot vesz magához. A növényeket ugyan nem látjuk az álla
tokhoz hasonlóan „enni“ , de viszont jól tudjuk, hogy a növény elpusz
tul, ha nem adunk neki táplálékul vizet, amelyben ásványi sók vannak 
feloldva, s ha elvonjuk tőle a levegőt, amelynek szénsavát ugyancsak 
táplálékul használja.

A táplálkozással együtt jár a test gyarapodása, növekedése, ame
lyet embernél, állatnál, növénynél egyaránt jól figyelemmel’kísérhetünk. 
Ugyancsak figyelemmel kísérhetjük minden élő lénynél, hogy amikor 
a fejlődésében elérkezett az érettség fokáig, akkor utódoknak ad életet, 
szaporodik, hogy a fajának fenmaradá- 
sát biztosítsa. A növények termést hoz
nak, a termésben mag van, amely, ha 
termő talajba kerül és elég meleghez, 
nedvességhez jut, kicsirázik és új növény 
fejlődik belőle. Házi emlősállataink 
évente egyszer vagy többször is fiókákat 
szülnek és nagy gonddal nevelik, hogy 
az új nemzedék fentartsa a fajt, amely
hez tartozik. A tyúk, kacsa, liba tojást 
tojnak és testük melegével kiköltik a 
benne székelő életet. Amerre csak járunk 
a természetben, különösen tavasszal és 
nyáron, mindenütt új élet fakad.

Az élők világának eme megnyilvá
nulásaival szemben az ásványoknál, kö
veknél nem látjuk, az élet nyomait. Azok 
nem mozdulnak meg maguktól, nem éreznek meg semmit, nem vesznek 
magukhoz táplálékot, s ha gyarapodnak, sokasodnak is, ez a megnyilvánu
lásuk sem olyan növekedés és szaporodás, mint az élő lényeké, tehát nem 
is jelenti az életet. Az oldatból kikristályosodó só nem belülről, észrevét
lenül növeszti a kristályát, hanem kívülről rakódnak reá az újabb sóré
szecskék, s ha egy kődarab vagy egy kristály szétesik, szétmálik, ez nem 
jelent szaporodást, mert hiszen az anyag tömege ezzel nem lett több és 
nem újult föl.

Az ásványok, kőzetek, a kőzeteket borító talaj és a kövesült állati 
és növényi maradványok, amelyek a Föld sziiárd kérgét felépítik, élet
telenek. mint ahogyan élettelenek azok az anvagok is, amelyeket kiilön-

Élőt utánzó élettelen.
Az an tim on it nevű ásvány  hosszá 
k ris tá lyai ágas-bogas növényt u tá 
noznak, ho lo tt az életnek nyom a 
sincs bennük. Az ásvány  világban gya
kori jelenség, hogy az ásványok  élet
telen anyaga élőlényeknek, főként 
növényeknek, Uiiisö a lak já t veszi föl.
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bcző célokra használunk háztartásunkban, az iparban és az emberi élet 
sok egyéb területén. Az élők és az élettelenek között a különbséget az 
életnyilvánulások adják meg, amelyek az élőknél megfigyelhetők, 
míg az életteleneknél hiányzanak.

Ennek a megállapításnak azonban látszólag ellene mond több, 
erdekes megfigyelés, amelyet újabban az élettelenek világában tettek. 
Megállapították ugyanis a tudósok, hogy bizonyos körülmények között 
az élettelen anyag is képes mozgást végezni; olyan jelenségeket is meg 
lehet figyelni, mintha az élettelen testek a külső hatásokat megérez- 
nék, sőt vannak élettelen anyagok, amelyek úgy viselkednek, mintha 
táplálkoznának, a táplálkozás következtében növekednének és szapo
rodnának is. Ha lúgoldatba olajcseppet csöppentünk, az úgy gördül, 
hömpölyög ide-oda, mint az amébú-nak nevezett legegyszerűbb állat, 
amelynek a teste egyetlen sűrűn-folyékony cseppből áll. Az olajcsepp 
nemcsak mozgásában hasonlít az amébához, hanem abban is, bog}7 ide
gen testeket képes bekebelezni, akárcsak az améba a táplálékát.

Ugyanezt figyelhetjük meg egy csepp kloroformnál is, ha azt 
finom üvegcserepekkel teleszórt vízbe cseppentjük. A kloroformcsepp 
bekebelezi, valósággal „megeszi“ az üvegszilánkokat, majd a felületén 
kiválasztja és pontosan egymásmellé rakosgatva, „védőpáncélt“ készít 
belőlük magának. Egészen úgy viselkedik a kloroformcsepp, mint a 
/esr/dmíA'-nak nevezett, apró állatocskák, amelyek oldhatatlan anya
got is esznek, hogy ezekből védőburkot formálhassanak maguk 
körül. A kloroformcsepp nemcsak oldhatatlan anyagokat kebelez be, 
hanem olyan anyagot is, amelyet felszívhat mrgába. Ha egy üvegszilánkot 
cnyvvel lőnünk be, a kloroformcsepp bekebelezi az üvegszilánkot, 
leoldja róla és felszívja az enyvetés az üvegszilánkot kidobja magából. Úgy 
lesz tehát, mint az élőlény, amely az emészthető anyagot megemészti, 
leste anyagává teszi, az emészthetetlent pedig eltávolítja a testéből.

Még feltűnőbbek azok a jelenségek, amelyeket az úgynevezett 
folyékony kristályoknál figyeltek meg. Ezek olyan anyagok, amelyek 
az oldatokból nem szilárd kristályokban, hanem sűrűn-folyékony vagy 
kocsonyás állapotban válnak ki. A folyékony kristályok ide-oda mozog
nak az oldatban, a hő hatására mozgásuk irányát és gyorsaságát változ
tatják, mintha menekülni akarnának a melegtől. Azt is megfigyelték a 
folyékony kristályoknál, hogy nem úgy növekednek, mint a többi kris
tály, r.em kívülről rakódnak rájuk újabb anyagrészecskék, hanem a 
magukba kebelezett anyag belülről növeszti őket, mint ahogyan az élő
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lények növekednek. A folyékony kristályok szaporodni is képesek olyan- 
rormán, mint a legegyszerűbb élőlények (pl. améba); a testük ugyanis 
kétfelé oszlik és mind a két fél, újabb anyag felvételével, az eredeti 
nagyságra növekedik

Ezek a megfigyelések arra vallanak, hogy az élők és az élettelenek 
világa között nincsen olyan éles határ, mint himlők. De a két külön 
világ csak akkor látszik egymáshoz közelállónak, ha a folyékony kris
tályokat a legalacsonyabb- 
rendű élőlényekkel hason
lítjuk össze. Az élet maga
sabb fokán, amikor az 
éielnyilvánulások már bo
nyolultak a különbség 
már igen nagy az élők és 
a? élettelenek között. Azt 
még nem tudják biztosan, 
hogy a tolyékony kristá
lyoknál megfigyelt jelen
ségek valóban az élet leg
egyszerűbb tormában való 
megnyilvánulásai, vagy 
pedig csak utánzásai az 
élőlények életnvilvánulá-
sainak. Annyi azonban bi
zonyos, hogy a folyékony 
kristályoknál még nem le
het a jelenségeknek olyan 
szoros összefüggését meg
állapítani, mint az élőlé-
nvek életnyilvánulásai között. Azt mondhatjuk tehát, hogy a „leylökéleie- 
sebb clellelen /es/“-nek nevezhető folyékony-kristályt nagy különbség 
választja el még a leglökélellenebb élőlénytől is.

A le g tö k é l e te s e b b  é l e tt e le n  t e s t e k , a  f o l y é k o n y  k r i s t á l y o k .  
A  m ikroszkóppal m egnagy íto tt fenti képen a nagyobb, 
göm balakú testek  a folyékony kristá lyok, ezek között 
különböző parányi növények, m oszatok, baktérium ok 
úszkálnak. A  folyékony kristályok ezeket bekebelezik, 
testük  anyagává fo rm álják , az em észthetetlen részeket 
kilökik m agukból, teh á t úgy viselkednek, m in tha  enné
nek és em észtenének. Közben növekednek is, s ha teljes 
nagyságukat elérték, kétfelé való oszlással szaporodnak.
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Hogyan indult meg a Földön az élet ?

Tulajdonképpen milyen is a legegyszerűbb, legtökéletlenebb élő
lény, amelyben legkezdetlegesebb formában és mégis minden meg
nyilvánulásával megtaláljuk az életet ? Az ameha, amelyet az előbb

A p r o lo p la s m a  álliaso- 
nilo t l  ( m egem ész te t t) ter

m éke i.

Aliati sejt sokszorosan m o gnagy itc lt képe. A vékony sejtbu rkon  bellii a sejtet kitölti a 
p ro top lazm a,am ely  az élet székhelye. A pro top lazm ában  lá th a tó  nagyobb, göm bölyű test: 
a sejtm ag, am elyben egy kisebb, göm balakú testecskét is lá tu n k ; ez a sejtm agocska. 
A sejtm ag fölött és tőle jobbra  egv-egy kerekrled üreg lá th a tó  ; ezek sejtüregek (vacuolák). 
A sejtm agtól jobbra  egy parán y i testecskét figyelhetünk meg, am elyből sugarak  indulnak 

k i ; ez á központi mag, am elynek a sejt szaporodásánál van dön tő  szerepe.

emlegettünk, képviseli az állatvilágban a kezdetleges életet. A teste 
nem más, mint egy cseppnyi kocsonyaszerű anyag, amelyet vékony 
burok vesz körül, a belsejében pedig egy gömbölyű testecskét találunk. 
Knnyiből áll az egész améba ; azt mondjuk róla, hogy a teste egyetlen 
seit Nincsen szája, nincsen gyomra és belei, nincsen szive, tüdeje, nin-
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csenek idegei, érző szervei, végtagjai, mint nekünk, s mégis eszik, emészt, 
a táplálékot szétosztja a testében, 
lclekzik, érez és mozog, — szóval él.
Es mert éi, növekedik is, s ha már 
nem tud tovább nőni, kétfelé oszlik 
és a két léi tovább növekedik vagyis 
az amőba, a sejt szapoiodik is.
Mindazt, amit a mi testünkben bo
nyolódott szerkezetű szervek végez
nek, az amőba sejt-testében elvégzi 
<1 kocsonyaszerű anyag, amelynek 
protoplazma vagy röviden plazma 
a neve.

Csodálatos valami a plazma.
Az anyaga a tojásfehérjéhez hasonló, 
bonyolódott összetételű vegyidet, 
amelyről nem tudjuk megállapítani, 
hogy honnan veszi a képességet az 
életműködésekhez. A mai tudomány 
már képes előállítani olyan fehérje
anyagot, mint az élő sejtben levő 
plazma, de életerőt, életképességet 
nem tud neki adni.

A sejt, amely a plazmát ma
gába zárja, kezdete minden életnek.

A cs'ra, amelyből faóriás fej
lődik, a pete, amelyből az emberi élet 
kialakul, a tojás, amelyből madár
fióka kel életre, az ikra, amelyből 
halacska lesz, — mind egy-egy sejt.
Akárcsak az améba, a csira a pete, 
a tojás, az ikra sem áll másból, mint 
sejtburokkal körülvett plazmából és 
a plazmában elhelyezkedett göm
bölyű testecskébői, amelyet seilmay- 
nak nevezünk. Amint az amébnánál 
a sejtmag megindítja azt a folyama
tot. amelyet osztódásnak nevezünk,

SejIállam a búzaszemben.
A kis búzaszem am elyet sokszorosan m eg
n ag y o b b íto tt képét m u ta tja  be az áb ra , a 
sejtek  százezreiből áll. A sejtek m egosztják  
egymás között a m űt. k á t, akárcsak  az á llam 
ban a különböző toglalkozást űző polgárok. 
A búzaszeni hé já t a lta tó  sejtek védik a 
sejtállam ot. A szem közepét k itö ltő  m ag- 
feúérje sok táp lá léko t ta rta lm azó  sejtjeinek 
a sejtpolgárolí élelmezése a le iadata . A 
szem tom pa végénél levő csira sejtjei sza
porodásukkal új növényt hoznak létre, 
teh á t új allam  alap ításáró l gondoskodnak.
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úgy a növényi csirában, nemkülönben a petében, a tolásban, az ikrában 
is megindul a sejt kettéosztódasa. Az uj sejtek azonban nem válnak e! 
egymástól, nem kezdenek önálló életet, mint az améba kettévált sejtjé
nek darabjai, hanem együtt maradnak, együtt élnek, egymást K dcsönö 
sen segítik, támogatják, akárcsak egy nagy családnak a tagjai. A sejtek 
egyre osztódnak, egyre szaporodnak és együtt maradnak. A sej [család
ból hovatovább sok millió sejtből álló sejtatiam lesz, amelynek tagjai 
különböző munkára csoportosulnak, a csoportok különböző működést 
végeznek, akárcsak az emberi államban a különböző társadalmi osztá
lyok, különböző foglalkozást űző emberek. Egyetlen sejtből kialakul 
egy hatalmas szervezet. A csirából gyökérrel, törzszsel, ágakkal levelek
kel, virágokkal ellátott fa lesz, amely gyümölcsöt hoz és új fáknak ad 
életet; a petéből gondolkodó, érző ember fejlődik, aki rövid élete alatt 
dolgozik, küzd, alkot és utódokat nevel föl az emberiség életének és mű
veltségének továbbfejlesztésére.

Minden, ami itt a Földön él és meghal és minden alkotása az emberi 
műveltségnek egy parányi élő testecskéből, egy protoplazma-darabkabó! 
indul ki. Az első sejtben, az első plazma-csöppben, amely a Földön meg
kezdte az életét, benne volt a földi élet egész története. De hogyan ala
kult ki a Földön az első sejt, hogyan indult meg a mi bolygónkon az élet ? 
Olyan kérdés ez, amelyre feleletet adni nem tudunk. Akár azt tételezzük 
lel, hogy az élet első csirája, az első sejt egy más világból, a világegye
tem más csillagáról került hozzánk, akár pedig azt, hogy az első sejt itt, 
a Földön élettelen anyagból keletkezett, nem jutunk célhoz Ha a földi 
eletet más csillagból származtattuk, akkor is fenmarad és feleletre vár 
az a kérdés, hogy abba a másik csillagba hogyan került az első sejt, 
amely az életet megindította '? Ha pedig abból, hogy a plazmái mester
ségesen is elő lehet állítani, arra következtetünk, hogy egykor az élet
telen anyag alakult át plazmává, akkor is elénk mered a kérdés, hogy 
az ősi plazmában hogyan indult meg az élet, amelyet sehogyan sem lehet 
belelehelni a mesterségesen előállított protoplazmába.

A tudósok dolga, hogy vitatkozzanak ezen, a talán soha meg nem 
lejthető kérdésen. A tudósok vitája az élet eredetéről folyik is nagy hév
vel. De azok között is, akik az élőanyag első kialakulását az élettelenek 
világára vezetik vissza, nagy az ellentét. Egvik részük a tűznek, másik 
részük a víznek tulajdonítja az erőt, amelv élettelen anyagból élőt for
mált. Az előbbiek abból indulnak ki, hogy az a keserű-mandulaszagú. 
rendkívül mérges gáz. amelyet cián-nak neveznek, sok tekintetben nagyon
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hasonlít az élő protoplazma anyagához, a fehérjéhez. A cián szénből 
és nitrogénből áll, ez a két elem a fehérjének is főalkotórésze. Úgy a 
cián, mint a fehérje, víz jelenlétében szénsavra és szalmiákszeszre bom
lik szét. A ciánt és a vegyületeit úgy lehet előállítani, hogy a nitrogén 
valamilyen vegyületét szénnel összekeverik és a keveréket igen magas 
hőfokra, izzásig hevítik. A cián és a fehérje hasonlóságából a tudósok 
arra következtetnek, hogy az első fehérjeanyag is így keletkezhetett 
abban az időben, amikor a Föld izzó tömeg volt és a tűz ereje nemcsak 
az anyagot magát hozta létre, hanem életet is adott neki. A tűzbői szü
letett fehérjéből élő protoplazmacseppek, sejtek lettek.

A másik felfogás, amely szerint az élet a vízben született meg, 
már nagyon régi. Harmadíélezer esztendővel ezelőtt már hirdették a 
görög bölcsek, hogy minden élet a vízben kezdődött, hogy az első élet 
megszületéséhez nedves melegre volt szükség és hogy a szárazföldön élő 
állatok víziállatoktól származnak És valóban, ma is azt tapaszlaijuk, 
hogy a legkezdetlegesebb, egyszerűbb élőlények — a növények közül a 
moszatok, az állatok közül az egysejtűek,' továbbá a tengerekben talál
ható korallok, szivacsok, medúzák és tüskésbőrű állatok — élete a 
vízhez van kötve, s nogy a gerinces állatok sorában is a legalacsonyabb 
fokot képviselő halak csak vízben tudnak megélni. Víz nélkül még a 
szárazföldön élő növények és állatok, sőt az ember sem tud meglenni, 
nem pedig azért, mert a vízre szüksége van minden élőlénynek a táplál
kozásnál és mert az élő szervezet egyik fő alkotórésze a víz. A testünk
ben levő vér; nyirok, a mirigyeink váladéka, a nyál, az izzadság, a könny, 
az epe, a tej, a testet felépítő sokmillió sejt protoplazmája, mind tartal
maz vizet. És az élő testben levő víz csodálatosképpen a tenger vizéhez 
hasonló, mert konyhasó van benne feloldva, akárcsak a tengervízben. 
A vér, az izzadság, a könny sós íze elárulja, hogy a szervezetünkben 
levő víz valóban a konyhasónak oldata. Ugyancsak sós víz van minden 
állat és növény szervezetében, a vízben élőknél éppen úgy, mint a száraz
földieknél, még ha a forró, vízben szegény sivatagon élnek is.

Ha arra gondolunk, hogy a növények, állatok és az ember teste 
sok-sok millió parányi élőlényből, sejtből van felépítve és ugyanakkor 
gondolunk az apró egysejtű lényekre, amelyek milliárdszámra népe
sítik be a tengerek vizét, akkor arra a furcsa feltevésre juthatunk, hogy 
a növényi, állati és emberi szervezetben levő sós vízben a sejtek úgy 
élnek, mint a tenger vizében az egysejtű állatok és növények sokasága. 
Hogy ez nem képzelődés csupán, azt kísérletek is bizonyítják. Már régen
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ismeretes, hogy a baktériumokat, ezeket, a szabad szemmel nem látható, 
parányi növénykéket, amelyeknek sorába a veszedelmes fertőzőbeteg
ségek okozói is tartoznak, konyhasóoldatban, sós levesfőzetben vagy 
zselatinban tenyészteni lehet. Ez nem is meglepő, hiszen a baktériumok 
önállóan élő sejtecskék, amelyek, ha nekik megfelelő anyaghoz jutnak 
(amilyen a konyhasóoldat, a levesfőzet és a zselatin), sejttestük ketté
osztásával gyorsan szaporodhatnak. A sok sejtből álló növényi, állati 
vagy emberi test egyes sejtjeit vagy sejtcsoportjait azonban a legújabb 
időkig nem tudták életbentartani, ha elszakították a testtől, amelyben 
sok millió sejttestvérükkel együtt éltek. Újabban azonban sikerült 
olyan só-oldatot, valósággal mesterséges tengervizet készíteni, amely
ben az élő testből kivágott darabok sejtjei hosszabb ideig életben ma
radnak, ha az oldat hőfoka olyan, mint a élő testben a véré. Békacombot, 
házinyúl szívét sikerült életbentartani a mesterséges vérben. A sebészek 
ilyen sóoldatban emberi bőrdarabokat tudnak élve eltartani, hogy 
átültessék betegük testének olyan részére, ahol valami sérülés vagy égés 
következtében a bőr pótlására van szükség. A szervezet sejtjei tehát 
meg tudnak élni mesterséges sóoldatban, amely összetételére nézve 
olyan, mint a szervezetben levő víz, másrészt pedig hasonlít a tenger 
vizéhez. De vájjon meg tudnak-e élni tengeri állatok abban a vízben 
amely az élő szervezetben van ? A kísérlet erre is igenlő választ adott. 
Sikerült ugyanis apró tengeri állatokat, amelyek édesvízben azonnal 
elpusztultak, életbentartani az ember testéből lecsapolt folyadékban. 
Ezekből az érdekes kísérletekből alakult ki a tudósoknak az a nézete, 
hogy a testben levő folyadék tengervíz, amelyet az élők világa az ősi 
tengerből hozott magával. Ebből viszont az következik, hogy az élet a 
tengerben kezdődött.

*

Ezzel a megállapítással elérkeztünk az elejére az útnak, amelyen 
végig akarunk haladni, hogy nyomon követhessük a Földön való élet 
történetét. A hosszú úton nem mehetünk végig megállás, pihenés nélkül 
és nem tekinthetjük át egyszerre a sok-sok millió év történetét, még 
ha dióhéjba foglaljuk is az eseményeit. Távolságjelző oszlopokat, határ
köveket kell keresnünk, amelyeknél egy-egy útrészlet után megpihen
hetünk és újult erővel folytathatjuk vándorútunkat. A Föld történetét 
onnan fogjuk nyomon követni, amikor már kialakultak az első száraz
földek és az őstenger és megvoltak már a feltételei annak, hogy az élet
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is megindulhasson. Hogy az események egymásutánját könnyebben 
áttekinthessük, korokra és korszakokra tagoljuk a Föld történetét, 
akárcsak az emberiség históriáját. A Föld életében is négy nagy kort 
lehet megkülönböztetni: az őskort, ókort, középkort és újkort, amelybk 
a Föld felszínének alakulásában és az élők világának kifejlődésében 
különböznek egymástól.

Az őskorból még nem maradtak reánk történeti emlékek, kövüle
tek, amelyek határozottan reámutatnának arra, hogy milyen növények 
és állatok éltek a legrégibb időben a Földön. Csak a következő ókor 
kőzetrétegeiben található kövesült maradványokból tudunk követ
keztetni arra, hogy milyen lehetett az őskorban az élet a mi bolygónkon.

Az ókor kőzeteit és a bennük található állati és növényi maradványo
kat már jól ismerjük, belőlük meg tudjuk rajzolni a Föld ókori állapotá
nak és az ókori életnek a képét. Megállapíthatjuk, hogy az ókori növé
nyek és állatok merőben különböztek a maiaktól, idegenszerű, ősi alak
juk volt, csak egyik-másik növény- és állatnemzetség őrizte meg máig 
is ezt az ősi jelleget Az Élet fejlődése és a Föld felszínének alakulása 
alapján az ókort egymástól jól elkülöníthető, öt korszakra lehet osz
tani, amelyeket a Föld kutatói aszerint neveztek el, hogy az akkor kelet
kezett kőzetek jelenleg hol, a Föld melyik részén vannak leginkább fel
tárva, vagy pedig aszerint, hogy milyen kőzetképződmény aira a 
korszakraa legjellemzőbb.

Az ókor legrégibb korszakát kambrium-nok, kambri-korszaknak 
neveztek el az angliai Wales (olv. Vélsz) tartomány régi neve, Kambria 
után. A következő korszak, a szilur-korszak, az Angolország nyugati 
részén egykor élt kelta néptörzs, a szilurok után kapta a nevét. Az ókor 
harmadik korszakának, a devon-korszaknak a nevét az angliai Devonshire 
(olv. Devonsír) grófság nevéből alkották. Ennek a három korszaknak 
angol eredetű neve arra vall, hogy az ókor első felében keletkezett 
kőzetek főként Anglia területén vannak kifejlődve és itt tanulmányoz
ták legbehatóbban. A negyedik korszaknak kőszénkorszak (karbon- 
korszak) a neve, mert ebben a korszakban keletkeztek a legrégibb kőszén
telepek. Az ókort a perm-korszak zárja le, amelyet az oroszországi Perm 
kormányzóság után kereszteltek el. Itt ugyanis e korszak kőzetrétegei 
különösen szépen, jól tanulmányozható módon vannak föltárva.

A középkor képviselte a Föld történetében azt az időt, amely a 
Föld felszínének alakulásában, nemkülönben a növény- és állatvilág 
lejlődésében átmenetet jelentett az ókor és az újkor között. A középkort
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három, egymástól jól elkülönülő korszakra szokás osztani. Az első o 
triász-korszak (magyarul hármas korszaknak leheLne nevezni), amely 
onnan kapta nevét, hogy az ekkor keletkezett kőzeteket Németország
ban, ahol azokat először tanulmányozták, három csoportba lehet osz
tani. A második korszak, a jura-korszak, a nevét a svájci Jura-hegység 
után kapta, mert kőzetei itt vannak leginkább elterjedve. Végül az 
utolsó középkori korszak, a kréta-korszak, az író-krétának köszöni a nevét; 
ugyanis azok a mészkövek, amelyekből az írókréta készül, ebben a kor
szakban képződtek.

Az újkor-ban a Föld felszíne, nemkülönben az állat- és növény
világ mind hasonlóbb lett a maihoz, végül megjelent a Földön az ember 
is és kialakult a világ mai képe. Az újkort három korszakra szokás osz
tani. Az első korszaknak harmadkor vagy tercier elnevezése onnan ered, 
hogy régebben az ókort első-kornak, a középkort másodkornak nevez
ték s az arra következő korszakot a Föld-történet harmadik nagy 
periódusának minősítették. A harmadkort a negyedkor (quartér) követi, 
amelynek első korszakát jégkorszaknak vagy diluviumnak, a második 
korszakot pedig a Föld jelenkorának vagy alluviumnak nevezik. A Föld 
történetének ez az utolsó periódusa már beleolvad az emberiség törté
nelmének ókorába.

Az előbb kifejtettük, hogy a Föld történetét az emberiség históriá
jának időmértékével mérni és a korszakok időtartamát években pon 
tosan kifejezni nem lehet. Mégis, hogy a Föld korszakainak egymáshoz 
viszonyított időtartamát kifejezhessük, szükséges valamelyik tudo
mányos időbecslést alapul venni és hozzávetőleg megállapítani, hogy az 
egymást követő korok és korszakok milyen hosszú idő alatt pereghettek 
le. Ha feltételezzük, hogy attól az időponttól kezdődően, amikor a nap

rendszerből megszületett Földön kialakultak az első szárazföldek és 
tengerek, vagyis az őskor kezdetétől, a mai napig kereken 850 millió 
év telt cl, akkor ezen, a mérhetetlenül hosszú időn belül a földtörténeti 
korok időtartamát hozzávetőleg így állapíthatjuk meg:

Úskor : kb. 500 millió év.
Ókor : kb. 300 millió év.
Középkor : kb. 35 millió év.
Újkor: kb. 15 millió év.
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Elet az őskori tengerben.

A híres angol írónak, Wells-nek van egy regénye, amely arról szól, 
hogy egy embernek sikerült feltalálni az időgépet és ezzel visszarepüln e 
a múltba és előrerohannia a jövőbe. Ha valóban léteznék ez a különis 
gépezet és felülve reá, visszarepülhetnénk a múltba több, mint három
százmillió évvel, különös világba csöppennénk. Sivár, puszta földdarabon 
találnánk magunkat, körülöttünk semmi nyoma az életnek. Bármerre 
tekintünk, mindenütt kopár gránittömböket, salakhoz hasonló lávatöme
geket látunk. Minden szürke, egyhangú. Sehol egy zöld pázsitdarab, sehol 
egv bokor vagy fa. És a vigasztalan egyhangúságot, a néma csöndet 
nem szakítja meg egyetlen hang sem. Hiányzik a patak csörgedezése, 
a tücsök cirpelése, hiányzik a madárdal. Nincs élet seholsem. Kétségbe
esve tekintünk körül. Előttünk a tenger kéldő vize; az egyetlen élénk 
szín a szürkeségben. Akaratlanul is arrafelé tartunk, mintha éreznénk, 
hogy ott kell keresni, ami a szárazföldön hiányzik : az életei.

Sekély öbölhöz érünk. A vize csendes és átlátszó, mint a kristály. 
Letekintünk a fenekére és egyszerre megdobban a szívünk. Valami 
mozog, valami él a zöld vizen átvilágító tengerfenéken. Olyan, mintha 
egy darab kocsonya lenne, amely azonban csúszva, gördülve tovahalad. 
S amint elcsodálkozva nézzük, egyszerre ráismerünk. Hiszen ez a mozgó 
valami olyan, mint a mi világunk vizeiben élő egysejtű állat, az arnéifa, 
amelynek teste egyetlen protoplazma-csöpp. Hasonlít az amébához az 
ős világnak ez az egysejtű, kezdetleges lénye, de mégsem az, mert az améba 
a vízben található parányi moszatokkal táplálkozik, az őstengerben 
pedig nyoma sincs ezeknek. Hogyan tud megélni akkor ez a kis plazma- 
csöpp ? Talán ugv, ahogyan a mi világunk növényei, amelyek a leve
gőből és a vízből készítenek maguknak táplálékot. De azért mégsem 
növény, hanem olyan élőlény, amely a növények és állatok tulajdon
ságait egyesíti magában.

Így elmélkednénk az ősi tenger partjain, ha az időgépen vissza- 
repülhetnénk a Föld őskorába. És valóban így kell képzelnünk az első 
élőlényt, amely kifejlődött a Földön, mihelyt az ősi tenger kialakulásá
val az élet eleme, a víz megjelent. A növény és az állat tulajdonságait 
magábanfoglaló plazmacsöpp lehetett a kiindulópontja az életnek az 
ősi tengerben. Az ősi plazmacsöppeket, az első élőlényeket nyomtalanul 
eltüntette az idő. Nem lévén semmi olyan részük, amely megkövesed- 
lietett volna, nem is maradhattak fenn a kőzetekben, amelyek az ősi
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tenger iszapjából keletkeztek. Plazmatestük eltűnt, elpusztult, de az 
élet, amely bennük rejlett, fenmaradt és tovább fejlődött Ha az idő
gépen az őskorból lassan előrehaladhatnánk és figyelemmel kísérhetnénk 
az ősplpzma fejlődését, láthatnánk, miképpen alakul az élet mind maga- 
sabbrendűvé. hogyan hódítja meg először a tenger egész területét, majd 
a szárazföldet és a levegőt, hogyan fejlődik az ősi protoplazmacseppből 
külön nővén}7- és állatvilág és hogyan halad az egyik is, a másik is mind 
feljebb a fejlődés lépcsőfokain.

Az őskorból nem őriztek meg számunkra semmi állati és növényi 
maradványt az akkor keletkezett kőzetek, a Föld történetének legrégibb

lapjain nincsen egyetlen kövület-betű sem 
és mégis ei tudjuk képzelni az őskori élet 
alakulását, fejlődését, mert hiszen ismerjük 
a ma is élő kezdetleges állatokat, amelyek 
talán az őskorból származtak reánk, és ismer
jük a fejlődésnek minden részletét, amelyen 
valamennyi élő lénv átmegy, míg a teste 
egyetlen sejtből a sejtek millióinak tömegévé 
alakul

Az ősi protoplnzmacsöpp első fejlődési 
foka az volt, amikor hosszú nyúlványt fej
lesztett a testéből, hogy ne kellessen a ten
ger fenekén, az örök sötétségben raboskodnia, 
hanem a nyúlvány mozgatásával szabadon 
úszkálhasson a tengerben A szabadság utáni 
vágy így alakította ki az ostoros véglényeket, 
amelyek ma is óriási tömegekben népesítik be 

a tenger felszínét, de parányi voltuknál fogva csak mikroszkóppal fedez
hetjük fel őket a tengerből meritetl vizcseppben. Az ő sorukban van
nak a tenger termelői, amelyek a levegő szénsavából a tengervíz sóiból 
szünet nélkül gyártják a szerves anyagot, amely a tenger végeláthatat- 
■an birodalmának állatmilliárdjait táplálja és fentartja.

Az ostoros véglények, bár ősi formá k lenmaradtak a tengerek
ben mindmáig, nem állították meg a fejlődést. Bekövetkezett az az idő, 
amikor több ostoros véglény, amelyek mindegyike egy-egy önállóan 
élő sejt volt. megunta az egyedüllétet és sok ezei társával együtt, 
kis golyócskává tömörült. Kialakult az első seflieiep amelyben már 
szerep jutott a társadalmi rendnek, a munkamegosztásnak A golyócska

Kocsomjacscppek a tenger 
fenekéről.

A tenger fenekét sokhelyü tt 
töm egesen borítjuk  kocsonya- 
nem ű cseppecskék, amelyekről 
régebben azt h itték , hogy a leg- 
kezrletlegesebb élő lények p ro to 
plazma cseppek. Ú jabban ki
derü lt, hogy ezek kocsonyás 
kovasavból álló élettelen töme- 

gecskék.
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szélén elhelyezkedett sejtek két-két ostoros függelékükkel a sejttelep 
mozgatását, helyváltoztatását végezték A sokezer parányi függelék, a 
pr<topiazrnában székelő élet parancsszavára, egyszerre, ütemszerűen 
mozgott, akárcsak a gályarabok evezői A seittelep közepetájan elhelyez
kedett sejtek a sokezer tagból álló társadalom élelmezéséről gondoskod
tak, míg más sejtek a társadalom elhalt tagjainak pótlását, a sejttelep 
szaporítását végeztek Az első 
sejttelep ősi formáját mtgő- 
r'zte a ma: világ számára a 
tócsáinkban élő, voívox nevű, 
parányi 'ény, amelynek golyóa
lakú testében megcsodálhatjuk 
az együttes életre berendez
kedett. sokezernyi sejt prak
tikus munkamegosztását.

A volvox-hoz hasonló, 
ősi sejt teleptől már csak egy 
lépes volt a többsejtű lényekig, 
s ezt a lépést a fejlődés már az 
őskorban meg is tette. Az ősi 
sejttelepből két ág sarjadt ki, 
az egyik a többsejtű növények, 
a másik a többsejtű állatok so
kaságának volt a kiinduló- 
jionija Az első többsejtű nö
vényekből kialakult a sekély 
tengerek fenekét ellepő, több
sejtű moszaluk színes sokasága, 
s most már a tengerek élőlé
nyeinek nemcsak az ostoros 
véglények láthatatlan töme
gei, hanem a moszaterdők 
is gyártani kezdték a szerves táplálékot. Közben továbbhaladt az állat
világ tejlődése is Az első többsejtű állat, amely a sejtek gömbalakú 
tömegéből állott, egyik részén benyomódott és olyanná formálódott, 
mint egy zsák, egy tömlő, amelynek belsejébe egyetlen nyílás vezet 
Megszülettek az első tömlős állatok, amelyeknek törzse a mai tengerek
ben rendkívül változatos formájú lényekkel van képviselve. A tenger

Az élők világának termelői.
K ülönböző ostoros véglények a m ai tengerekből, 
sokszoros nagy ításban . A föld őskorában az ősi 
p ro toplazma-cseppből ilyen egysejtű lények kelet
keztek, am elyek ellepték a tenger vizét és egyszerű 
szervezetük folytán utódaik  m áig m egm aradtak . 
Az ostoros véglények sorában vannak azok a 
parányi növénykék, am elyek a tenger vizében levő 
sókból és a levegő szénsavából szerves anyagokat 

term elnek a tenger élőlényei szám ára.

l'oinaj Világtörténelm e. L 6



To'n a i )7 ilág tör lén elme

fenekén élő, zátonyépítő korallok, szivacsok, színes virágokhoz hasonló 
virágállatok, úgyszintén a tengerben szabadon úszkáló, átlátszó ernyőes- 
kéhez hasonió medúzák és az édesvizekben éiő hidrák mind en
nek az állattörzsnek a tagjai.

Azután még egy fokkai haladt 
az állatvilág fejlődése. A tömlős 
állatok valamelyikéből kialakult egy 
állat amelynek a teste már nem 
volt olyan szabályos, mint az elődeié 
nem volt gömbalakú, vagy sugaras. 
Kifejlődött egy hosszúra megnyúlt 
testű állat, amelyen jobb és baloldalt 
lehetett megkülönböztetni, mint a 
mi testünkön. Megszületett az első 
féreg, amely már nem volt a tenget 
fenekéhez kötve, mint a virágállatok 
s nem úszkált szabadon a tenger-

A  l e g k i s e b b  t á r s a d a l o m .
a  v e i  vox nevű á lla tn ak  e g y  m ilim étcrnél niig 
nagyobb, golyóalakú teste  m integy tízezer se jt
nek zártk ö rű  tá rsasága, úgynevezett sejttelep. 
A sejtek  m egosztják  egymás között a m u n k á t. 
A szélső sejtek  osto ra lakú  függelékkel m oz
g a tják , a belső sejtek  élelmezik, a belül lá th a tó , 
nagyobb sejtek  pedig szapo rítják  a  sejttelepet. 
A képen a voIvóx-goIvónak a felét lá tju k  

erősen m egnagyitva.

Tömlőalakú állati test.
A képen az 1—2 cm nagyságú édesvízi 
hidra hosszában á tm e tsze tt te s té t lá tjuk . 
A te st belsejében sejtekkel (1/ cs i) körül
v e tt üreg van : az ősgyom or (i l l) , am elybe 
tapogatókkal k ö rü lv e tt ősszáj ( u m )  vezet. 
A liid ra  és á lta lában  .az úgynevezett töm 
lősállatok a Föld őskorában k ia lakult 
legősibb többsejtű  á lla to k  fo rm áit képvi

selik a m ai álla tv ilágban

bon, mint a medúzák, hanem teste hosszának irányában tovamászolt 
a tenger fenekén, olyanformán, ahogyan a giliszta mászik a földön Az 
ősi féregnek megvolt a lehetősége, hogy a tengerfenéken mászkálva, 
akár el is hagyhassa a tengert és így valószínű, Hogy az ő utódai voltak 
az elsők, amelyek később a tengerből útrakelve, meghódították a száraz- 
.öldet

De más jelentőségük is volt ezeknek az ősi férgeknek. Belőlük
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fejlődött ki a férgeknek az a 
csoportja, amely kiindulópontja 
volt a következő magasabbrendű 
állattörzseknek. Kerekes-férgeknek 
nevezzük az első féreg leszárma
zol tait. Ezeknek a fején kerék
alakú szerv van, a szélén finom 
szálacskákkal, amelyek gyors 
mozgásukkal azt a látszatot kel
tik, mintha a kerékszerv forogna 
az állat fején. A kerekesférgeket 
úgy lehet tekinteni, mint egy 
közös gyökeret, amelyből több 
ág sarjadt. Az egyik ágból fej
lődtek az úgynevezett lilskebörü 
állatok, amelyeknek testét tüs
kékkel és egyéb nyúlványokkal 
ellátott mészhéj födi és jellegze
tes formáik után egyik csoport
jukat tengeri sünöknek, a mási
kat tengeri csillagoknak, a har
madikat tengeri uborkáknak, a 

negyediket tengeri liliomoknak nevezzük. A másik águk, az ősi bogár- 
csigán keresztül, a csigák, kagylók, tintahalak törzséhez, a puhalestuek- 
hez vezetett.
A harmadik 
ágból a rá
kok, rovarok, 
pókok és száz
lábúak vilá
ga, az ízelt
lábúak törzse 
fejlődött ki; a 
negyedik, a 
legmagasabb
ra növő áu

Féreg, amelyből egy egész világ lelt.
A kép egy kerekes-férget m u ta t  be, am ely 
hosszú to k b an  elhelyezkedve él a tenger fene
kén. A kerekes-férgek őseiből, am elyek az őskori 
tengerekben tan y áz tak , alakul k i äz álla tv ilág  
négy nagy csoport ja : a tüskebőrüek, a p u h a 
testűek, az ízeltlábúak és a  gerincesek törzse.

pedig a ge

r in c e s  á lla to k

A  legősibb csiga.
A kis bogárcsiga, am elynek h á tá t  háztetőcserepekhez hasonlóan össze, 
illeszkedő mészlomezek fedik, képviseli a mai csigák közö tt a legősibb 
fo rm át. Ilyen leh e te tt az őskori tengerekben élt első csiga, am ely az 

ősi kerekes-féreg leszárm azottja  volt.

( 3 *
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sok-sok hajtásból álló törzsévé terebélyesedett ki. Az éleinek ennyi 
változatát és ilyen előrehaladt fejlődését találnánk az őskori tenger
ben, ha az időgépen végighaladt.atnánk a sok millió éven, amely az 
első protoplazmacsepp kialakulásától eltelt add'g az időpontig, amikor 
már a Föld kezdte megőrizni számunkra, kövületek alakjában, az egy
kori élet nyomait. Innen kezdve már nincsen szükségünk időgépre és 
nincsen szükségünk képzelőerőre sem, mert a Föld történetének könyve 
feltárul előttünk s a kövület-betűk mesélnek.

Az ősrákok világa.

Ha visszacseppenhetnénk a Föld ókorának elejére, a kambri-kor- 
szakba, s arról a földdarabról, amely akkor a mai Európa helyén terült 
el, elindulnánk, hogy beutazzuk az ókori világot, ugyancsak nag}7 meg
lepetésekben lenne részünk Észak-Európában, ahol ma a svéd és norvég 
nép lakóhelye, a Skandináv-félsziget terül el, nemkülönben az angol 
szigetek, -Észak-Franciaország, Belgium, Hollandia és Dánia helyén,

Milyen volt a világ képe a Föld ókorában.
Á m ai szárazföldek és tengerek körvonalai fölé ra jzolt fehér fo ltok  jelzik az ókori nagy 
szárazföldeket, a vonalozott részek pedig az ókori tengereket. A m ai térképpel való 
összehasonlításból lá th a tju k , hogy a  m ai szárazföldek m ely részeit b o ríto tta  az ókorban 

tenger és a  m ai tengerek  közül m elyeknek a helyén te rü ltek  ei szárazföldek.
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Dél-Európában pedig a spanyoloktól és portugáloktól lakott Ibériai
félsziget területén tengert találnánk. És na valanol, a mai Észak-Német- 
ország partján hajóra ülnénk es nekivágnánk észak felé az ókori tenger
nek, csodálkozva állapítanánk meg, hogy ahol ma az Atlanti-óceán 
északi része terpeszkedik föl Grönlandig és azon túl a jéggel borított 
északi sarki tengerig, ott hatalmas szárazföld van, amely magában- ' 
foglalja a mai Izland-szigetet, Grönlandot, az egész északi sarkvidéket és 
Észak-Amerika keleti felét, délfelé pedig nagy félsziget nyúlik ki belőle 
a mai Közép-Amerika területéig.

De más meglepetés is érne világkörüli vándorlásunk közben. Ha 
az európai szárazföldről kelet felé vennénk az utunkat, hogy felkeressük 
a tá\oli Kelet országait, csak a mai Közép-Ázsia területéig jutnánk el 
szárazfölden, mert azon túl, ott, ahol ma Kelet-Szibéria és a Kínai-biro
dalom terül el, a mainál sokkalta nagyobb ókori Csendes-óceánt 
látnánk terjeszkedni. Egészen más világot találnánk a mai forróégövi 
területeken is. Abban az időben Dél-Amerika északi része, Afrika csak
nem egész területe, Arábia, az Indiák, a nyugatindiai szigetek és a köz
tük levő tengerek területe egyetlen nagy szárazföldet alkottak, amely 
hosszan elnyúlt nyugat-keleti irányban.

A mai Európa és Ázsia kis részén elterülő Euráziai-konlinens, a 
messze észak felé elterpeszkedő, hatalmas Atlantisz és a déli Gondvana- 
Jöld voltak az ókor elejének, a kambri-korszaknak a szárazföldjei. A három 
szárazföld között a Thetys-lenger terült el, amelyet Eurázia és a God- 
vana-föld, másrészt Eurázia és az Atlantisz között keskeny földközi
tengerek kötöttek össze a Csendes-óceánnal. Eurázia és az Atlantisz 
között az óriási terjedelmű Csendes-óceán hullámzott.

A három szárazföld az ókor elején még puszta volt és kietlen, 
talán még csendesebb, mint az őskorban. Akkor meg-megtörték az 
életnélküli szárazföld egyhangúságát a hatalmas földrengések és az 
izzó láva folytonos kitörése, az ókor elején azonban még a Föld 
mélyében rejlő erők is pihentek, mintha nem akarták volna megzavarni 
az álmos Föld nyugalmát. Mindenfelé nagy síkságok, pusztaságok terül
tek el, amelyek vöröslöttek a több méter vastag homoktól. Kietlen 
sivatag-világ volt akkor a szárazföldön ; a szél volt rajta az úr, amely 
hatalmas dombokká, hosszú dombsorokká tornyosította a vörös homo
kot, hogy azután ismét felkapja és a napfényt elhomályosító, sűrű por
felhő alakjában továbbvigye a kietlen szárazföld más tájaira. Ahol 
az őskori gránit hegyekké tornyosulva megszakította a homokpuszták



sivár egyhangúságát, ott sem találtunk volna vigasztalást. A puszla, 
csupasz sziklák rengetegje, a közöttük húzódó völgyekkel, szakadékok
kal, a víz által a hegyoldalakról lehordott, meztelen görgetegekkel, való
ságos útvesztőt alkotott, amelynek félelmes csendjét csak a kőlavinák 
robaja szakította meg olykor-olykor.

Élet még akkor sem volt a szárazföld belső részein. Az őskori ten
gerek növény- és állatvilága még nem tudta meghódítani a puszta föld- 
darabokat. A tengerekben azonban annál pezsgőbb élet uralkodott. 
A kőzetek, amelyek a kambri-korszak tengereinek iszapjából keletkez

tek és fenmaradtak mindmáig, a tengeri állatok vál
tozatos sokaságát őrizték meg számunkra, mint meg
kövesedett múmiákat. A Föld tudós kutatói, a geoló
gusok, akik a kövület-betűkből fejtik meg a Föld törté
netét, a kambri-időszakban keletkezett kőzetekben 
található sokféle kövületből következtetnek arra, 
hogy az őskorban, amelynek lapjai ü e en merednek 
reánk a természet nagy könyvéből, mar nekilendült 
az élet. Mert az élet nem fejlődött ugrásszerűen, 
hanem fokról-fokra haladt alulró 1-fölfelé. Ha tehát, a 
kövületek tanúsága szerint, az ókor elején már válto
zatos állatvilága volt a tengereknek, akkor az élet kez
detét és fejlődésének első szakaszát az őskorban kell 
keresni, annak ellenére, hogy az őskori kőzetek nem 
őrizték meg az élet semmi nyomát. In e, a természet 
nagy könyvének első teleírt lapjai, a kambri-korszak 
kövületeket rejtegető kőzetrétegei, megoldják az ős
kori élet titkát is.

Milyen volt az élet a tengerben az ókor elején ? Ott, ahová még 
lehatolt a napfény, sűrű moszaterdők borították a tenger fenekét. A na
gyobb mélységekben, a sötétség birodalmában, a tengerfenék tele volt 
kagylókhoz hasonló, kis állatokkal, amelyeknek fehér, áttetsző mész- 
héjai úgy hevertek a szürke iszapon, mint jégeső után a jégszemek a 
földön. Ezek a kagylószerű állatkák a mai tengerekből sem hiányoznak. 
Szívós életerejük lehetővé tette, hogy évmilliókon keresztül fenn tudják 
tartani családfájukat a Föld történetének ezernyi eseményén, sok 
katasztrófáján keresztül. Pörgekarúak-nak, brachiopodák-nak nevez
zük őket, mert a héjukon belül csavarvonalban felkunkorítható, két 
karjuk van, ezeket a héjuk egy nyílásán kidughatják, lélekzenek
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Hírmondó 
a Föld ókorából.
A kagylókhoz h a 
sonló pörgekarú  
á lla tok  töm egesen 
éltek az ókori te n 
gerekben, s m ert 
s z ív ó * , igénytelen 
állatok vo ltak .nem - 
zetségük m áig fen - 
m a rad t. K épünk 
egy pörgekarú  á lla t 
m észhéjának egyik 
felét m u ta tja  be. 
A héj belsejében 
lá th a tó  k é t csava
ro d o tt  m észlem ez 
az á lla t hasonló
képpen csavaro

d o tt  k é t pörgekar- 
já nak a m egtám asz

tá sá ra  szolgál.
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velük és mozgatásukkal eleséget sodornak a szájukhoz. A pörgekarúak 
olyan jellegzetes állatai voltak a kambn-időszak és általában az egész 
ókor tengereinek, mint a mai tengereknek a csigák és á kagylók. Óriási 
tömegekben és igen sokféle alakban lepték el a mély tengerek fenekét, 
ahol — úgylátszik — megvolt minden feltétele annak, hogy nyugod
tan élhessenek es sokasodhassanak.

A leghíresebb ókori nemzetség
A lift rom karéj rt ősrákok vo ltak  a /  ókor tengereinek legnevezetesebb á lla tja i, m ert tőlük 
szárm azott az ízeltlábú á lla to k  hata lm as törzse. A kövestilt m aradványok  alap ján  készült 

kép az ókori tenger lenekén hemzsegő ősrákokat m u ta tja  be.

A pörgekarúak azonban nem voltak egyeduralkodói az ókori ten
gereknek. Ólt akkor a tengeri állatoknak egy másik csoportja, amely, 
a pörgekarúakhoz hasonlóan, nagy és igen változatos seregekben lepte el 
nemcsak a tenger mélyebb fenekét, hanem a sekélyebb tengert, az öblö
ket, sőt a parti iszapot, homokot is. Háromkaréjú rákok vagy Irilobilák 
néven emlegetjük az ókori tengereknek ezt a nevezetes állatcsaládját. A
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nevük onnan ered,hogy a testüket olyan páncél borította, amely hosszában 
több gyűrűre, széliében pedig három részre, három karéjra volt tagolva. 
A ma élő sokféle rák közül az úgynevezett molukki-rák őrizte meg 
leginkább a trilobiták formáját. Az északamerikai és molukki partok 
mellett, a sekély vizekben él a rákok nemzetségének ez az ősi formájú 
tagja. A fejét borító széles paizsa alul izekre osztott törzs nyúlik ki, 
amely hosszú, ugyancsak izekből álló, merev farkban végződik a 
paizs alatt, a hasi oldalon pedig kis ollókban és evezésre szolgáló uszo
nyokban végződő lábai vannak. Már a kifejlődött molukki rák is Hason

lít az ősi tilobilákhoz, azzal a különbség
gel, hogy az ókor nevezetes tengeri rák 
jainál hiányzott a hosszú farok. A moiukki- 
rák lárváinak azonban még nincsen farkuk, 
s tulajdonképpen ezek mutatják leginkább 
az ókori trilobiták ősi jellegeit

A trilobiták • sokkal fontosabb ágát 
alkotják az élet. fájának,- mint a pörgek i- 
ruak. A pörgekaruak ugyanis, amikor már 
kifejlődtek az ősi törzsből, amely a Föld 
őskorában gyökerezik, nem fejlesztettek uj 
ágakat, nem hoztak letre u] állatcsoporto
kat, nem népesítették újabb változatokkal 
az állatvilágot, hanem águk a mai napig 
megmaradt úgy, ahogyan kifejlődött A 
trilobiták ellenben, ha ősi formájukban el is 
tűntek a Föld színéről, életet adtak új sar
juknak. amelyek továbbfejlődve, végül ki
alakították a mai ízeltlábú állatok : rákok, 
pókok, százlábúak, rovarok változatos soka

ságát. Hogyan történt az ősi rákoknak érdekes fejlődése ?
A trilobiták nagy családja olyanforma féregtől származott, mint 

a mainapság nagyon ismert /öleli giliszta. Valahol az őstengerben élhe
tett a trilobiták őse, a földi gilisztához hasonló gyün'is-iercg, amelynek 
teste egymásután sorakozó gyűrűkből állt. A tenger fenekén gyűrűzve 
mozgó /agy az iszapba fúródó ősi giliszta teste idővel megrövidült, a 
bőre megkeményedett, anélkül, hogy az így keletkezett páncél a moz
gásában gátolta volna ; majd teste alsó részén mindegyik testgyűrűből 
egy-egy pár láb nőtt ki. Megszületett az első Lrilobita, amely a teu-

8 8

Az ősrákok késői ulóda.
Az ókori tengerek nevezetes la
kóinak, a három  karéjú  ősrákok
nak  különös fo rm áját az észak
am erikai és m olukki p a rto k  köze
lében élő m olukki rák  m egőrizte 

az u tókor szám ára.
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gerben kedvező életviszonyokra talált, ezért gyorsan szaporodott. Utó
dai ellepték a tenger minden részét, a mélyebb tengerfenékre éppen úgy 
eljutottak, mint a sekély öblökbe, a parti vizekbe és a szervezetük min
denütt az életviszonyokhoz alkalmazkodott, amelyek közé kerültek. 
Igv nemcsak a számuk lett nagy, hanem az alakjuk is sokféle, úgy- 
annyira, hogy a geológusok, akik kövesedéit maradványaik után kutat
nak, már eddig is több száz különböző alakjukat, változatukat ismerik.

A közönséges földi 
giliszta

a Föld ókorának  tengerei
ben élő gyűrűs férgek le
szárm azottja . Az ókori 
gyűrűs férgek arról neve
zetesek, hogy belőlük sar
jad t ki a három karéja  rá 
ki, k híres nemzetsége.(A ké
pen lá th a tó  két giliszta 
közül az egyik a földbe 
lúrja  m agát, a m ásik pedig 
összesodort levelet húz 
a föld a lá , hogy o tt elkor

hadjon  és megehesse).

A kövesülve reánk maradt trilobiták — főként az ókor későbbi 
időszakaiból származók — közölt vannak olyanok, amelyeknek a fején 
nagy szemeknek a nyomai látszanak, a kambri-időszakból származók 
legtöbbjénél viszont nyomát sem látni szemeknek, mintha vakok lettek 
volna. Vájjon hogyan tengették életüket ezek a vak trilobiták ? Sokan 
azt képzelik, hogy a kambri-időszakban állandó sötétség uralkodott a 
Földön, mert a levegő olyan sűrű volt, hogy nem hatolhatott át rajta a
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nap fénye. Mivel pedig a sötétségben látni nem lehet, a tengerben élő 
trilobitáknak nem volt szükségük szemre. Mások azt tartják, hogy a 
tnlobiták mélytengeri állatok voltak, az örök sötétség honában éllek, 
ezért nem volt szükségük látószervre. Ennek a felfogásnak ellenemond 
az, hogy vak trilobitákat olyan kőzetekben is találtak, amelyek sekély 
tenger iszapjából, homokjából keletkeztek. Végül a tudósok annál a 
elfogásnál állapodtak meg, hogy a trilobiták azért voltak vakok, mert 

állandóan az iszapban éltek, akárcsak a mai tengerekben bizonyos halak, 
amelyeknek szintén hiányzik a szemük. Az iszaplakó, vak trilobitákon 
kívül azonban olyan trilobitafajok is éltek a kambri-időszak tengereiben 
és a későbbi ókor tengereiben, amelyek szabadon úszkáltak, lebegtek 
a tengerben a fenékhez közel, vagy pedig a fenéken mászkáltak, ugrál
tak. Ezeknek természetesen mar szükségük volt látásra, s mint a kövesült

példányok mutatják, a 
légy szeméhez hasonló, 

nagy összetett-szemük 
volt.

így éltek az ősrá
kok az ókori tengerek 
ben, amely nemcsak az 
ő létüket, hanem nemzet
ségük továbbfejlődését is 
biztosította. A trilobiták 
ősei lettek a mai kiter

jedt rák-nemzetségnek, amely benépesítette a tengerek után az édes 
vizeket is. A trilobiták egyik ága a mai molukki-rákhoz hasonló, ősi 
nyilfarkú rákká fejlődött, ebből viszont idővel kialakult az ös-skorpió. 
A mai skorpiók ősének megszületésével nemcsak a skorpiók család
jának kivirágzása volt biztosítva, hanem egyúttal az ős-skorpióval 
megindult azoknak az állatcsoportoknak a kialakulása, amelyek, a rá
kokkal és skorpiókkal együtt, az ízeltlábú állatok hatalmas törzsét alkot
ják. A hálót szövp pókoknak, a sok ízelt lábbal ellátott, hosszú 
gyűrűstestű százlábúaknak, a bogarak, lepkék, sáskák, méhek, darazsak, 
szitakötők, legyek, hangyák, szúnyogok sokaságának mind ott ringott 
a bölcsője az ókori tengerekben, ahol őseik, a különös formájú trilobiták 
élték világukat.

Ám az ókor elejének, a kambriumi korszaknak a tengereiben nem
csak a trilobiták éltek, hanem a gerinctelen állatok sok más nemzetsége

Délafrikai rovar-féreg,
am elyet p enpatusz  néven ism er a tudom ány . Ez a száz
lábúakhoz hasonló különös á lla t egyesíti" m agában a 
gyűrűs férgek és az ízeltlábúak tu la jdonságait. A tudósok 
egy részének az a felfogása, hogy a kis bogár-féreg késői 
u tóda egy ókori keveréká lla tnak , am ely á tm en ete t a lko
to tt  a férgektől az ízeltlábúakhoz. H a ez a felfogás helyes, 
úgy megdől az íze ltlábúaknak  a három karé jú  rákoktó l 

vaió szárm aztatása .
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és családja. A sekély, meleg tengerrészeket színes koraitok, lepték el és 
szírieket építettek a tenger fenekére. A korallszirtek között ernyőalakú 
medúzák lebegtek. A nyílt vizeken ott úszkáltak, hajókáztak a mai tinta
halak : a szépia, a vitorláscsiga, 
a félelmetes nyolckarú polip és a 
mesterien megépített' héjban élő 
nautilus különös formájú ősei, a 
tenger fenekén és a parti sziklá
kon pedig seregestül éltek más 
puhatestű állatok, amelyektől a 
mai csigák és kagylók származ
nak. De megtaláljuk az ókori ten
gerből származó állati maradvá
nyok között a mai tüskebőrűek 
őseinek a maradványait is.

Ellentétben a sivár, kiet
len szárazfölddel, amelynek leg
feljebb csak a partján lehetett 
valamicske élet, a kambri-kor- 
szak tengereiben ilyen pezsgő,
. z nes élet uralkodott. Az állat
világ legelőkelőbb, legfejlettebb 
törzsének, a gerinceseknek kép
viselői még hiányoztak ugyan
az óceánokból, de az élet ősanyja már kifejlesztette, útnak indította a 
gerinctelen állatok valamennyi törzsét. Már csak egy lépés kellett, hogy 
az első növény, az első állat kijusson a sós hullámokból a partra és meg
induljon a szárazföld és a levegő meghódítása is.

Ernyős medúza.
A m ai tengerek nevezetes lakóinak, a töm lős 
á lla tok  sorába ta rtozó  ernyős m edúzáknak a 
bölcsője o tt r ingo tt az ókori tengerben. Az ősi 
nediizák sokkal egyszerűbbek, igénytelenebbek 
vo ltak , m in t c ifra testű , szírpom pás u tóda ik , a 
m elyek közül az egyiket a fenti képen lá th a t juk.

Az első lialak születése.

A Föld következő korszakában, az ókor második periódusában, 
a szil úr-korszakban, elég sok változás történt a Földön. A kambri-kor- 
szak három, nagy kontinense most is megvolt, de a tenger és a száraz
föld harca közben az alakjuk többször is változott. A Thetys-tengert a 
Csendes-óceánnal összekötő föle közi-tengeren keresztül keskeny föld
szoros támadt, mintegy hidat alkotva a Gondvana-föld és Eurázia között.
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A Thetys-tenger déli része viszont előrenyomult, elszakította egymás
tói a Gondvana-földnek a mai Dél-Amerika és Afrika területén fekvő részeit 
és kialakította az Atlanti-óceán déli medencéjét. Az Atlantisz hatalmas

A  tenger lilioma.
A m ai tengerek  egyik érdekes á lla tja  a tüskebőrűek  sorába ta rtozó  
tengeri liliom , am ely hosszú nyélen ringó sallangos kelyhével virághoz 
hasonlít. Tengeri liliom ok m ár az ókori tengerben éltek  és a m aihoz 
hasonló he lyhezkö tö tt lények vo ltak . A m ai tengeri liliom ok rokon
ságába a tengerben szabadon lebegő, csillagform ájú á lla tok  is ta rto zn ak , 
de a fejlődés korai szakán ezeknek is o lyan az a lak ju k , m in t a  tengeri 
liliom oknak (lásd a jobboldali kisebb képet). Ez is arra  m u ta t, hogy a 
nyeles, he lyhezkö tö tt form a a tengeri liliom ok ősi fo rm ája , am it m in d 

m áig m e g ta rto ttak .

szárazföldje keletfelé tért nyert a tengertől és előrenyomult a Skandináv 
félszigetig, déifelé nyúló félszigete pedig keskeny földnyelvvel összn 
köttetésbe jutott a délamerikai száarzfölddei. Az északi sarkvidék körűi.
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az Atlantisztól elszakadva, nagyteriedelmű szárazföld, az arklikus 
kontinens alakult ki.

Ha a szárazföldek, legalább az északi földgömbön, tért is hódítot
tak a tengertől, az éíet rajtuk még nem tudott diadalmasan előrenyo
mulni. Valószínű, hogy a szilúr-korszak végén a partvidékeken volt már 
növényi élet. Alsóbbrendű virágtalan növények: moszatok, mohok, 
zuzmók, gombafélék, harasztok lephették el a parti fövenyt és sziklákat, 
de ezek' nyomait a közelek nem őrizték meg számunkra Talán már a 
tengerben kifejlődött állatvilág is megtette az első bátortalan kísérlete
ket, hogy előrenyomuljon a szárazföldre. Férgek, ízeltlábúak felkúsz- 
hattak a tengerből a lapos partokra, hogy ott megtelepedjenek, de az 
idő ezeknek a nyomát is eltüntette, s így szárazföldi állatok kövesült 
maradványai a szilúr-korszakból sem maradtak reánk.

A tenger azonban most is gondolt az utókorra A gazdag állat
világból, amely benépesítette, sok kövületet őriztek meg számunkra 
a szilúr-korszak tengereiben keletkezett üledékes kőzetek. Agyagpalák, 
homokkövek, összetapadt kavicsszemekből álló konglomerátok és mész
kövek alkotta kősírokban találjuk eltemetve a szilúr-korszak állatvilá
gát, amely az akkori tengerek életéről mesél nekünk.

A pörgekarúak és trilobiták nemzetsége még akkor is uralkodott 
a tengerben, de már sok területet elhódítottak tőlük a puhatestűek, 
amelyeket egyenes, vagy püspökbothoz hasonlóan meggörbült héjban 
lakó tintahalak és ősi formájú csigák és kagylók képviseltek. A szirt- 
építő koraliok és szivacsok hatalmas telepei terjeszkedtek a sekély ten
gerrészekben, a tengerfenéken pedig tengeri liliomokat ringatott az áramló 
víz. A nyílt tengerekben különös élőlények lebegtek : korall-állatok, 
amelyek azonban nem a sekély tenger fenekén építettek mészből lakó
telepet, hanem a nyílt vizen. Toll-koralloknak, graptoliiek-nek nevezzük 
őket, mert a szilúr-korszak fekete és szürke palái madártolihoz vagy ősi 
jelíráshoz hasonló vázrészeik lenyomatát őrizték meg számunkra. Olyan 
lehetett a toll-korallok telepe, mintha apró léggömbök lennének egymás
hoz kötözve és a sok apró léggömb fölött egy nagyobb léggömb lebegne. 
Az apró léggömbök voltak a kis korall-állatkák lakókamrácskái, amelye
ket a nagyobb léghólyag tartott együttesen lebegve a víz színén. A lakó
kamrácskákat, mint a léggömböket a fonalak, a léghólyag aljáról lelógó 
rugalmas szarúszalagok tartották össze. A toll-korallok telepei, ha elpusz
tultak, lesüllyedtek a tenger iszapjába, puha részeik elrohadtak, a szarú- 
szalagokat azonban megőrizte számunkra a tenger iszapjából kelet-



A sejt, mint művész. —  Egysejtű növények és állatok finomművű vázai.
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kczett pala. A szil úr-korszak agyagpaláinak lemezeiből készül a pala- 
labla. A mai gyermek, aki az első betűket írja pala vesszőjével a pala
táblára, nem is sejti, hogy vagy kétszázmillió évvel ezelőtt a természet 
is betűket rótt az ősi palára, amikor rápréselte a tollkorallok szarú- 
szalagjait, amelyek hírt hoznak nekünk a rég letűnt időkből.

A szilúr-korszak tengere azonban nemcsak ősi írást őrzött meg 
számunkra, hanem művészi alkotásokat is. Tömegesen éltek a szilúr- 
korszak tengereiben parányi egysejtű állatok, amelyek a tenger vizé
ben levő anyagokból, kocsonyás testűk megerősítésére, mészhéjat vagy 
kova vázat készítettek maguknak. A mészhéjú állatkákat foramini- 
/erd/c-nak, a kovavázuakat radioláriák-nak nevezik. Ha egy ilyen mész
héjat vagy kovavázat a mikroszkóp alatt nézünk, elcsodálkozunk 
azoknak finom alkotásán. Mintha egy kiváló ötvösművész formálta 
volna őket, olyan tökéletességgel vannak kialakítva a holt anyagból. 
A protoplazmának, ennek a csodaanyagnak, alkotó tehetségét mutat
ják e parányi vázak, mintha a művészi ihlet, amely évmilliók múlva az 
embernél jelentkezett, ott szunnyadt volna már az ókor egysejtű állat
káiban.

A szilúr-korszaki tenger nemcsak arról volt nevezetes, hogy benne 
hatalmas virágzásnak indultak a gerinctelen állatok nemzetségei, ame
lyek az előző korszakok tengereiben születtek meg. Az élet haladása 
szempontjából még fontosabb, hogy a szilúr-tengerben alakult ki az 
első gerinces állat, az őse a halak kiterjedt nemzetségének és kiinduló
pontja a szárazföldet és a levegőt meghódító magasabbrendű állat
törzsnek. Az ős, amelytől az első hal származott, egy zsákformájú, 
átlátszó testű zsákállat volt, amelynek késői utódai, az appendikuláriák 
ma is találhatók nagyritkán a tengerekben. Az ősi appendikuláriák 
szervezetének már sok olyan jellemvonása volt, mint a gerinces állatok
nak. Míg a gerinctelen állatok szíve a test háti oldalán van, addig az 
ősi zsákállatnak a hasi oldalán lüktetett a vérkeringés központi szerve. 
A teste mellső részén kopoltyúk voltak, amelyekkel lélekzett; hátra
felé pedig hosszú úszófark nyúlott ki, amelynek belsejében kocso
nyás anyagból álló rugalmas tengely vonult végig, hogy megerősítse az 
úszásnál nagy munkát végző farkat. A fark tengelye egy darabon az 
állat testébe is behatolt, hogy a törzs izomzatát is támogassa.

Az ősi appendikuláriából a fejlődés során olyan állatok keletkez
tek, amelyeknél a farki tengely mind feljebb húzódott a törzsbe és végül 
létrejött a háti oldalon egy erős, rugalmas zsinór, amely alatt a bél-
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csatorna es a csőaíaku szív. fölötte pedig az idegrendszer középpontját 
alkotó idegionái húzódott. Ezzel megszületett az első gerinces állat. 
Ennek hátgerincét az a rugalmas zsinór alkotta, amely az ősi appen- 
dikulária fark-tengelyéből alakult ki Ilyen kezdetleges gerinces állatot 
ma is ismerünk ; az Észak;-tenger és a Földközi-tenger csöndes öbleiben, 
a homokba temetkezve él Lándzsahal a neve, mert olyan a formája, 
mint a lándzsa vége. Az ősi lándzsahal hátán végighúzódó rugalmas 
zsinór a qerinchúr. volt az alapja a gerinces állatok belső vázának, 
amely őket a gerinctelen állatoktól megkülönbözteti. Idővel a gerinc
húrból elől kifejlődött egy tok, amely körülvette az idegionái agy velővé 
nőtt mellső részét, felül pedig nyúlványok keletkeztek a gerinchúron 
és körülölelték a fölötte haladó idegfonatat, amelyből gerincvelő aiakuit 
Közben a gerinchúr kocsonyanvaga porcogóvá keményedéit, amely 
jó védelmet nyújtott az agyvelőnek és a gerincvelőnek A lejlődésnek 
ezen a fokán levő halakat ma is ismerünk ; körszálú halaknak nevezzük,

Az első gerinces áltat.
A r  ókor m ásodik ko rsznkábar a laku lt ki az ósi zsáköllptbó) az elsó gerinces álla t. Olyan 
lehetett ez, m int a képen eredeti nagyságában la tha tó  kis lándzsa-hal, am clyi ek a 
h á tán  rugalm as zsinór, az úgynevezett gerinchúr voi ul végig. Ebből a laku lt ki a lejlódés 

során a  gerinces ad a to k  csontváza.

őket, mert a fejük eleién nagy, köralakú szájnyílást találunk Inkább 
kígyóhoz, mint halhoz hasonlítanak; hosszúra nyúlt testükön 
nem találunk úszó-végtagokat, csak hosszú farkuk felső és alsó részét 
szegéiyzi úszóhártya

Az ősi körszájú haltól már csak egy lépés volt az első cápa kifeilő- 
déséhez. Ez úgy történt, hogy az agyvelőt körülvevő, porcogóból 
álló tok koponyává alakult, a hátgerinc oldalából pedig kinőtt két pár 
végtag, az ős-cápa mellúszói és hasúszói. Hogy a gerinces állatok fejlő
dése valóban eljutott már a szilúr-korszakban a cápáig, azt igazolják az 
ősi cápamaradványok, amelyeket Szent-Pétervár közelében, továbbá 
Angliában, Skótországban, Észak-Amerikában megőriztek az utókor 
számara a szilúr-korszakbói származó kőzetek

Mintegy kétszázmillió esztendővel ezelőtt az őscápák kialakulá
sával már ki volt jelölve az út, amelyen az állati élet, a gerinces állatok 
változatos sokaságán keresztül, a fejlődés legfelső fokáig emelkedhetett.
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A szil úr-korszak tengereinek gerinctelen állataira vadászó ős-cápa 
volt az élet fájának az a rügye, amelyből a halak, békák, kígyók, 
gyíkok, teknősök, krokodilok, madarak és emlősállatok hajtásai 
kisarjadtak.

A szárazföld meghódítása.

Az ókor első két korszakában viszonylagos nyugalom uralkodott 
a Földön. A szárazföldek és tengerek területváltozásai nem voltak nagyok, 
Nem okoztak nagy katasztrófákat a földrengések és vulkáni kitöréseid 
és nem keletkeztek a szárazföldön nagy hegységek. A szárazföld pihe
nését az élők világa sem zavarta, hiszen úgyszólván minden élet a ten
gerek hullámai között zajlott le.

A szilúr-korszakot követő devon-korszakban azonban hatalmas 
mozgalom, valóságos forradalom dúlta föl a Föld nyugalmát. A föld
alatti erők megúnták a tétlenséget és -— mintha minden mulasztásukat 
egyszerre akarták volna helyrehozni, — nagy erővel kezdtek munkál
kodni a Föld felszínének átalakításán. A szilárd kéreg emelkedése az 
északi félgömbön dél felé való visszavonulásra késztette a tengert. Északon 
hatalmas szárazulat keletkezett, amely átfogta egész Észak-Amerika, 
Grönland, az északi sarkvidék, Európa és Észak-Ázsia területét. Ez az 
óriási szárazföld dél felé is terjeszkedett és a mai Atlanti-óceán északi 
medencéjén keresztül összefüggött az ugyancsak megnagyobbodott ter
jedelmű Gondvana-földdel.

A háttérbe szorított tenger csak egy helyen tudott tért nyerni 
az északi nagy szárazföldtől, amely a kambri- és szilúr-korszakban még 
víz alatt álló Kelet-Ázsiát is elrabolta tőle. Az északi kontinens és 
a Gondvana-föld között húzódó ókori földközi-tengerből a mai Közép- 
Ázsia területén, az Ob folyó tájékán, mély öböl, valóságos beltenger 
nyomult az északi kontinens testébe és elválasztotta a kontinenstől 
Kelct-Ázsia területét, amely terjedelmes szigetként emelkedett ki a 
Csendes-óceán hullámai közül. Az Obi-tenger, ahogyan ezt az észak
nak nyúló mély beöblösödést nevezik, kisebb-nagyobb változásokkal 
a Föld újkoráig megmaradt, s csak akkor jött létre ismét a szárazföldi 
összeköttetés Európa és Kelet-Ázsiá között. Ila az Obi-tenger mind
máig megmaradt volna, a mongol faj nem terjeszthette volna ki a hatal
mát Ázsia egész területén át Európáig, másrészt viszont az oroszok

Tolnai Világtörténelm e X.
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sem hódíthatták volna meg Szibériát és nem terem thették volna hatal
mukat Ázsián kereszlü. a Csendes-óceánig.

Amilyen térlnyerő volt a devon-korszakban a szárazföld előnyo
mulása vízszintes irányban, éppen olyan nagyszabásúak voltak felszí
nének a változásai is. A szilárd kéreg megmozdulásai következtében 
nagy lánchegységek gyűrödtek föl a szárazföldön, s a hegységek alakú 
lását, a borzalmas földrengéseken kívül, gyakori vulkáni kitörések is 
kísérték. A poríir-kőzethez hasonló vulkáni kőzet alakult a devon-kor-

F.gg híres család utolsó sarja.
Skótország és Észak-Am orika devor korszaki tava iban  ten g e tték  életüket 
az ó riásrákok családjának utolsó tag ja i. Az óriásrákok a ráknem zetség egyik 
o lda lágát a lk o ttá k ; a szilurkorszak tengereiben jelelitek m eg először, de nem 
m u ta tk o z ta k  életképesnek, a devonkorszakban  m ár k iha ltak  s az álla tv ilág  
fejlődését nem v itték  előre. A devonkorszaki, sósvizü tav ak b an  élt utolsó 
sarjaik , am elyek közül az egyiket a fenti képen lá tju k , két m éternél is 

nagyobbak voltak.

szak tűzhányóiból előtörő lávából, amely ma is tekintélyes tömegekben 
található a devon-korszak tengereiből leülepedett mészkövek rétegei 
között. A hegységekből lerohanó hegyipatakok nagymennyiségű törme
léket sodordtak a síkságokra s ott nagyterjedelmű íensíkokká hordták 
össze, amelyekről a víz nem tudott továbbfolyni a tenger felé. Óriási 
tavak, valóságos tengerek keletkeztek itt, olyanok, mint a mai Káspi-tó 
Ázsia lefolyástalan területén. A nagy tavak közül a legtöbb, amilyen 
gyorsan keletkezett, olyan gyorsan el is tű n t ; azok pedig, amelyek hosz- 
szabb ideig megmaradtak, vörösszínű homokot raktak le a medrükben.



A Föld és a földi F'.et kialakulása. 99

Ebből a homokból keletkeztek Észak-Amerika és Észak-Európa szép, 
vörös homokkövei.

A devon-korszakban nemcsak a szárazföldön volt átalakulás, 
mozgalom, hanem a forradalmi szellem felütötte a fejét a tengerek állat- 
és növényvilágában is. Az élők serege a tenger mélyén megérezte, hogy 
a nagy szárazföldek alakulásával elérkezett az ideje a hódító hadjárat 
megindításának, s a Fejlődés parancsszava kijelölte azokat a csopor
tokat, amelyek megkezdik a rohamot a szilárd Föld ellen. Az ízeltlábúak 
hatalmas törzséből különváltak a rákok, amelyek, mint kopoltyúval 
felszerelt állatok, az ízeltlábúak tengeri uralmának fentartására vissza
maradtak a tengerben. A többi ízeltlábú 
állatot azonban légzőcső vekkel látta el 
a Fejlődés, hogy élni, lélekzeni tudja
nak az új területen, amely eilen rohamra 
készültek. És megindult az ősi skorpió 
utódainak: pókoknak, százlábúaknak, 
rovaroknak ostroma a partok ellen.
1 Iogy sikerült-c az ízeltlábúak hadsere
gének első ,,sturin“-ja, azt nem tud
juk, mert a devon-korszak szárazföldi 
képződményei nem őrizték meg marad
ványaikat az utókor számára. De abból, 
hogy a következő karbon-korszak kép
ződményeiben már sok és sokféle ízelt
lábú állat múmiáját találjuk, arra kell 
következtetnünk, hogy a hódító hadjárat 
első rohama a devon-korszakban máris 
eredménnyel járt.

Nemcsak az ízeltlábúaknak a régebbi korszakokban kialakult, 
tehát ősibb és erősebb törzse indult ostromra a szárazföld eilen, hanem 
a gerinceseknek a szilúr-korszakban életrekelt ősei is kialakították roham
csapataikat, hogy területet hódítsanak a szárazföldi gerinceseknek. 
Előbb azonban a halak népét kellett megerősíteni, hogy — akárcsak az 
ízeltlábúaknál a rákok — a meghódított tengerben, mint megszálló 
seregek, képviseljék a gerincesek nagyhatalmát.

Az ősi cápákból véribe, páncélba öltözött hadsereg alakult ki : 
a páncélos halak nemzetsége, amely egyik jellegzetes állatcsoportja volt 
a devon-korszak tengereinek és sós vizű tavainak. Hosszú farokba meg-

Páncélos vitéz a devonkorszakból.
A devonkorszak  tengereiben és sós- 
vizű tava iban  éltek az ősi páncélos
halak, am elyek az őscápa leszárm a
zo ttja i voltak . K em ény, zom áncos 
páncél védte hosszú farokban vég
ződő, csónakl'ormá jú te stű k e t és 
széles evezőlapáthoz hasonló uszó- 

vég tag jaikat.
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nyúlt testüket zománccal borított nagy csontpaizsok vagy egvmásra 
fekvő apró pikkelyek burkolták körül. A farkukon nem volt úszójuk, 
ellenben a testük mellső részén, kétoldalt, egy-egy nagy úszó nyúlt ki, 
mint a csónakból az evezők. A devon-tengereknek eme páncélba öltözött 
vitézei ókori formájukban ma már nem élnek, de utódaik — őseiktől 
jócskán eltérő alakban — megtalálhatók a mai tengerekben és folyókban 
is. A Fekete-tenger nevezetes óriás-halai, a viza és a tok, nemkülönben 
a Fekete-tengerből a Dunába és mellékfolyóiba felvándorolt kecsege

őrzik ma is az 
ősi páncélos 
vagy zománcos 
halak emlékét. 
Az ősi zomán
cos halak, az 
ő részben cson
tos belső-vá
zukkal, alkot
ták az átme
netet a teljesen 
porcosvázú ős
cápáktól a mai 
tengerekben és 
folyóvizekben 

elterjedt cson
tos halakhoz.

Az ősi zo
máncos halak
nak, a devon
tenger páncé

los vitézeinek a sorából váltak ki azok a halak, amelyeket a szárazföld 
ostromára alkalmassá formált a természet. Götehalak-nak nevezzük 
a különös állatokat, amelyek átmenetet alkottak a halaktól a kétéltű 
állatok sorába tartozó gőtékhez,vagyis összekötő kapcsot a vízi- és a száraz
földi élethez alkalmazkodó gerinces állatok között. A természet meg
őrizte a jelenkorig ezeket a kettőséletű halakat. Dél-Amerika, Afrika és 
Ausztrália sekély tengereinek, öbleinek és folyótorkolatainak iszapos 
vizében ma is élnek götehalak, amelyek az ősi gütehal jellegeit megtar
tották mindmáig. Itt van például az ausztráliai tarranmnda, amely

TQi&m
ffttflHíXyoS xt;K*ÍüW 

N̂YVTÁítA

Az ausztráliai barramunct i.
A kettősléiekzcsű gőtehalak  közül az ausztrá lia i barram unda  ta r to t ta  
meg leginkább a devonkorszaki első götehalak ősi jellegeit. Ez, a 
m integy két m éter hosszú, különös hal, m ivel kopo ltyúval és tüdővel 
is tu d  lélekzeni, úszóvégtagjaira tám aszkodva e lhagyhatja  a k iszáradt 
tengeröblöket és m ás, m egfelelőbb é le tterü le tre  vándoro lhat. így 
hagy ta  el egykor a devonkorszaki götehal is a tengert és első hódító ja 

le tt a szárazföldnek.
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zománcos pikkelyekkel fedett testével olyan, mint egy devon-korszaki 
zománcos vitéz. A legjellemzőbb sajátsága azonban nem a zománcos 
pikkelyruha, hanem az, hogy kétféleképpen tud lélekzeni. Kopoítyúja 
van, tehát a vízben élhet, de ha a sekély víz, amelyben tanyázik, kiszik
kad, akkor sem pusztul el, mint más halak, mert az úszóhólyagja úgy van 
alkotva, hogy azzal, akárcsak a tüdővel, a szárazföldön is tud lélekzeni. 
Elhagyhatja tehát vízi tanyáját és vándorútra indulhat a szárazföldön, 
hogy más, boldogabb hazát keressen. De hogyan tud ez a vízi élethez 
alkalmazkodó állat tovahaladni a szárazföldön, amikor csak két pár úszója 
van, egy a teste elején, egy a teste végén ? A természet segít rajta Az 
úszók úgy vannak szerkesztve, hogy szükség esetében támaszkodhat 
rájuk, tovatclhatja magát a szárazföldön, s ha lassan is, eljuthat más 
vidékre, ahol megfelelőbb életviszonyokat talál.

Hasonlóképpen voltak alkotva és ugyanígy éltek a devon-korszak 
ősi götehalai Azoknak is megvolt a tüdőként működő úszóhólyagjuk, 
azok is használhatták úszóikat lábaknak. Megvolt tehát a lehetősége 
annak, hogy elhagyhassák a vizet és kimászhassanak a szárazföldre. 
S az ókori páncélos lovagok serege neki is indult szárazföldi útjának. 
Elfoglalta a partvidéket; valahol kedvező viszonyokra talált, ott elkez
dett fejlődni, tovább alakulni, még inkább alkalmazkodni a szárazföldi 
élethez. Az úszóhólyagjuk tüdővé alakult, a végtagjaik megnyúltak, 
megerősödtek, a járásra, futásra, ugrásra alkalmassá váltak. Kialakult 
belőlük az első igazi szárazföldi állat, az első kétéltű. Ez azonban még 
nem tudott teljesen szakítani ősi életmódjával, nem tudott megválni 
bölcsőjétől, a víztől. S mintha még nem érezte volna eléggé biztosan 
magát a szárazföldön, megtartotta azt a képességét,hogy a vízben is tudjon 
élni. Fejlődése során kezdetben halhoz hasonlóan kopoltyúval lélekzett, 
úszófarokka! volt ellátva és állandóan a vízben tartózkodott. Majd a 
kopoítyúja helyett tüdő, úszófarka helyett lábak fejlődtek, s életének 
második szakában a szárazföldön élt, de közel a vízhez, hogy petéit a 
vízbe rakhassa és halalakú porontyai megtalálták életfeltételeiket. íme 
a mai kétéltűek : békák, gőték, szalamandrák őse, amely a devon-tenger 
halainak sorából elindult, hogy a gerincesek számára elfoglalja a száraz
földet. A roham sikerült, nyitva volt az út a szárazföldi élet hatalmas 
arányú fejlődése számára.

*
Amikor az állatvilág ostromló seregének előőrsei kitették a 'ábukat 

a tengerpartra, már ott kellett lenniök az első szárazföldi növényeknek.
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amelyek őket élelemmel látták el. Mert a szárazföldön, akárcsak a ten
gerben, az állatok nem élhetnek meg növények nélkül, hiszen a növé
nyek készítik számukra a levegő szénsavából, a talaj vizéből és a vízben 
oldott ásványi anyagokból az eleséget. Termelőkre van szükség a száraz
földön is, ahol nélkülük nem lehetséges állati éiet. A növényvilág tehát 
megelőzte az állatvilágot a szárazföldön való előnyomulásban, s bizo
nyos, hogy az első sikeres ostrom már a szilúr-korszakban megtörtént, 
ha szárazföldi növények nyoma ebből az időből nem is maradt reánk.

Amíg a tengeri növények eljutottak odáig, hogy eredményes 
ostromot vezethettek a tengerpart ellen, a fejlődés hosszú útját kellett 
megtenniük, attól az időponttól kezdődően, hogy az ősi sejttelepből 
kiágazott egyrészt az állatvilág, másrészt a növényvilág felé vezető 
út. Az állatvilág haladását már nyomon követtük az első szárazföldi 
állatig ; most kísérjük figyelemmel a növényi élet fejlődését a fontos 
fordulópontig, amikor az első növény kijutott a tengerből a szárazföldre.

Az ősi sejttelepből idővel a tengérben olyan növény fejlődött, 
amely belül üres, könnyű szárával lebegett a vízben. A tenger hullámai 
hajtották egyik helyről a másikra ; nem volt gyökere, amellyel meg
kapaszkodhatott volna a tengerfenék iszapjában. Még ma is vannak 
a tengerben moszatok, amelyek ilyen lebegő életet élnek, a tenger 
kénye-kedvére vannak bízva, a tengertől függ a létük. Ha a hullámok 
valahol kidobják őket a partra, vagy ha visszavonul a tenger és szárazra 
jutnak, nyomorultul elpusztulnak, mert nincs gyökerük, amellyel a 
talajból táplálékot .szíhassanak. A lebegő moszatoknak, hogy a száraz
földi életre előkészüljenek, először át kellett alakulniuk gyökerekkel 
ellátott növényekké, lei kellett hagyniuk kóborló életmódjukkal es vala
hol a sekély tengerben letelepedniük. Ez az átalakulás úgy történt, 
hogy a lebegő moszatokból tömlős moszatok fejlődtek, olyanféle növé
nyek, mint a nyirkos agyagon, nedves földön jelenleg tömegesen élő 
bolridium-moszal. Ennek, a mindössze 2 milliméter nagyságú növény
kének körteaiakú, zöldszínű tömlő alkotja a testét, amelyből gyökér
szerű, színtelen szálak nyúlnak k i ; ezekkel erősíti megát a nedves 
agyaghoz. Az ősi tengerben tömegesen élhettek ehhez hasonló kis töm
lős moszatok, amelyekből idők múltán magasabbrendű tengeri mosza
tok fejlődtek és sűrű tömegekkel megszállták a sekélyebb tengert. 
A tengerparton, a sekély víz védelme alatt, ma is ott látjuk a különböző 
alakú és színű moszatok tarka seregét, amely az átmenetet alkotja a 
partok és a tenger növényvilága között.
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A növényeknek eme sekélytengeri hadseregéből indulhatott ki, 
úgy kétszáz millió évvel ezelőtt, az első hódító roham a szárazföld ellen. 
Az időközben bonyolódottabb szervezetűvé fejlődött tömlös-moszatok 
egy része megunta a félhomályt, amely a sekély tengerben uralkodott; 
villa-formán kétfelé ágazó szárát kezdte fölfelé növeszteni, hogy 
kiemelkedjék a vízből és közelebb jusson az éltető napfényhez. Ami
lyen mértékben közeledett a növény 
a világossághoz, olyan mértékben 
tagolódott a teste két különböző sze
repű részre. Az alsó része a növény
nek a talajhoz való erősítésére szol
gáló gyökérszerű szervvé, a felsőrésze 
pedig a fény felfogására alkalmas, 
széles levélszerű szervekké alakult.
A tömlős moszatból kifejlődött a mai 
zöldmoszatokhoz . hasonló bokor- 
aiakú növény, amely ezzel a felszere
léssel már alkalmas volt a száraz
földi életre.

Most már hiába következett 
be a tenger visszavonulása, hiába 
száradt ki az öblök, tengeri kiön
tések sekély vize. A tengeri élethez 
hozzászokott moszatok nagyrésze 
ugyan elpusztult, de az a néhány 
előrelátó moszatfaj, amely előkészült 
a szárazföldi életre, megmaradt.
A víz elvonulása után talán egy ideig 
még küzdöttek a szokatlan viszo
nyokkal, a dagály még reájuk ron
tott, hogy elszakítsa őket parti tanyá
jukról és visszasodorja oda, ahonnan jöttek, a hullámok birodalmába. 
A szárazra jutott növények azonban erősen megkapaszkodtak a parti 
fövenybe, majd büszkén magasra emelték lombos fejüket és diadalma
san üdvözölték a napfényt. A növényvilág meghódílolla a szárazföldet.

Valamikor, a szilúr- és a devon-korszak határán történhetett a 
növényi életnek a szárazföldön való térhódítása, amelyet a szilúr-kor- 
szakban készített elő a fejlődés. Az első szárazföldi növényeknek, ame-

A  botridiiim moszat.
A  nyirkos, agyagos, nedves földön tö m e 
gesen élő bortrid ium  m oszathoz hasonló 
töm lős-m oszatok sorából in d u lh a to tt ki 
az ókorban a tengeri növények ostrom a a 
szárazföld ellen. A bo trid ium  m oszat töm lő
alakú testéből gyökerek nyúlnak ki, 
am elyekkel m egkapaszkodhat a  ta la jb an  

és táp lá ló  nedvet szívhat belőle.
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lyek a devon-korszak lankás tengerpartján megtelepedtek, nem volt 
mindjárt olyan aranyéletük, mint a jelenkori erdők, mezők, rétek növé
nyeinek. Erős küzdelmet kellett folytatniuk a létükért, hiszen a száraz- 
földön sokkal több veszedelem fenyegette őket, mint a tengerben és az 
élelmük megszerzése sem volt olyan könnyű dolog, mint a sós hullámok 
között. A tenger vizében megtalálták az élelmüket, a vízben oldott 
ásványi sókat. Nem kellett érte kutatniuk a talajban. A vízben lekötött 
levegőben szénsavat és a légzésükhöz szükséges oxigéniumot is talál
tak. Amikor a tengerből a szárazföldre kerültek, először a kényelmes 
tengeri élethez formálódott szervezetüket kellett a küzdelmes szárazföldi 
élethez alkalmazniuk. Gyökérzetet kellett fejleszteniük, amely felku-

A  tengeri növények ókori hcdítóútja a száruz/öldre.
A lebegő fonalakból álló m oszatte lep  ( a )  a tenger fenekén gyökeret vert és 
villaform án szétágazó szárú  töm lösm oszattá  ( b )  a laku lt. Ez később még 
feljebb kúszo tt a p a rtra  és zöldm oszat ( c )  v á lt belőle. E nnek  m ár csak egy 

lépést ke lle tt tenn ie , hogy a szárazföldre jiisson.

tatja a talajban a vizet és a vízben oldott ásványi anyagokat; leveleket 
kellett hajtaniuk, amelyek a levegőből fel tudják venni a táplálkozás
hoz szükséges szénsavat és a lélekzéshez szükséges oxigéniumot; meg 
kellett erősíteniük a szárukat, amely a leveleiket az éltető világosság 
felé emeli, hiszen enélkül nem tudnak maguknak a felvett nyers anya
gokból táplálékot készíteni.

De be kellett rendezkedniük a növényeknek a szárazság, a szél, 
a hideg és a meleg változó hatásai ellen, amelyekkel nem volt küzdelmük 
szülőanyjuk, a tenger birodalmában. S az első szárazföldi növények 
bátran felvették a küzdelmet a nehéz viszonyokkal vitézül; állták a 
harcot és idővel a mai harasztokhoz, páfrányokhoz hasonló növényekké
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alakultak, amelyek már egész berendezésükben és életmódjukban
szárazföldi növények voltak.

Mialatt a tömlős-moszatokból fokozatos átalakulással kifejlődött 
páfrányok, a parton való lassú előnyomulással, mind nagyobb területet 
hódítottak el a szárazföld tői, azalatt egy másik hadsereg is szervezkedett a 
tengerben a szárazföld belsőbb területeinek, a sivár pusztaságoknak, 
a kopár hegyeknek a meghódítására. Erre a hadjáratra még alaposab
ban fel kellett készülniük a növényeknek, mint a parti ostromra, mert 
hiszen az ismeretlen belső területeken halál, pusztulás várt a készü
letlenekre. Nem is lehetett ezt az ostromot másképpen megoldani, mint 
szövetkezéssel, az erők, a képességek egyesítésével. A tengeri növény
világnak két kezdetleges csoportja, az egysejtű moszatok és a tömlős- 
moszatokból kialakult nyálkagombák vállalkoztak a nehéz feladatra. 
A zöld moszatoknak megvolt a képességük, hogy a levegő szén
savából, a vízből és a vízben oldott ásványi anyagokból a napfény tűz
helyénél szerves táplálékot készítsenek, de nem volt gyökerük, amellyel 
a talaj vizét, a benne oldott sókkal, fel tudták volna színi. A gombák 
viszont nem tudtak ugyan szerves táplálékot készíteni, de gombafona
laik be voltak rendezkedve a nedvek, a víz felszívására.

A két egyszerű növényke együttesen el volt tehát látva mindama 
képességekkel, amelyek a magasabbrendű növények szárazföldi életét 
lehetővé teszik, de emellett mindketten jóval igénytelenebbek, szeré
nyebbek voltak, mint felsőbbrendű társaik. Ereje azonban egyiküknek 
sem volt ahhoz, hogy eljussanak a távolban sárgálló pusztaságokra 
és a szürke hegyek közé, hogy ott megkezdjék hódító hadjáratukat. 
Segítségükre sietett a szél. A nyálkagombák partra sodort parányi 
spóráinak és az ugyancsak szárazra került egysejtű moszatoknak könnyű 
testecskéit felkapta a tengeri szél, s mint a port, vitte magával a száraz
földre. Ahol elült a szél, a gombaspórák és a moszatok leestek a kopár 
gránitsziklákra, a mészkőszirtekre, a sívó homokra. Egyedül, egymaguk- 
ban ezek is, azok is elpusztultak volna. A gombaspóra hiába hajtott volna 
gombafonalakat, nem talált volna mákszemnyi szerves táplálékra sem, 
hogy fentarthassa az életét; a moszat viszont nem tudott volna gyö
keret verni sehol sem, hogy vizet szívhasson a talajból. Gyors halál lett 
volna mind a két merész ostromlósereg sorsa, ha a szél nem sodor egyes 
gombaspórákat és moszatokat egymás mellé, s ha a természet nem ruházza 
fel őket azzal a képességgel, hogy egyesülhessenek. Az egymás szomszéd
ságába került két tengeri növényke olt, az élettelen sziklák vilá-



A  növényvilág hódító hadseregének előőrsei: különféle zuzmók.
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gában megkötötte a legszorosabb, egy egész életre szóló szövetséget. 
A két élőlény egyesült, egybefont és kialakított két különböző növény
ből álló és mégis egynek számító új növényt : a zuzmói.

A kopár sziklákon, száraz fatörzseken, puszta falakon, a termé
ketlen talajon mainapság látható sokféle zuzmó ősei valamikor, a devon
korszak elején így hódították meg a szárazföld belső, a növények által 
szinte elérhetetlennek látszó részét. De nemcsak maguknak foglalták el 
a kopár hegyek, csupasz sziklák, élettelen síkságok birodalmát, hanem 
az egész szárazföldi növényvilág számára. Mert, ahol a gombák és mosza- 
tok szövetsége, a zuzmó letelepedett, ott megindult a sziklák poi- 
lasztása, a termőtalaj előkészítése. A zuzmó gombafonalai b e l e n v o n m l -  

tak a sziklák repedéseibe, hogy ott vizet keressenek, közben repeszteueí:^ 
mállasztották a kemény kőzetet és teleptestük elhalt darabjaival meg is 
trágyázták. Az így keletkezett kis darab termőföldbe később már gyö
keret verhettek mohok, páfrányok, sőt virágos növények is és tovább 
folytatták a termőtalaj készítését. Hovatovább rétek, majd cserjések, 
végül erdők keletkeztek az egykor puszta hegyeken és a zuzmók hódítása 
nyomán diadalmasan kibontakozott a szárazföldön a növényi élet.

Az erdők büszke növényvilága az eltelt sokmillió év után sem 
tudott elszakadni teljesen az egyszerű növényi lényektől, ame
lyek valamikor, nagyon régen meghódították számára a hegyek biro
dalmát. A zuzmókat ma is ott látjuk a fák törzsén, amelyből élelmet 
színak a maguk fentartására. Mintha a fák a saját éltető nedveik fel
ajánlásával hálálnák meg a zuzmóknak, hogy számukra élettalajt terem
tettek a szárazföldön. De a gombák külön világával is szoros viszonyt 
tartanak fenn az erdő fái. Az erdő talaját keresztül-kasul járja a gomba- 
fonalak sokasága és minden tápláló ásványi sót kiszív belőle. A fák 
gyökerei hiába kutatnának itt cleség után. Kénytelenek tehát gomba
fonalakkal társulni, amelyek vizet és vízben oldott ásványi anyagot 
juttatnak nekik, cserébe a szerves táplálékért, amit a gyökerek belse
jéből színak ki.

A zuzmók hódító hadjárata, amely sokmillió évvel ezelőtt indult 
meg, ma is tart. Mindenütt, ahol a növények élettelen területet meg
szóljanak, hadseregüknek a zuzmók az előőrsei. Ezeknek kell megtörni, 
az élet számára előkészíteni a talajt. Ahol ma madárdaltól hangos,, moha- 
pázsitos, sűrű erdőkben gyönyörködünk, ott egykor csupasz sziklák mered
tek az ég felé, akárcsak a devon-korszak szárazföldjén, amelyet először 
hódított meg a tengerből útnak indult gombák es moszatok szövetsége.
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Seta az első erdőben.

A tengerből hódítóútra indult állat- és növényvilág döntő rohama 
ellen a devon-korszakot követő kőszén-korszakban még egy utolsó, erős 
ellenállást kísérelt meg a szárazföld. Segítségül hívta a szilárd kéregben 
és a Föld izzó belsejében székelő erőket, amelyek hatalmas hegységeket 
ternyosítottak föl, nagymennyiségű vulkáni lávát löktek a Föld felszí
nére és nagykiterjedésű süllyedésekkel és emelkedésekkel megváltoz
tatták a devon-korszak tengereinek és szárazföldjeinek a kiterjedését. 
A Csendes-óceán visszahódította Észak-Amerika legnagyobb részét, 
az Obi-tenger is nagyobb területet foglalt el Ázsia szárazföldjéből, egy 
széles tengercsatorna pedig csaknem teljesen elszakította Észak-Amerika 
szárazföldjét az Atlantisztól. Európa területén két hatalmas, ívben hajló 
hegylánc keletkezett; az egyik Írországon, Angolor.szágon és Francia- 
ország északi részén, a másik pedig Németország területén húzódott 
végig. A megbolygatott földkéreg repedéseiből sok helyen előtört az 
izzó láva és nagy hegyeket épített.

De hiábavaló volt a szárazföld erőszakos fellépése, hiába állította 
csatasorba a hatalmas földi erőket; az élet diadalát megakadályozni 
nem tudta. A szárazföld belső részeit ugyan még nem tudták mcgszáilani 
az élők világának derékhadai, a tengerpartokon azonban már tanyát 
ütöttek a növények és állatok seregei. A természeti viszonyok nagyon 
kedveztek ebben az időben a partvidékeken megtelepedett növények
nek. A sok vulkáni kitörés következtében a föld mélyéből nagymennyi
ségű szénsav került a levegőbe, a növények tehát dúskálhattak legfon
tosabb táplálékukban; de bőven adta az élelmet a nedves parti talaj is. 
Nagymértékben kedvezett a növényvilágnak az éghajlat is. A Föld 
legtöbb vidékén a jelenlegi forróégövi éghajlatnál enyhébb, egyenletes, 
nedves meleg uralkodott; fagy és szárazság nem fenyegette a növé
nyek életét.

Ilyen kedvező természeti viszonyok közepette az öblök, beltenge
rek mentén és a tenger által elöntött, mocsaras parti területeken ugyan
csak nekilendült a növényi élet. A gyér növényzetből, amely a devon
korszakban szerénykedett a tengerpartokon, sűrű erdőségek keletkez
tek. A kis páfrány-növények, amelyek a tengeri moszatoktól kifejlődve, 
először ütöttek tanyát a szárazföldön, részben hatalmas fákká növeked
tek, alacsonynak maradt példányaik pedig sűrű bozótot alkottak égfelé 
törő rokonaik vastag törzsei között.
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I la a mesebeli időgépen visszarohanhatnánk a múltba vagy száz
ötven millió esztendővel és behatolnánk a kőszén-korszak erdőjének 
sűrűjébe, aligha éreznénk olyan jól magunkat, mint a jelenkor erdő
ségeiben, amelyek hegyeinket üdezöld palásttal vonják be. A kőszén
kor erdőiben hiányzott a madárdal, hiányzott az erdei virágok színes 
sokasága* hiányzott a friss, illatos, éltető levegő. Néma csend honolt 
az első, a legrégibb erdőben ; sűrű, 
párás levegője fullasztó volt a sok 
szénsavtól, a talaja pedig süppedékes, 
ingoványos, mint a mai forróégövi 
őserdőkben, indiai dzsungelekben. A 
titokzatos csend és fojtogató levegő 
mellett félelmetessé tették volna 
számunkra a legősibb erdőt óriási 
arányai is. Az embermagasságúra 
vagy még nagyobbra növekedett 
csipkéslevelű páfrányok és a kis 
fenyőfának is beillő surlók között úgy 
éreztük volna magunkat, mintha 
törpékké zsugorodtunk volna, akik 
eltévedtek a mai erdők patakjait 
szegélyező páfránynövények sűrűjé
ben. De még igénytelenebbnek, még 
törpébbnek éreztük volna magun
kat, ha a páfrányerdő sűrű lombsá
torának nyílásain keresztül feltekin
tettünk volna a kőszénerdő fáira, a 
20—40 méter magas óriásokra, ame
lyek sudár törzsük tetején, a villa
formán vagy örvösen álló ágakon, 
ritkás levélkoronát viseltek, a tör
zsüket és az ágaikat pedig pecsétfor
májú, nagy hegekkel tarkázott, vagy pikkelyekkel fedett kéreg borí
totta. Idegenszerűnek tűntek volna föl nekünk a kőszén-korszak erdői
nek faóriásai. Lombjaik szürkészöld egyhangúságát nem tarkították 
virágok; nem virágoztak, nem hoztak gyümölcsöt, nem teremtek magot. 
Azoknak a növényeknek a sorába tartoztak, amelyeknek késői utódait 
ma páfrányok, surlók és korpafüvek néven emlegetünk és a virúglalan

Üzenet az első erdőből.
A kőszénkorszakban élt növények egyes 
részeit m egőrizték az u tóko r szám ára a 
kőszénkorszaki m ocsarak iszapjából kelet
kezett kőzetek. A képen páfránylevelet lá
tu n k  kőszénkorszaki agyagpalára préselve.
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vagy spórás növények közé sorolunk. Ezeknek ma, a mi éghajlatunk alatt 
jelentéktelen szerepük van az erdők, mezők rétek virágos növényei közölt,

amelyek tavasszal virágpompába öltözködnek, 
illatoznak, nektárt termelnek, hogy magukhoz 
csalogassák és virágporuk szélhordására kény
szerítsék a rovarokat, ősszel pedig virágporral 
megtermékenyített virágaikból gyümölcsöt fej
lesztenek, hogy a gyümölcsben elrejtett magból 
új növény, új élet fakadjon. A kőszénkorszak 
fái és jól megtermett páfrányai, surlói között 
nem repkedtek, nem zsongtak méhek, nem 
lebegtek tarka pillangók, hiszen nem volt szük
ségük arra, hogy rovar-postával küldjék iize-

A  kőszén-lnrsz iki erdő egyik 
pióriása,

a 30 m éter m agasságra is meg- 
n ö vekedő kalam  i t esz, am  el y a m a i, 
k is te rm etű  sarlóhoz hason líto tt.

netüket, termékenyítő csókju
kat társaiknak. Mint a mai virág 
tálán növények, a kőszén-kor 
szak növényei is a parány 
sejtek tömegével, úgynevezett 
spórák-kai szaporodtak, A spó 
rát, mint a könnyű port, a szél 
hordta szanaszét, hogy terjesz- 
sze, gyarapítsa az erdőt, s új terü
leteket hódítson a vizenyős part
vidéken a növényvilág számára.

Páfrámjeruö Ausztráliában.
A nagyranövő pá fránynövények , am elyek a Föld 
kőszén-korszakában ha ta lm as erdőségeket a lk o t
ta k , m ainapság  főként A usztráliában vannak 
elterjedve. Az ausztráliai páfrányerdők  képzele
tü n k b e  idézhetik  a kőszénkorszak v ad o n ja it; 
csupán a kőszén-erdő ó riá s te rm e tű  fái h iányza

nak belőlük.
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Az óriásokká növekedett virágtalan növények, a buja össze-vissza- 
ságban növekedő páfrányok, surfok es korpafüvek sokaságában szeré
nyen húzódott meg egy páfrányféle növény, amely azonban külön
bözött társaitól, mert nem spórát, hanem magot termett. Szárát, ágait

A inagousniivemjek óse,
a neuropterisz-pálrány m ár a kőszénkorszakban élt. Leveleinek form ája és erezete 
a rra  vallott, hogy m agasabbrendű, m in t a kőszénkorszak egyéb páfránynövényei.

sűrűn borították levelek, amelyek hasonlítottak az akácfa kis levélkék
ből összetett, szárnyas leveleihez. Ez lehetett a magvasnövények őse amely 
magában rejtegette a későbbi idők növényvilágának, a virágos növé
nyek tarka sokaságának a csiráját. A kőszén-korszak növényvilágának
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megkövesedett példányai között a faóriások, páfrányok, surlók kéreg
darabjait, leveleit, gyökereit, spóráit lepréselve megőrző kőzetrétegek
ben megtaláljuk az első magvas növény maradványait is, amelyekből 
arra lehet következtetni, hogy a virágos növények őse eredeti alakjában

nem maradt fenn a jelenkorig, 
de a fejlődés során kétségkívül 
belőle fejlődtek ki a mai páf
rány-pálmák, a Kelet-Azsiában 
honos és nálunk dísznövénynek 
ültetett ginkgó-íák, nemkülön
ben a tűlevelű-fák hatalmas 
nemzetsége, amelyhez a mi fe
nyőink is tartoznak, s amelyek
nek első képviselője a Földön a 
mi kedvelt szobanövényünk, az 
ataukária lehetett.

Az első magvas növény, 
a magot termő ősi páfrány így vezette át a növényvilágot a kőszén
korszak óriássá növekedett virágtalan növényeinek sorából a későbbi 
idők virágos növényeihez, amelyek a tengerpartról elindulva, lassankint 
meghódították a szárazföld síkságait, hegyeit, benépesítették a sivár 
pusztaságokat és csupasz sziklákat, amelyeken már előkészítették szá
mukra a termőtalajt a devon-korszakban hódító útra indult szövetséges 
hadak, a zuzmók seregei.

*

Ila a legősibb erdő néma, szinte félelmes csöndjét nem is törte 
meg a madárdal vagy a rovarok halk zümmögése, azért a buján tenyésző 
növények nem voltak egyeduralkodói a vizenyős, mocsaras tengerparti 
területekének. Az előző korszakokban a tengerből hódítóútra indult 
állatvilág a kőszénkorszak erdőségeiben megtalálta az életfeltételeit 
és még jobban hozzáidomult a szárazföldi élethez.

Képzeletben járjuk végig az ősi erdőt, nyomuljunk előre óvatosan 
az ingoványos talajon, a páfrányok, surlók sűrű bozótjai és a faóriások 
vastag törzsei közölt. Egy helyen megszakad a sűrűség és a fák lombjai 
között utattörő napsugár nagy tó víztükrére vetődik. A tó közepén kis 
szigetet látunk. Csend van körülöttünk. A forró levegő mozdulatlan, 
a tó sima tükrét nem borzolja töl a legkisebb szellő sem. Egyszerre a

Ar^ukária erdő.
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sziget közelében hullámozni kezd a tó tükre, s a vízből hirtelen felbukkan 
egy borzalmas fej. Olyan, mint az indiai krokodilus, a gáviál feje . hosszú 
állkapcsok nyúlnak ki be öle, tele hegyes fogakkal, a teteje azonban 
nem lapos, hanem háztetőformán emelkedik ki és nagy páncéllemezek 
fedik. Az otromba fej után kibukkan a vízből a szigetre igyekvő állat 
hosszú teste is, amelyet oldalt álló rövid lábaival nehezen, ügyetlenül 
tói előre az iszapban. Törzse megnyúlt, lapos farokban végződik, amely- 
lyel dühösen csapkod jobbra-balra a vízben, hogy felsegítse nehézkes 
testét a sziget meredek partjára. Nagyokat fújva, prüszkölve végre 
kikecmereg a szigetre és kéjesen elnyúlik a napsugaraktól álmelcgí-

Az első Lélé.lü állat.
A kőszén-korszak m ocsaraiban tanyázó  arhegoszaurusz volt az őse a k é t
é ltű  á lla tok  nem zetségeinek. Hz, a m integy két m éter hosszú, krokodilus- 
ío rm ájú  á lla t életének első szakában kopoltyúval lélekzett. később tü d ő 

vel, akárcsak  a m ai gőték , szalam andrák  és békák.

tett iszapban. Most teljes nagyságában láthatjuk a kőszén-korszak ször
nyetegét, a devon-korszak ősi götehalából kialakult első kétéltű állatot, 
amelyet arhegoszaurusz névre kereszteltek a tudósok, s amelyet úgy kell 
tekintenünk, mint az ősét egyrészt a gőték, szalamandrák és békák, 
másrészt a Föld középkorában fölvirágzott csúszómászók nemzetségeinek.

Az arhegoszaurusz külső megjelenésében korokodilushoz, vagyis 
csúszómászó állathoz hasonlított, a fejlődése azonban olyan volt, 
mint a mai kétéltű állatoké. Életének első szakában, lárvakorában tel
jesen a vízi éleihez alkalmazkodott, akárcsak a halak ; kopoltyúval 
lélekzett és lábak helyett hosszú úszófarokkal volt ellátva. Fejlődése

Tolnai V ilágtörténelm e. 1. 8
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során később átalakult; kopoltyújából tüdő lett és járásra alkalmas 
lábai fejlődtek Szárazföldi állattá alakult, de megmaradt az a képessége, 
hogy a vízben is mozoghasson és megkereshesse az élelmét. Az élet ősanyja, 
a víz, nem engedte magától teljesen elszakadni az állatvilágot és az 
arhegoszaurusz késői utódait, a mai gőtéket, szalamandrákat és békákat 
is arra kényszeríti, hogy közelében éljenek, mert fiatal korukban, mint 
lárváknak, a vízhez van kötve az életük, csak ott fejlődhetnek száraz
földi állatokká. Az állatvilág fejlődésének következő fokán a csúszó

mászó állatok vilá
gában is megtalál
juk az ősi életterü 
Jethez, a vízhez 
való ragaszkodást. 
Az első csúszómászó 
állatok a tengerek
ben vagy a ten
gerpartokon éltek 
a mai csúszómá
szók közül a kro- 
kodilusok, a vízi 
teknősbékák, szá
mos kígyó, sőt egyes 
gyíkok is a vízben 
vagy a viz közeié 
ben élnek

Ha folytatnánk 
képzeletbeli sétán
kat a kőszén-kor
szak erdőjében, egy 
másik ősi kétéltű- 

vei is találkoznánk. A sekély vizekben élt abban az időben a mai 
szalamandrához hasonló, szélesfejű, karcsútestű branhioszaurusz, amely
nek a fejét, akárcsak az arhegoszauruszét, erős páncél-lemezek fedték. 
Mindössze egy méter hosszú állat volt és nem olyan ijesztő külsejű, 
mint a krokodilusformájú arhegoszaurusz. A gerinces állatok törzsét 
az arhegoszaurusz, a branhioszaurusz és még néhány hozzájuk 
hasonló, a csúszómászók jellegeit is magánviselő, ősi kétéltű képviselte 
a kőszén-korszakban. A gerincesek fejlődése még nem jutott tovább

Az ősszalamandra vagy branhioszaurusz.
a b ranhioszaurusznak nevezett őskétéltű  a kőszén-korszak es a 
perm -korszak  m ocsaraiban élt. A lakja és fejlődése o lyan volt, 
m in t a m ai szalam andráé. A képen lá th a tju k  a vízben élő, 
-kopoltyúkkal lélekző lá rv ák a t, a p a rti sziklákon pedig a kifejlő
d ö tt á lla to k a t, am elyek tüdővel lélekzettek  és a szárazföldön 
éltek. A há tá ra  fo rd íto tt á lla t hasán lá th a tó  a szabályos vona
lakkal d íszíte tt haspáncél, am elynek lenyom atát m eg ta lá lták  a 

perm -korszak; kőzeteken.
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ebben a korszakban és a későbbi időkre maradt az igazi csúszómászók, 
madarak és az emlősállatok megjelenése az élet színpadán.

Annál hatalmasabb lépést tettek előre a fejlődés útján a gerinc
telen állatok, amelyek közül az ízeltlábúak már az előző korszakokban 
megszállták a szárazföldet, de zsenge, törékeny testük maradványait

A, legősibb repii.ő rovar.
A kőszén-korszakban clt óriásszitakötő  olyan nagy vo lt, hogy m adárnak  
is beillett. K ite rje sz te tt szárnyainak  együttes hossza m integy 70 centi

m éter lehe te tt.

nem őrizték meg számunkra az egykori kőzetrétegek. A kőszén-korszak 
ízeltlábú állatairól azonban már többet tudunk, mert a Föld történeté
nek azokon a lapjain, amelyek az ősi erdő növényeinek a maradványait 
megőrizték, a legkülönbözőbb ízeltlábú állatok eltemetett múmiái is 
megmaradtak az utókor számára. Ezekből a maradványokból azt olvas-

3*
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hatjuk ki, hogy a kőszén-korszakban megtörtént a levegő meghódítása is. 
Hogyan történt az életnek ez a nagyjelentőségű előrehaladása ? gj

Az ősi rákok, a trilobiták nemzedékének utolsó sarjai között akad
tak olyanok, amelyeknél a páncéi oldalié lemezei kiszélesedtek, valóságos 
repülő-síkokká fejlődtek, mint a repülőgép merev szárnyai. Ha a parti 
vizek, amelyekben a trilobiták egykor hatalmas nemzetségének eme 
utolsó képviselői tengették az életüket, kiszáradtak, a végső menekvés 
a biztos halál elől az volt, hegy a rákok kimásztak a partra, annak vala
melyik magasabb pontjáról levetették magukat és oldallemezeikre, 
mint ejtőernyőkre, támaszkodva átlibbentek olyan területre, ahol 
vizet találtak. A trilobiták ejtőernyőszerű oldallemezeiből fejlődhetett 
ki később az ősi rovarszárny, amelyet már izmok mozgattak, s amely
nek kialakulásával egyidőben a tengeri trilobitákból szárazföldi rovarrá 
változott állatnál eltűntek a vízben való lélekzésre szolgáló kopoltyúk, 
helyettük a szárazföldön való lélekzésre alkalmas lélekzőcsövek fe;- 
lődtek ki. Megszületett az első repülő rovar, ameiy a mai karcsútestű, 
finoman erezett szárnyú szitakötőkhöz hasonlított, de a kőszén-korszak 
óriási arányainak megfelelően, ez is óriás volt a mai szitakötőkhöz és 
egyéb rovarokhoz képest; félméter hosszú testével madárnak is beillett. 
Az ősi szilakölök mellett egyéb rovarok, a mai sáskák, szöcskék, tisza
virágok, csótányok, gyümölcspoloskák és termeszek ősei is hirdették 
a kőszén-korszakban, hogy az állatvilág birtokába vette a levegőt is. 
A mai rovarvilág színes lepkéi, tarka bogarai, a méhek, darazsak, don
gók zümmögő hada és a hangyák szorgalmas seregei azonban még hiá
nyoztak a kőszén-korszak erdőjében, amelynek párás, forró levegőjében 
hangtalanul csapongtak az óriás szitakötők és hatalmas állkapcsaik
kal vadásztak gyengébb társaikra.

*
Mialatt az élet ilyen élénken lüktetett a kőszén-korszak száraz

földjén, az ősi páfrányerdőben, azalatt az élet bölcsőjében, a tengerben 
is tovább haladt a fejlődés. A mészvázzal ellátott állatok : csigák, kagylók, 
tintahalak, pörgekarúak, korallok, tengeri liliomok, a legősibb tengeri 
sünök és az átlyukgatott, parányi mészházakban élő, egysejtű joramini- 
ferák népesítették be az óceánok nyilt vizét és fenekét egyaránt, bősé
ges vadászzsákmányt szolgáltatva a halak és rákok fejlődés
ben előrehaladt nemzetségeinek. Ebben a változatos állattársaságban 
szerényen húzódtak meg a trilobiták egykor büszke nemzetségének
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elsatnyült sarjai, utolsó képviselői annak az állatcsoportnak, amely 
gyökerét alkotta a tengert, az édesvizeket, a szárazföldet es a levegőt 
benépesítő ízeltlábúállatok hatalmas törzsének.

A kőszén-korszaki tengerek mészvázu állatainak sokaságát nem 
tüntette el nyomtalanul az idő Elhalt tetemeiknek a tengerfenékre 
süllyedt mészvázaiból de különösen a parányi ioraminiferák héjaiból, 
óriási mészkőhegyek épültek, amelyek az Északamerikai Egyesült- 
ÁJamok nyugati államaiban, továbbá Oroszországban, Felső-Sziléziában, 
az Alpesekben és távol északon, a Spitzbergákon hirdetik az ősi tenger 
és az élet alkotóerejét.

A fekete gyémánt meséje.

Amerre csak járunk a nagyvilágban, mindenütt munkától hangos 
műhelyek, füstölgő gyárak, zakatoló gépek készítik számunkra az élel
met ruházatot, a szerszámokat és az élet egyéb szükségleteit, hirdetve 
az emberi műveltség és a technika nagyszerű hódítását. Az egykor lakat
lan pusztaságokon, járhatatlannak hitt hegyeken keresztül, nagy gond- 
dai, mérnöki pontossággal lefektetett síneken, prüszkölő mozdonyok 
hosszú kocsisorokat vontatnak maguk után, hogy egyik vidékről a másikra 
távoli idegen országokba szállítsák az embereket és az emberi életet 
biztosító terményeket. Az óceánok végeláthatatlan vízfelületet emeletes 
háznak beillő hajóóriások szelik keresztül-kasul és összeköttetést tarta
nak ferm a tengerekkel elválasztott szárazföldek között. A szántófölde
ken ekét, vetőgépet, boronát, aratógépet vontat, a szérűben cséplőgépet 
hajt a gőzgép és megkíméli, de meg is sokszorozza az emberi erőt, hogy 
életet csikarhasson ki a termőtalajból. A nagyvárosok közelében hatal
mas gyárakban gázt állítanak elő, amelyet vascsövek sűrű hálózata 
elszállít minden uccába, házba, valamennyi lakásba, hogy meggyujtott 
lángja világítsa, melegítse a szobáinkat, megsüsse, megtőzze az ételein
ket, kényelmessé, kellemessé tegye az életünket.

A műhelyek, gyárak, gépek munkája, a vasúti mozdonyok éa 
óceánjáró hajók nagy távolságokat legyőző ereje, a világosság és a meleg, 
amelyet a gáz a lakásunkba varázsol — mind ott van elrejtve a távoli 
hegyekben, amelyeknek a mélyén a bányamunkások szorgalmas serege 
vájja, fejti a „fekete gyémántot“ , a csillogó, átlátszó gyémántnál b 
értékesebb kőszenei. Az emberiség történetének jelenkorát joggal lehel
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i\ szer, korszakának nevezru, hiszen megélhetésünk, haladásunk, művelt
ségünk a hegyek mélyéről felszínre hozott „égő A'ő“-ben, a kőszénben 
szunnyadó erőtől függ, amelyet fölélesztünk és gépeket hajtó munka
erővé, fénnyé és melegséggé változtatunk a magunk javára és kényelmére

A kőszén, ez a csodálatos földi kincs, nemcsak munkát végző gőzt 
tud a vízből előállítani a tüzével, nemcsak világító és melegetadó gázt 
bocsát ki és nemcsak közvetlenül ontja magából áldását, a szobáinkat 
fűtő melegséget. A benne szunnyadó hatalmas erő egyéb csodára is képes. 
A kőszénnel fűtött gőzgép villanyáramot fejlesztő generátort hoz 
mozgásba és a láthatatlan áram, amelyet vékony drótok vezetnek el 
a műhelyekhez, gyárakhoz, lakóházakba és középületekbe, ismét mun
kát végez, fényt ad, meleget áraszt. Amikor a gázgyárakban kiűzték 
a kőszénből a világítógázt, koksz és kátrány marad vissza ; a kokszot 
fűtésre használják, a kátrányból pedig gepkenő-olaiat, színes festékeket, 
betegségeket enyhítő gyógyszereket és finom illatszereket készítenek.

Mennyi erő, mennyi hasznos anyag van felhalmozva a piszkos 
fekete kőszénben, amelyet nap-nap után, a vonatok és egyéb szállító- 
eszközök ezrei szinte mérhetetlen mennyiségben szállítanak a szén
bányákból a falvakba, a városokba, gyártelepekre, a munkahelyekre 
és általában mindenüvé, ahol munkaerőre, fényre és melegre van szük
sége a világ urának, az embernek.

A munka, a fény, a melegség, amelyet az emberi tudás és akarat 
kikényszerít a „fekete gyémánt“ élettelen tömegéből, valamikor, réges- 
régen lüktető, pezsgő élet volt. A kőszén-korszak százötvenmillió 
évvel ezelőtt zöldelő páfrányerdőségeinek suhogását visszhangozzák 
a mai zakatoló gépek, prüszkölő mozdonyok ; a kőszén-korszak tropikus 
éghajlatának erőtadó, forró napsugarai kelnek ín eletre a fényben, a 
melegségben, amelyet a kályhák, kohók tüze, az imbolygó gázláng és a 
villanykörték sokasága terjeszt szerte a nagy világban. Miképpen tör
ténhetett ez a csoda, hogyan maradt fenn százötvenmillió évig a 
kőszénkorszak eltűnt erdőségeinek az élete ?

Amikor a zöld növény a levegő szénsavából, a talaj vizéből es a 
vízben oldott ásványi anyagokból, a napfény hatására, szerves anya
gokat készít és azokból fölépíti, gyarapítja a testét, ugyanakkor magába 
gyűjti és a testében felhalmozza a Nap erejét. A legkisebb növény is 
úgy tekinthető, mint amelyben elrejtve szunnyad a napsugarak erejé
nek parányi része. Amíg a növény él, addig táplálkozik, növekedik, sza
porodik, sőt lassú mozgást is végez. Mindc2 munkával jár, a munkához
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pedig erő kell. Az erőt önmagából meríti a növény és elhasznált erejét 
a Nap éltető sugaraiból uj erővel pótolja. Amikor azután elhal a növény, 
az élet elszáll belőle, de testének szerves anyaga megőrzi magában a 
napsugarak erejét. Ha meggyújtjuk az elfonnyadt lombokat, a kiszá
radt fát, az élettelen tömegből föllobbanó tűzben feléled az elrejtett 
erő és meleget, fényt sugároz, mint a Nap. Ha pedig a tűz melegével fel
forraljuk a gőzgép kazánjának a vizét, a keletkező gőz feszítőereje moz
gásba hozza a gépet és ez parancsszavunkra elvégzi a munkát, amelyre 
szerkesztették. íme, a Nap erejének újjászületése, amelyet folytonosan 
megfigyeltetünk és megcsodálhatunk.

Minél nagyobb a növény, annál többet tud összegyűjteni a nap
sugarak erejéből; egy egész erdő pedig, sok fájával és a fák árnyában 
növekedő, kisebb növények sokaságával, az erőnek felbecsülhetetlen 
mennyiségét rejtegeti magában. Gondoljunk csak arra, hány kályhát 
tüt, mennyi embernek ad meleget az erdő, amely tüzelőfával látja el a 
falvak, városok lakosságát; pedig a fáknak csupán kis részét és levetett 
száraz gallyait használjuk tüzelésre.

A hold kőszén-korszakában élt erdők, amelyeknek növénytársa
ságát nem zavarta meg a baltával, fűrésszel felszerelt ember, hogy meg
tizedelje a fák seregét, — még hatalmasabb gyűjtőhelye volt a napsuga
rak ereiének. S ezt a rettenetes erőt a természet csodálatosképpen meg
őrizte számunkra, elrejtve a kőszéntelepekben, amelyek a földkerek
ség számos pontján, a kőszén-korszaki kőzetek rétegei közé foglalva, 
várják, hogy az erőforrások után kutató ember felfedezze, kibá
nyássza belőlük a „fekete gyémántot“ és életrekeltse a másfélszázmillió 
év óla tétlenkedő hatalmas energiát.

A kőszén ugyanis nem más, mint egykor élt növények elhalt és 
egymásra halmozódva megkövesedett tömege. A kőszén-korszak part
vidékein terpeszkedő öblök, lápos területek idővel elzáródtak a tenger
től és sekély vízzel telt medencéket alkottak, amelyekben buján tenyé
szett a növényi élet. A mai tőzeg-lápokhoz és tőzeg-erdőkhöz hasonlóak 
lehettek a kőszénkorszaki lápok, a növényzetük azonban az ősi 
páfránynövények sorából került ki. A lápi növények egyre pusztultak 
és elhalt tetemeik lesüllyedtek a medence fenekére, az iszapba és ide 
kerültek a kidült parti fák hatalmas törzsei, leveles ágai is. A víz alatt, 
a medence fenekén rothadó növényekből álló iszap keletkezett, 
amely kitűnő termőtalajt adott az újabb vízinövények ezreinek. Az 
új növénytársaságnak is pusztulás lett a vége s a medence fenekén a
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kurhadó növények újabb rétege halmozódott föl. Idővel a medencét 
ítészen kitöltötték a növények holttetemeiből felhalmozódott rétegek, 
Amelyeket végül is vastag iszaptakaró vont be, mintha szemfödő lenne 
az egykori növények koporsóján Kialakult egy tőzegtelep, hasonlatos 
a lápos. mocsaras területeken ma is képződő tőzeghez, amelyet tüze
lésre és egyéb célokra is használnak. Később a szárazföld esetleges 
süllyedésével a tengervíz ismét elborította a kitöltött medencéket, újra 
megindult a növényi élet és élőiről kezdődött a medencének a növények 
holttetemeinek való feltöltése. Az először képződött tőzegtelepet beta
karó, vastag iszapréteg fölött újabb tőzegtelep keletkezett. Ez a folya
mat még néhányszor ismétlődhetett, míg végre a szárazföld emelkedé
sével teljesen megszűnt a tenger hatása és a növények tömegsírba vég
leg lezárult.

Az egymásra halmozódott tőzegtelepekben most megindult az a 
nagyszerű átalakulás, amely hosszú évmilliók alatt az ősi erdő növényei
ből „égő követ“ , kőszenet formáit, anélkül, hogy a napsugaraknak a 
növény szerves anyagában felhalmozódott erejét elűzte volna Az egy
máson fekvő és vastag iszaprétegekkel takart növények a nagy nyomás 
alatt összesajtolódtak, elvesztették víztartalmukat, majd lassú korba - 
dásuk következtében szerves anyaguknak egy része gázokká változóit, 
s csak legfőbb anyaguk, a szén maradt meg lényegében változatlanul, 
de fekete kőzetté merevedve. Lassan, fokozatosan történt az egykori 
növényeknek ez az átalakulása. A tőzegből, amelyen még a növényi 
részeket jól fel lehetett ismerni, előbb barnaszén, majd fénylő /eketeszén, 
végül pedig igazi kőszén, aniracil fejlődött. Amilyen mértékben haladt 
előre a szenesedésnek és kcvesedésnek ez a folyamata, olyan mértékben 
lett viszonylag mind nagyobb az egykori tőzegtelep Széntartalma és 
alakult a mai emberiség részére mind értékesebbé a „fekete gyémánt“ .

A kőszén-korszak egykori erdőségeihez és lápi növényzetéhez hason
lóan, a Föld későbbi korszakaiban ismételten bekövetkezett a vizinövény- 
zetnek és vízparti erdőségeknek pusztulása, eltemetkezése a vízben és 
tőzeggé való alakulása. A kőszén keletkezésére tehát bőven volt alka
lom a Föld múltjában s a különböző korú kőzetekben található kőszén
telepek, mint az egykori növényzet temetői, megőrizték a tömeges pusz
tulásnak az emlékeit. A Föld mélyében elterülő tömegsírokból, a „fekete 
gyémánt“-tal telt ősi koporsókból, a kőszéntelepekből a fejlődés diadal
mas hőse, az ember feltámasztja most a szunnyadó erőket és új, moz
galmas életet, haladást teremt belőlük.
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Jégvilág az egyenlítő tájékán.

A kőszén-korszak végén különös változás történt a Föld déli felén, 
a hatalmas Gondvana-földön, amely az egyenlítő mentén, a mai forró 
égöv alatt, Dél-Azsio, Afrika, Dél-Amerika és Ausztrália jelenlegi terü
letén terpeszkedett. A kőszén-korszak enyhén meleg éghajlatát, amely 
úgyszólván az egész földkerekségen uralkodott, a Gondvana-földön zord 
jégvilág váltotta föl. Mintha a déli sarkvidék elküldte 
volna ide fagyos lehelletét, hogy elpusztítsa a kőszén
korszak meleghez szokott páfrányerdőségeit. Hatalmas 
jégárak nyomultak a déli sarkvidékről észak felé a Gond
vana-földön, az egyenlítő tájékáig és fehér, csillogó jég
mezőket varázsollak a zöldelő erdőségek helyébe.

Így köszöntött be a déli szárazföldön, a napfényes, 
meleg kőszénkorszak után, a Föld ókorának utolsó fel
vonása, a perm-korszak. D*él-Afrika, Ausztrália, a Falk
land-sziget, Brazília és Togo perm-korszaki kőzetei és 
hegységei még ma is őrzik a nyomát a hatalmas jégárak
nak, amelyek végigkarcolták a sziklákat, amint lefelé csu- 
szamlottak a hegyekről; a hátukon tovacipelt törmelékkel 
elgátolták a völgyeket és hegyi tavak, tengerszemek 
keletkezésére adtak alkalm at; nagy távolságokról óriási 
szikladarabokat hoztak magukkal, hogy a jégmezők el
olvadása után, mint vándorköveket, otthagyják a nekik 
idegen környezetben.

Hogy mi okozta a déli szárazföld váratlan eljege
sedését, hogy miért változott az enyhe, meleg éghajlat 
zorddá, hideggé, azt néni tudják megfejteni a tudósok.
Némelyek úgy vélik, hogy a levegő nagy szénsavtartalma, 
amely a kőszénkorszakban annyira kedvezett a növény
zet fejlődésének, megfogyatkozott, ezzel együttjárt az 
erdőségek pusztulása, majd a levegő lehűlése. Mások a szárazföld emelke
désével és az óceán medencéjének egyidejű süllyedésével, nagy hegységek 
alakulásával, a vulkánok által kilökött óriási hamutömegekkel, amelyek 
elfödték a Napot, próbálják magyarázni a levegő lehűlését és a Gondvana- 
löld eljegesedését. Végül vannak, akik azt tartják, hogy a Föld megváltoz
tatta a napkörüli pályáját, vagy hogy az egész naprendszerünk eltoló
dott a \  ilágegyetembcn, s hogy a Nap melege megfogyatkozott.

A  déli jégvilág 
növénije.

A permkorszak- 
ban a  glosszop- 
te risz-páfrány  
volt e lterjedve 
az eljegesedett 
Gond van a föl
dön. A képen 
e nevezetes nö 
vény egyik leve

lét lá tjuk .
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A sok és sokféle magyarázat közül egymagában egyik sem kielé
gítő és egészen bizonyos, hogy a Gondvana-föld eljegesedésének nem egy, 
hanem egész sereg földi és földöntúli változás együttesen volt az 
okozója. Az is bizonyos, hogy az előző korszakokban nekilendült életet 
nem tudta megállítani előrehaladó útjában a fagyos szél, amely a déli 
sarkvidékről áramlott észak felé és jégvilággá változtatta az előbb dél
szaki napfényben fürdő déli-szárazföldet.

A Gondvana-föld hóval, jéggel borított vidékein nagyszerű hala
dást tett a fejlődés útján az állatvilág. A kőszén-korszaki páncélosfejű

A perm-korszak szárazföldjeinek reme.
A perm -korszak  fe lem ás-gyík jainak  a sorában élt a ta ra jo s-sá rk án y  vagy naoszaurusz, 
am ely  ha ta lm as fogakkal felfegyverkezett á llkapcsaival rém e vo lt a szárazföldi á lla tv ilág 
nak. Nem volt nagy á lla t, de borzalm assá te t te  a há tábó l kiem elkedő ha ta lm as ta ra j.

őskétéltűeknek, az arhegoszaurusz és branhioszaurusz nemzetségének 
a déli szárazföldön nyomaveszett ugyan, de helyettük olyan állatok 
fejlődtek ki, amelyekben egyesítve voltak a kétéltűek és a csúszómászók 
jellegei. A jégárak alján elterülő gyérnövényzetű tundrákon, ahol a 
hosszú, nyelvalakú leveleket fejlesztő páfrány, a (jlosszoplerisz tenyészett, 
éltek a Gondvana-föld szörnyetegei, a felemás-gyíkok. Otromba testük 
a gőték, szalamandrák, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilusok saját
ságainak különös keveréke volt. Egyik-másik mesebeli sárkányhoz 
hasonlított. Különösen a tarajos-sárkány-nak nevezett, több, mint két 
és fél méter hosszú naoszaurusz, amelynek hátán, tüskés csontsugarak
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között kifeszített bőrből, hatalmas taraj emelkedett, tátogó szájá
ban pedig nagy, hegyes fogak meredeztek. Valamivel szeiidebb kinézésű 
volt, de még eléggé ijesztő külsejű volt a rövidíarkú, szélesfejű pofás-gyík, 
a pcireioszaurusz, amely két és fél méter hosszú, esetlen testét nehezen 
vonszolta tova oidaltálió, vaskos lábain.

A Gondvana-föld különös fajzataiból, amelyek ott éltek a fagyos 
jégvilágban, alakultak ki a gyíkok, krokodílusok, egy oldalágukból 
pedig a teknősök nemzetsége. A perm-korszak eljegesedett szárazföldjét 
nek különös állatvilágából azonban nemcsak a csúszómászók dúsan 
virágzó ága sarjadt ki, hanem még egy egészséges hajtás, amelyből kirü
gyeztek az emlősállatok hatalmassá nőtt nemzetségei. A perm-korszak 
ősi pofás-gyíkja idővel hosszúlábú, gyorsan futó, gyíkszerű állattá fej
lődött, amelynek a feje már emlősállatéhoz volt hasonló, állkapcsai hús-

A  Gondvana-föld szörnyetege.
A déli szárazföldén az ökör végén a kété ltűek  és csúszó-m ászók jellegeit 
egyesítő, különös á lla tok  éltek. Ezek egyike vo lt a két és fél m éter hosszú 

pofás-gyík v. pareioszaurusz.

evésre alkalmas, erős ragadozófogakkal voltak megrakva. Az emlőskülsejű, 
ősi sárkányfajzatból később számos húsevő-csúszómászó fejlődött, ame
lyeknek a tudósok aszerint adtak nevet, hogy a fejük milyen ragadozó 
emlősállat fejére emlékeztet. A farkas-krokodilus, tigris-krokodilus, 
párduc-krokodilus, kutya-sárkány, menyét-sárkány nevek mutatják, 
milyen változatos lehetett a perm-korszak jégvilágának az a nemzet
sége, amelyből később a mai emlősállatok terebélyes törzsfája kisarjadt.

A Gondvana-föld felemás-gyíkjai, a perm-korszak ijesztő külsejű 
sárkányai, amelyeknek egyrészt a csúszómászók, másrészt az emlősök 
nemzetségei köszönhetik létüket, nem tűntek el nyomtalanul a Föld 
színéről. Egy Uj-Zélandban ma is élő gyíkfajta, az úgynevezett szfenoclon, 
átmentette a jelenkorba a kétéltűek és csúszómászók sajátságait egye
sítő perm-korszaki állatcsoportot. Vele együtt különösképpen átszár-
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mázott a clenkor emberére a félelem, amely az egykori Gonclvana-föld 
á latait eltöithette, amikor a rettenetes külsejű tarajos-sárkány meg
jelent a glosszopterisz-páfránnyal borított tundrákon, vagy az élettelen 
jégmezőkön. Az ujzélandi bennszülöttek, a maorik, iuolera néven emlege
tik a szfenodont és úgy beszélnek róla, mint egy harmadfélméter hosszú 
szörnyetegről, amely földalatti barlangokban tanyázik és ott leselkedik 
áldozataira. A szfenodont csak a maorik képzelete növesztette ernber- 
evő sárkánnyá, mert hiszen a félelmetes hírű állat mindössze félméter 
hosszú és teljesen ártatlan jószág, amely legföljebb csigákra, madár
fiókákra vadászik, ha elhagyja földalatti tamyáját, de ijedten menekül,

Ma is é.ö ősvilági állat.
A Föld őskorában a déli G ondvana-földön e lte rjed t felem ás-gyíkok egyik késői 
u tó d a , a szfenodon, m a is él l 'jzé lan d  szigetein. A benszülö tt m aorik  tu o te ra  
néven em legetik  és veszedelmes sárkány fajza tnak  ta r t já k  a m indössze félm éter 

hosszú, á r ta tla n  á lla to t.

ha ember vagy nagyobb állat közeledik feléje. A szánodon igénytelen 
volta ellenére is nevezetes állat, mert a mai állatvilágban egyetlen 
szerény képviselője a perm-korszaki ijesztő sárkányoknak.

A Gondvana-föld éghajlata nemcsak a gerinces állatok sorában 
hozott változást, hanem a rovarvilágot is arra kényszerítette, hogy 
alkalmazkodjék a hideg éghajlathoz. A viszonylag kevésbé zord idő
szakokat felváltó, erős fagy ellen védekezniük kellett a gyöngetestű 
rovaroknak, annál is inkább, mert az eleségük is megfogyatkozott a 
borzalmas téli időben. Egyetlen módja a védekezésnek az voll hogy 
a lárvájuk vastag bőrruhát fejlesztett maga körül és annak védelme
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alatt téli álomba merült. Azokból a rovarokból, amelyek átalakulásuk 
során csak lárváallapoton mentek keresztül, kifejlődtek olyan rovarok, 
amelyeknek a lárvája báb-bá alakult, bábálmot aludt és csak a melegebb 
idő beálltával bujt ki a bábból a kifejlődött rovar. Az ősi sáskák, tücs
kök, csótányok seregéből így vált ki idővel a bogarak nemzetsége. Ugyan
akkor a kőszén-korszak recésszárnyú szitakötői és tiszavirágai mind in
kább alkalmazkodni kezdtek a szárazföldi élethez. Vízben élő lárváik 
elhagyták a vizet és a szárazföldön kutattak élelem után. Ezzel meg 
volt nyitva a fejlődés útja a hártyásszárnyú méhek, darazsak, han
gyák és a pikkelyesszárnyú lepkék felé.

*

Míg a déli, hideg Gondvana-földön az állati élet ilyen gyors hala
dást tett, addig az északi féltekén alig változott meg a kőszén-korszak 
állat- és növényvilága. Az éghajlat itt nem csapott át hirtelen nedves 
melegből száraz hidegbe, s a kőszén-korszaki növény- és állatfajok 
továbbtenyészhettek, anélkül, hogy nagyobb átalakuláson kellett volna 
átmenniük. A nyugodt fejlődést, különösen pedig a szárazföldi élet fej
lődését, elősegítette az is, hogy az északi szárazföldek a perm-korszakban 
még nagyobb területeket hódítottak el a tengertől, amely csak he'yen- 
kint tudott a süllyedő partvidékeken teret nyerni. A nagykiter edésű 
szárazföldeken hatalmas hegységek gyürődtek föl, vulkáni kitörések is 
elősegítették a hegyképződést, úgyhogy változatos, hegyes-völgyes lett 
a tájék és bő alkalom nyílott növénynek, állatnak a nyugodt fejlődésre. 
Az északamerikai Texas állam perm-korszaki kőzeteinek kőkoporsóiból 
előkerült állati maradványok sokat mesélnek nekünk az északi száraz
föld akkori életéről. A vizek környékéről már nagyrészt eltűntek a kőszén
korszak páncélosfejű kétéltű állatai, csak a szívós életű ősszalamandra, 
a branchioszaurusz tenyészett tovább. Az eleséget bőven adó páfrány
erdőkben és a tűlevelű fák, pálmák árnyékában a déli Gondvana-földről 
északra is elszármazott felemás-gyíkok élték világukat. Nyugodt életüket 
csak olykor-olykor zavarta meg az itt is tanyát ütött tarajos-sárkány, 
amely vérszomjas ragadozó módjára vadászott otrombatestű, ügyetlen 
íokonára, az ősi pofás gyíkra. A csúszómászók és emlősök felé vezető 
út megnyílt tehát az északi szárazföldön is ; a két hatalmas állattörzs
nek az egész földkerekségen való felvirágzását már nem gátolhatta 
meg semmi.

A perm-korszak tengereiben sem volt sok változás. A kőszén-



korszakban már halódó trilobita-nemzctség 'utolsó sarjai is eltűntek a 
sós víz birodalmából, viszont a pörgekarúak, kagylók, csigák és tinta
halak újabb fajai, gyarapították a tengeri állatok társaságát. A sekély 
tengerekben a zátonyépítő koralloknak és szivacsoknak versenytársai 
akadtak a parányi mohállalok-ban, amelyek mészből épített telepeikkel 
helyenkint szigeteknek is beillő zátonyokat alakítottak és tekintélyes 
mészkőhegyek alakjában hagyták reánk gigászi építményüket.

A Gondvana-föld jeges világa és az északi nagy szárazföldek^hegyes- 
völgyes tájai alkották a hátteret a Föld ókorának utolsó felvonásához. 
A perm-korszakkal befejeződött bolygónk történetének második nagy 
periódusa és megkezdődött az ókornál talán még mozgalmasabb középkor.

\
Lüktetctö élet a diadalmas szárazföldim.

A Föld középkorának hajnalát úgy lehet tekinteni, mint a száraz
föld diadalának a korszakát. Az ókor végén, a perm-korszakban kelet-
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A Föld középkorának első periódusában , a triász-korszakban , a szárazföldek tú lsú lyban  voltak  
a tengerekkel szem ben. H árom  nagy kon tinens te rpeszkedett a Fö ld  felszínén, a szák té rre  
szo ríto tt óceánok között. K ésőbb a ju ra - és a k ré ta -korszakban  a tenger több  helyen té r t 

n y e rt a szárazföldek rovására.

A  világ térképe a Föld középkorának elején.
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Ke <_ 11 nagy szárazföldek a középkor elején a in ász-korszakban, még 
inkább megnagyobbították a területüket, a tenger rovására. Az északi 
földiekén Észak Amerika és az ősi Atlantisz egyetlen hatalmas koníi-

A triászkorszaki tenger három tanúja.
A déltiroli A lpokban em elkedik ez a három , ha ta lm as szik laszírt; „H árom  
bástya“  a nevük. A triászkorszakbcn itt  tenger vo lt, annak  m ész tarta lm ú iszap
jából keletkezett a do lom it-kőzet, am elyből a három  sziklaóriás föl van építve.

nenst alkotott, amely az Obi-tenger időnkintí kiszáradása folytán, hosz- 
szabb-rövidebb ideig Ázsiával is összefüggött. Az északi szárazföldet a 
Csendes-óceán nyugati és keleti részét összekötő Thetys-tenger, mint 
egy széles vízöv, választotta el a déli Gondvana-földtől, amely a hatal
mát most ismét kiterjesztette egész Dél-Amerikára; Közép- és Dél-Afri- 
kára, Ausztráliára és Ázsia déli félszigeteire : Arábiára és Elő-Indiára 
A szűk térre szorított tengerek által körülvett két, nagy kontinens között 
ismételten szárazföldi összekötettés keletkezett a Thetys-tengeren keresz
tül, mii t ia a természet hidat épített volna az állat- és növényvilágnak, 
hogy délről északra és északról délre az egész világon elterjedhessen.

A triász-korszak szárazföldje azonban nemcsak vízszintes irány
ban igyekezett a tengertől tért hódítani, hanem hegységek feltornyosítá- 
sával, felfelé is terjeszkedett. A tengerfenéken összehordott mélytengeri 
iszapból és a mészkiválasztó növények által készített mészből, a tenger
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visszavonulása után, dolomil-kőzet keletkezett, amelyet a délliroli Alpok
ban egetostromló, festői sziklacsúcsokká tornyosítottak föl a Föld 
mélyében rejlő erők. Ekkor keletkeztek Budapest környékén a Gellért
hegy és Sashegy dolomitszirtjei, amelyeket a közhit vulkánoknak tart, 
holott a tenger mélyén képződött iszapból építette fel a hegyképző erő. 
A nagykiterjedésű szárazföldek belső területén sivatagok ter
peszkedtek, amelyeknek homokja tarka homokkővé tapadt össze és manap
ság díszes, jóminőségű épiiletkövet szolgáltat az alkotni vágyó ember
nek. A tengerpartok mentén keletkezett elzárt öblökben az egymás 
hegyén-hátán élő kagylók héjainak tömegéből kagylós-mészkő kelet
kezett, amelyet, mint cementgyártásra alkalmas kőzetet, sokfelé bányász

szák, különösen 
Németország tri
ász-korszaki hegy
ségeiben. Ugyan
akkor a száraz
földek más he
lyein, így Euró
pában a mai Né
metország északi 
részén, nagykiter
jedésű beltenge
rek terültek el, 
amelyeknek a he

lyén, a tenger visszavonulása után, mocsaras, lápos mélyföldek maradtak 
vissza. Dús vegetáció kelt életre a vizenyős területeken, erdőségek kelet
keztek mindenfelé, amelyekben bőséges élelemre és védelemre találtak 
a csúszómászóknak a vizenyős, mocsaras területeket kedvelő nemzet
ségei. A mocsarak medrében gipsz- és sótartalmú agyag ülepedett le, 
amely a víz kiszáradása után nagykiterjedésű márga-rétegekben mere
vedett meg, magábazárva a triász-korszaki erdőségek állatvilágának 
megkövesedett maradványait.

Azokon a területeken, ahol egykor a triász-korszak tengereinek 
homokos-agyagos partjai terültek el, a múlt század harmincas éveiben 
meglepő leletre bukkantak. A parti iszapból keletkezett márga és a 
sivatagi homokból létrejött tarka-homokkő réteglapjain az ember kezé
hez hasonló nyomokat találtak, amelyek azonban mesebeli óriás ará
nyait mutatták. A tudósok hamarosan megállapították, hogy ezek a

A bade petti Geliérthcgij,
am elynek helyén a triász korszakban tenger hu llám zo tt. A do lom it
kőzet, am elyből a Gellérthegy sziklái á llanak , az egykori tenger 

iszapjából kele tkezett.
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’0—40 cm. hosszú nyomok egy különös állat lábnyomai. Ezek úgy marad
hattak fenn, hogy a homok- vagy agyagréteget, amelybe belenyomód
tak, később újabb homok és iszap borította be és lefödte a lábnyomo
kat, amelyek a homok vagy agyag 
két rétege között épségben fenma- 
radtak mindmáig. A tudósok kiro- 
/(Tí'um-nak nevezték el ezt a külö
nös, „kéz-lábú“ állatot, amelyben 
az ókori őskétéltűek utolsó sarját és 
a középkor ősgyíkjainak legrégibb 
képviselőjét sejtik. A lábnyomok 
alapos vizsgálatából kiderült, hogy 
a hüvelykujjhoz hasonló, oldaltálíó 
ujj a kirotérium lábának húsos füg
geléke volt, amelyben nem voltak 
ujjpercek és a végét nem fedte ka
rom. Úgy szerepelhetett ez a kiemel
kedő függelék a talpon, mint a fék, 
amellyel a nagy, otrombatestű áilat 
fékezte magát, amikor a csúszós, 
agyagos parti talajon tovahaladt.
Abból, hogy a lábnyomokat a sivata
gokban keletkezett tarka-homokkő 
réteglapjain is megtalálják, arra kö
vetkeztetnek, hogy a kirotériumok 
a mocsaras tengerpartokról néha 
elvándoroltak a sivatagi oázisokra.

A triász-korszaki tengerpar
tok és sivatagi oázisok életénél sok
kalta élénkebb, mozgalmasabb volt 
a mocsaras erdőségek élete. Az ókori 
taóriások már eltűntek, de a nagyra- 
növő surlók, széleslevelű páfrányok 
még megőrizték az erdőségek kő
szénkorszaki jellegét. A növényvilág 
vállozatosságáról az araukáriák, az ősboróka terjedelmes bokrai, az 
ős-ciprusok és a különös levelű ginkgófák gondoskodtak. Ebben a vál
tozatos növénytársaságban sarjadt ki az ősgyíkok nemzetsége. A mai

Ő s i  lábnyomok a s i v a t a g  homol jlbun.
A  triász-korszaki sivatag  hom okjából kelet
kezett ta rka-hom okkő  réteglapj m ta lá lták  
ezeket a kézform ájú nyom okat. K iderült 
róluk , hogy a triász-korszak  elején élt kiro- 

té rium  nevű á lla t lábnyom ai.
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gekko-gyíkhoz hasonló törpegyíkok és a hosszúlábú, patkánynagyságú 
gyorslábú sárkány vadászgattak a röpködő vagy a partokon futkosó 
rovarokra. A parti iszapban a páncélosfejű gőték utolsó sarjai cipelték 
tova nehézkes testüket és egyenetlen harcba keveredtek a hegyes fogak
kal ellátott, vérengző természetű tarajos-gyíkokkal. A vízinövények 
sűrűjéből csőrszerűen megnyúlt orrú, gyíkformájú kis állatok, úgy
nevezett madárgyíkok bújtak elő. Ezek voltak az elődei a későbbi kor
szakok repülő sárkányainak és az ősmadárnak. A vízben hosszú
orrú csőrös-gyíkok, a későbbi halgyík ősei lubickoltak, a parti vizekből 
pedig a belodon-krokodilus dugta ki tőrszerű fogakkal ellátott ijesztő 
fejét. A sokféle csúszómászó között már ott mászkált ösleknösbéka is, 
amelyet páncélba burkolt teste jól megvédett a prédára leselkedő ször
nyetegek ellen.

A parton heveré- 
sző, sütkérező állatok 
társasága időnkint ijed
ten rebbent szét és 
eszeveszetten menekült 
a vízbe, mert a surlók 
sűrűjéből előbukkant a 
szárazföldek réme, a 
rettentő gyíkok első ha
talmas képviselője. Ha 
oszlopoknak is beillő,
erős lábaira és hosszú, vastag farkára támaszkodva felegyenesedett, 
szinte eltakarta a napot otromba testével. Hosszú nyakán ide-odafor- 
gatta aránylag kis fejét, zsákmány után kutatva, s közben vészesen 
csattogtatta hosszú állkapcsaiból elővillogó hatalmas fogait. Rövid, de 
erős mellső végtagjai olyanok voltak, mint egy birkózó vagy ököl
vívó izmos karja i; négy ujját széjjelterpesztve tartotta, hogy meg
ragadja velük vigyázatlan zsákmányát; felfelé meredő hüvelykujján 
hegyes karmot viselt, amelyet harc közben úgy használt, mint a tőrt.

Az első rettentő gyík nem sokáig volt rettegett uralkodója a 
triász-korszak erdőségeinek. A déli Gondvana-föld jégmezőin a perm

et 130 . o ld a lo n  levő  k é p  m a g y a r á z a t a :
A kép triász-korszaki p a rtv idéket m u la t be, a há tté rben  hom oksivataggal, am elyet egy kis 
aurokária-erdőoázisa  szak ít meg. Halra a v ízparton  fanagyságú surlók lá th a tó k . A zelő térben  és- 
a túlsó p a rt hom okján kis m adár-gyíkok, úgynevezett ütoszauruszok hevernek. A baloldalon 
a belodon-krokodilus m ászik ki a p a rtra , jobbra  pedig egy csőrös-gyík dug ja  ki a vízből a 
gaviáléra em lékeztető hosszú fejet. A túlsó p a rton , a surló-fák m elle tt, egy re tten tő -gy ík  
otrom ba teste  em elkedik, m íg a csőrös-gyík e lő tt az ősteknősbéka kapaszkodik a p a rtra .

A hangyász-sün.
A Föld  középkorából reánk szárm azott ausztráliai á lla t, 
am ely — akárcsak  a kacsacsőrű emlős — m egm arad t a leg

ősibb em lősállatok fejlődési fokán.
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korszakban kifejlődött ragadozó csúszómászók, amelyek már maguk
ban rejtették a későbbi emlősállatok jellegeit, eljutottak a Thetys- 
tengeren képződött szárazföldi hidakon keresztül az északi kontinensre 
is és tanyát ütöttek a mai Európa és Észak-Amerika területén terpesz
kedő triász-korszaki erdőségekben. Fejlődésük itt még inkább előre
haladt; már közel voltak ahhoz, hogy a vérük hőmérsékletét szabá-

* -y& í

A  kacsacsőrű emlős.
A usztrália á lla tv ilágnak  egyik különös tag ja , am ely m egőrizte a Pöld középkorában élt 
legősibb em lősállatok jellegeit. Ez a m a m ar kihalófélben levő álla t csőrrel van ellá tva, 
to j st to jik , m in t a m adarak , de a te s té t szőr fedi, a to jásbó l k ikelt f ióká já t pedig  szop

ta tja ,  m in t az em lősállatok.

lyozni tudják, mint a mai emlősállatok, s hidegvérű állatokból 
in elégvén! ékké változzanak.

. Fejlődésük egyik ága a Föld középkorában elterjedt kisebb csúszó
mászókon keresztül, — amelyeknek szájában sokhegyű zápfogak és nagy 
metszőfogak voltak, — elvezetett Ausztrália és az ausztráliai szigetek 
mai különös állataihoz : a hangyászsün-höz amely féregalakú nyelvével 
rovarokat fogdos, és a kacsacsőrű emlős-höz, amelynek a kacsáéhoz hasonló 
csőre van, nősténye tojást tojik, mint a madarak, de a tojásból kik.dt 
fiókáját szoptatja, mint az emlős állatok. Ausztráliának eme furcsa
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állatai maradványai a középkor állatvilágának. Amikor a déli Gondvann- 
föld szétdarabolódott és délkeleti darabjaiból Ausztrália és a környező 
szigetek keletkeztek, a középkori állatok ottrekedtek az ősi földdarabo
kon. Itt nem haladtak tovább a fejlődés útján és olyan fokon marad
tak, mint a középkori ősemlősök. Ausztrália, Ujguinea, Tazmánia mai 
erszényes emlőseit és csőrős emlőseit úgy kell tekintenünk, mint a Föld 
középkorában kifejlődött kezdetleges emlősök utolsó maradványait, 
amelyeknek napjai meg vannak számlálva, mert a fejlődés törvénye 
nem engedi, hogy sokáig élhessenek abban a korban, amelyben az emlő
sök már fejlődésük legmagasabb fokára érkeztek.

Az emlősál
latok igazi fejlő
dése az északi 
szárazföldön in
dult meg. A mai 
kis erszényes-pat
kányokhoz és ro
varevő emlősök
höz hasonló ős- 
erszénycsállatok- 
ból sarjadt ki az 
az életerős nem
zetség, amely ki
indulópontja volt 
az emlősök legkü
lönbözőbb ágai
nak. A tudósok
úgy ismerik ennek a nemzetségnek a tagjait, mint amelyeknél a záp- 
íogakon három csúcs volt kifejlődve. A fejlődésnek valóságos csodája, 
hogy ezekből az igénytelen triász-korszaki állatokból idővel kialakult 
a foghíjas-, rovarevő-, rágcsáló- és ragadozó-emlősök, úgyszintén a 
denevérek, a nagy szárazföldi növényevők, palások és elefántok, továbbá 
a tenger óriásai, a cetek és végül a majmok változatos sokasága.

Amíg a triász-korszak nagykiterjedésű szárazföldjein ilyen nagy
szerű előli a lad ást te tt az élet, addig a szűk térre szorított tengerek állat
ai lágában legföljebb annyi változás történt, hogy a pörgekarúak ősi 
lemzetségét még inkább háttérbe szorították a kagylók és a csigák, s 
logy meg kezdődött a fellendülése a tintahalak ama nemzetségének,

Az Indiai-óceán hajósának csónakja.
Az Indiai-óceánban élő hajós-csiga, a nautilusz, az egyetlen m a 
élő rokona a középkori tengerekben rendkívül e lte rjed t am m oni- 
teszeknek. A középkor végén k ihalt am m oniteszek hé ja  a mai 
nautiluszéhoz hasonló szerkezetű volt. A csavarodo tt héj — m int 
a jobboldali képen lá th a tó , — keresztfalakkal kis kam rákra  van 
osztva, ezeket levegő tö lti meg. A légkam rák ta r t já k  a vízben 
lebegve az á lla to t. A héj utolsó, nagy üregében, a lakókam rában, 
él m aga a zá lla t és a héj tágas nyilasán d u g ja  ki hosszú, mozgékony 

fogókarokkal övezett fejét.
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amely a középkor következő korszakaiban a virágzás bámulatos fokára 
emelkedett, majd az újkor beköszöntésével egyszerre letűnt az élet szín
padáról. Ammonileszek-nek nevezzük ezeket a puhatestű-állatokat, 
amelyeknek legkülönbözőbb nagyságú, alakú és díszitésű mészhéjait 
tömegesen őrizték meg számunkra a triász-korszak, de különösen az azt 
követő jura- és kréta-korszak tengereiből leülepedett kőzetek. Az ammoni-

teszek az ókorból származó és az Indiai
óceánban ma is élő hajós-csiga vagy nauti- 
lusz rokonságába tartozó puhatestű- 
állatok voltak. A nyilt tengerben olyan 
mészhéjban hajókáztak, lebegtek, amely 
belüi levegővel telt rekeszekre, kamrákra 
volt osztva. A héi utolsó, nagy kamrájá
ban, a lakókamrában, helyezkedett el az 
állat, a héj száján kinyújtva a fejét 
övező hosszú karjait, amelyek a zsák
mány megragadására szívókorongokkal 
voltak ellátva és amelyekkel evezni is 
tudott a vízben. A mai tengerekben, a 
nautiloszon kívül, a vitorlás-csiga, az 
igazi tintahal (a szépia) és a nyolckarú 
polip kiterjedt rokonsága képviseli a 
puhatestűeknek ezt a nemzetségét, ame
lyeknek ősei már az őskori és ókori ten
gerekben is éltek. A tudósok lábas
fej iiek- nek nevezik őket, mert a fejüket 
övező hosszú karjaik a vízben való moz
gásban is segítségükre vannak, akárcsak 
a halaknak az úszó-végtagok.

A középkor lábasfejű állatai, az 
ammoniteszek, már a triászkorszak ten
gereiben megtalálták életfeltételeiket, 

de fénykoruk csak akkor köszöntött be, amikor a triász-korszak végén 
a tenger rohamot indított a szárazföld ellen, hogy visszahódítsa az 
elrabolt területeket,

A  tintahal vagy szépia.
A mai tengerek legelterjed tebb cs leg
ism ertebb lábasfejű á lla tja . A puha- 
te stű -á lla to k  sor. ba tartozó  lábas- 
lejűekre (m ásként tin tah a lak n ak  is ne
vezik őket) jellemző, hogy a fejükön 
tapadó-korongokkal e llá to tt, hosszú 
nyúlványok , úgynevezett karok  van - 
i ak, am elyek a zsákm ány m egraga
d ására  és a vízben való m ozgásra 

szolgálnak.
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özönvízi élet a Föld középkorában.

A szárazföld uralmát a középkor második felében, a jura- és a 
krcla-korszakban, a tenger hatalmas előnyomulása váltotta föl. A jura
korszak elejétől kezdődően mind nagyobb tért nyert az óceán; szinte 
özönvízszerűén öntött el óriási földdarabokat és borított el liegyes- 
völgyes vidékeket. Az északi és a déli két nagy kontinens között diadal
masan tört utat a tenger. A triász-korszak nagykiterjedésű északi szá
razföldjéből csak a mai Észak-Amerika keleti fele és Grönland, Európa 
területéből Skandinávia, az ázsiai részből Szibéria, az északkeleti part
vidék, Közép-Ázsia és Kína maradt meg, mint összefüggő földdarab. 
Európa időnkint összeköttetésben állott ezzel az északi földcsíkkal, 
időnkint pedig a tenger előnyomulása elszakította attól és ilyenkor 
nagy szigetként emelkedőt ki az óceán diadalmas hullámaiból.

A tenger hódító kedve a déli Gondvana-földet sem kímélte meg. 
A Thetys-tenger délnek előrenyomuló ágai darabokra szaggatták az egykor 
összefüggő nagy földdarabot. Nyugaton Dél-Amerika keleti fele Afriká
val alkotott egy nagyobb kontinenst, míg keleten, a mai Madagaszkár 
és Indiai-Óceán területén, feküdt a másik nagy déli szárazföld ; egy 
harmadik kisebb földdarab pedig a mai Ausztrália helyén terült el és 
időnkint a mai nyugatindiai szigetvilág területén át, összeköttetésbe 
került az északi kontinenssel.

A szárazföldeknek ez a feldaraboltsága és a tenger uralma nagy- 
jában-egészében ilyen maradt a középkor végéig. A Föld szilárd kérgé
nek nyugalmát alig zavarták meg vulkáni kitörések és hegyképződés. 
A belső erők látszólagos pihenése, amely már a triász-korszakban meg
kezdődött, folytatódott a jura- és a kréta-korszakban is, de — bogy 
a szilárd kéreg és a tenger lakói el ne bízzák magukat — helyenkint 
mégis jelentkeztek a Föld mélyén lakó démonok és a mai Alpok és 
Dél-Németország egyes vidékein, nemkülönben amerikai területe
ken vulkáni kitörésekben és hegyalkotó működésben adtak életjelt 
magukról.

A tenger térhódításával az élet ismét felvirágzott a sós hullámok 
birodalnában, de ugyanakkor újabb haladást tett a szárazföldön is. 
A jura- és a kréta-korszak állatvilágának jellegzetessége, hogy a csúszó
mászók óriásokká fejlődtek, valósággal mesebeli sárkányokká, amelyek 
mellett szinte törpékké zsugorodtak a fejlődés útján lassan tovahaladó 
emlősök és a tengeri gerinctelen állatok.
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A tengerek hullámait, mint a kilőtt torpedók, szelték keresztiil- 
kasul a hegyesfejű halgyíkok, az ihlioszaurnszok. 'több méter hosszú

Úszkáló halgyíkok a jurakorszaki tengerben.
A halgyíkok vagy ihtiosza un úszók v o ltak  a ju ra- és k réta-korszaki tengerek  re tteg e tt urai. 
N agy csoportokban úszkáltak  a sós hullám ok közö tt, ha lak ra  és egyéb tengeri á lla tokra  
vadászva. H osszú álkapcsokkal e llá to tt fejük  a m ai delfinek fejére em lékez te te tt, a fogaik 
olyanok vo ltak , m in t a  krokodilusoké, az uszónyaik a cetekéhez, a törzsük pedig a  halaké

hoz vo lt hasonló.

szörnyetegek voltak ezek, rettenetes fogakkal felfegyverzeti, megnyúlt 
állkapcsokkal, óriási, merev szemekkel, a cetek úszóihoz hasonló nagy, 
lapátalakú úszóvégtagokkal és sarlóalakúan hajlott izmos farokkah
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Nagy seregekké verődve úszkáltak, vadászgattak a tengerben, amely
nek valóságos rémei voltak, akárcsak a cápák a mai tengereknek. Falánk
ságuk nem ismert határt. Gyorsak voltak és vérengzők. Megtámadták 
saját rokonaikat, más tengeri csúszómászókat is. Legszívesebben a nvilt

A jura-korszaki tenger ragadozói.
Az előtérben h a tty ú n y ak ú  sárkányok úszkálnak , ha lakra  vadászva. A háttérben  
halgyíkok csapata  lubickol a hullám ok között. A parti sziklák m ellett három h a tty ú - 
nyakú sárkány leselkedik, hogy elcsípjen cgy-ogy csapatátó l elszakadt haigyikot.

lengerben halakra vadászgattak, de le-leszálllak a fenékre is, hogy csi
gákkal, kagylókkal és főként ammoniteszekkel csillapítsák nehezen 
kielégíthető éhségüket. A tenger rettegett urai voltak a halsárkányok, 
hiszen soraikban olyan óriások is akadtak, amelyeknek csupán a fejük 
hosszabb volt egy méternél.
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A halgyíkok nagy csapatain kívül más vérengző szörnyetegek is 
veszélyeztették a jura- és krétakorszak tengereinek közbiztonságát. 
Ott éltek többek között rokonaik, a hattyúnyakú sárkányok, a plezio- 
szaurusz-ok, amelyekkel állandó harcban állottak, mert hiszen közös 
volt a vadászterületük. A hattyúnyakú sárkányok-nak széles, csónak
formájú testük volt, amely biztosan feküdt a vizen, s oldalt 
kinyúló, négy, nagy úszó végtagjukkal gyorsan hajtották előre, rövid 
farkukkal pedig biztosan kormányozták. Hosszú, hajlékony nyakukat 
magasan a hullámok fölé emelték és aránylag kis fejüket ide-odafor- 
gatták zsákmányra leselkedve, vagy ellenségeiket, a halsárkányokat

kémlelve. Állkapcsaikat erős, 
hegyes fogak borították, biztos- 
san ragadták meg velük a gyor
san tovasikló halakat, amelyek 
után hosszú nyakukkal mélyen 
a víz alá is nyúlhattak. Kisebb 
csapatokban éltek együtt, de 
erejük, ügyességük, gyorsaságuk 
folytán így is veszedelmes ellen
felei voltak a tömegesen élő 
halsárkányoknak és kíméletlen 
pusztítói minden élőlénynek, 
amely az útjukba került.

Hogy még nagyobb legyen 
a veszedelem, a halsárkányok és 
hattyúnyakú sárkányok seregein 

kívül, hatalmas tengeri krokodilusok, krokodil-gyíkok, a tengeri 
óriásleknös ősei és a csúszó-mászók nemzetségének egyéb közép
kori sarjai fenyegették a tenger békéjét és a halak meg a gerinc
telen állatok életét. A gerinces állatok sorában, a tengeri sárká
nyokká növekedett csúszómászók mellett, alárendelt szerepük volt a 
középkori tenger életében a halaknak, amelyek az ősi cápákon és pán
célos halakon kérésziül eljutottak már a fejlődés útján a legmagasabb 
fokig, a csontos halakig, de még messze voltak attól, hogy a tengereket 
és édesvizeket olyan nagy tömegekben lepjék el, mint mainapság.

A halak helyett az ammoniteszek hihetetlen tömegei képviselték 
a jura- és kréta-korszak tengereiben a ,,nép“-et. A leginkább vörös
színű jura-korszaki mészkövek, amelyek az Alpokban, a Jura-hegy-

A  középkori tenger népének gyermeke.
A középkori tengerekben óriási töm egekben és 
változatosságban elte rjed t am m oniteszek közül 
az egyiknek m egkövült hé já t lá tju k  a képen, 
oldalról és élűiről tek in tv e . Ehhez hasonló cifra 
csónakokban hajólcáztak m illiószám ra a közép
ko r tengereinek  tin tah a la i, am elyek az ú jk o r 
ha jna lhasadása  e lő tt e ltűn tek  az élet színpadáról.
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ségben, a Kárpátokban, a Magyar Középhegységben és a földkerekség
nek még számos más pontján jelzik az egykori tengerek helyét, az ammo- 
nitesz-héjak rendkívül változatos sokaságát őrizték meg az utókor szá
mára. A Budapesten lépcsőknek és kávéházi asztaloknak használt vörös 
piszkei márványban ott látjuk a metszeteit a légkamrákra osztott ammo- 
nitesz-házaknak, mint üd
vözletét a régmúlt idők
nek, amikor még tenger 
hullámzott ott, ahol ma a 
Bakony-, a Vértes- és a 
Gerecse-hegység erdővel 
borított lankái emelked
nek. Az ammoniteszek kö
zött voltak nehány centi
méter átmérőjű vagy még 
kisebb törpék, de voltak 
óriások is, amelyek héjá
nak kerülete a hét métert 
is elérte. Akárcsak a mai 
csigáknak, az ammonitc- 
szeknek is a legkülönbö
zőbb alakú volt a héjuk.
A legtöbbnél egymás mel
lett haladtak a csavaru- 
latok, mint a mai tányér
csigánál, másoknál egy
másra borultak, akárcsak 
a tengeri porceiláncs'gá- 
nál. A héj díszítése is a 
legváltozatosabb volt. Ila- 
ránlul haladó bordák, 
hosszában futó tarajok,
bütykök, csücskök díszítették a héjakat, mintha a természet kedvét 
lelte volna abban, hogy minél cifrább külsőt adjon a tenger népének 
és kielégítse művészi vágyait.

A csavarodott héjú ammoniteszek mellett a középkor tengereiben 
olyan lábasfejű állatok is éltek, amelyeknek hosszú, egyenes héjuk volt. 
BelenmiLeszek-nck nevezik ezeket a különös állatokat; héjuknak

Megkövesüll isteni]ila.
A középkori tengerekben éltek a belem niteszeknek neve
ze tt lábasfej ü-állatok , am elyeknek héja hosszá, kemény 
csúcsban végződött, hogy könnyebben szeljék a vizet. 
A belem niteszhéjak csúcsai nagy m ennyiségben m arad 
ta k  lenn m egkövesedve a középkori kőzetekben. A nép
babona azt ta r t ja  róluk, hogy villám csapások alkalm á

val az égből zuh an lak  alá.
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szivarhoz vagy torpedóhoz hasonló tömör nyúlványait tömegesen őriz
ték meg a jura-korszak tengereiből leülepedett mészkövek. A babona 
azt tartja róluk, hogy hatalmas zivatarok alkalmával a villámokkal 
az égből zuhantak alá, rettenetes égi nyílzáporként. A belemniteszek 
seregcsen tanyáztak a tenger moszaterdőiben és nagy csapatokban

kóborollak a nyílt tengerben. 
I léjük belül légkamrákra volt 
osztva; a tompa végükön 
levő utolsó kamrában, a 
lakókamrában húzódott meg 
maga a puhatestű állat. A 
légkamrákat megtöltő levegő 
lebegve tartotta őket a víz
ben, s miközben a fejüknél 
levő tölcséren át a kopoltyú- 
üregükből nagy erővel vizet 
lövcltek ki, hátrafelé lökőd- 
ték és héjuk hegyes végével 
úgy szelték a vizet, mint a 
kilőtt torpedó vagy az íjból 
kiröpített nyíl.

A kréta-korszaki ten
gereknek az ammoniteszeken 
és belemniteszekcn kívül volt 
még egy néposztálya, amely 
tömegével fölülmúlta a ten
geri állatvilág többi nem
zetségeit. Az egysejtű fora- 
miniferák népsége volt ez, 
amelynek finomművű inész- 
héjakban élő parányi tagjai 
ott lebegtek láthatatlanul a 
tengerek felszínén. Az életük 

nem volt tartós, seregestül pusztultak el és mészhéjaik sűrű rajok
ban süllyedtek a tenger fenekére. Helvenkint vastag iszap gyűlt össze 
a foraminiferák parányi mészhéjaiból, s amikor a tenger visszavonult, 
fehér, porhanyos kőzetté merevedett a mészhéjacskák tömege. Anglia 
délkeleti tengerpartján fehérlő mészkőszirtek emelkednek, amelyekről

Amiből ez irókréta lelt.
Az ir tk ré ta  olyan mészkőből készül, am ely a kréta- 
korszaki tengerekben élt parány ifc ram ii iferí k mész- 
héjainak millióiból kele tkezett a  tenger v isszavonu
lása u tán . A képen egy m a élő foram iniferát lá tunk , 
sokszorosan m egnagyítva. A parány i á lla t egyetlen 
protoplazm acsepből, egyetlen sejtből áll, am ely ;'t- 
lyukga to tt m észhéjat készít m aga körül, hogy kocso
nyás teste  védve legyen. A héj lyukacskáin finom 
protop lazm aszálakat bocsát ki, ezekkel ragad ja  meg 
a parány i növénykékből álló zsákm ányát és a szálacs

k ákkal a  helyét is v á lto z ta tja .
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a szigetország régi nevét (Albion =- feli ér or szág) kapta. A hatalmas 
sziklák a krétakorszaki foraminiferák héjainak milliárdjaiból épültek 
föl, éppen úgy, mint a Balti-tenger nyugati részén levő Rügen 
szigeten, továbbá Franciaország északnyugati partján, a dán parto
kon, Oroszország számos vidékén, a Földközi-tengerben pedig Kréta
szigetén fehérlő mészkőszirtek.

Az emberi élelmesség a porlékony, fehér mészkőből irókrcíát 
készít, így hasznosítva a mintegy húszmillió évvel ezelőtt élt parányi 
állatok kővémerevedett holttetemeit. A finom por, amely az iró- 
krétáról a fekete táblára tapad, hogy betűkkel, számokkal, rajzzal 
kifejezze az emberi gondolatot, a foraminiferák finom héjacskáinak 
a tömege. Ha mikroszkóp alá tesszük, megelevenedik előttünk egy 
parányi kép a középkori tengerek világából, abból a korszakból, 
amdlynck éppen az irókréta után adtak nevet a Föld történetét 
kutató tudósok.

Abban az időben, amikor az ammoniteszek és belemniteszek világa 
már letünőbcn volt és lassan leáldozni készült a hatalmas sárkánygyíkok 
napja is, amikor derengeni kezdett a Föld újkorának a hajnala, akkor 

a kréta-korszak végén — virágzott a tengerekben a kagylóknak 
egy különleges nemzetsége, a rudislák. A sekély parti tengerekben, nagy- 
kiterjedésű telepekben éltek együtt, valóságos zátonyokat építve hatal
mas mészhéjaik tömegéből. A héjuk egyik teknője olyan volt, mint 
egy tölcsér, amelynek szájára lapos fedőként illeszkedett reá a másik 
ieknő. Kúpos teknőjük hegyes végével az iszapba fúródva helyezkedtek 
cl egymás mellett a tenger fenekén, lapos fedőjük alól hosszú fonalak 
nyúltak ki és kígyóztak ide-oda a vízben. A rudislák nemzetsége, amely
nek tagjai között egyméternél nagyobb óriások is akadtak, rövid életű 
volt. Mire az újkor hajnalpírja megjelent az égen, eltűntek a kréta
korszak tengereiből, de megkövesedett héjaikat reánk hagyták azokban 
a mészkövekben, amelyek az Alpesekben, a Pireneusokban, a Kárpá
tokban, a Himalája-hegységben, nemkülönben Ilolland-India és Ame
rika területén jelzik a helyét a sekély tengernek, ahol a Föld 
középkorának végén zátonyokat épített a kagylóknak ez a korai pusz
tulásra ítélt nemzetsége.



112 Tolnai Világtörténelme

Hogyan fejlődött ki az első madár?

Az állatvilág fejlődését fokról-fokra követtük a Föld történeté
nek korszakain keresztül. Láttuk, hogyan fejlődött ki az egysejtű állat
ból a tengereket benépesítő gerinctelen-állatok sokasága, hogyan hódí
tották meg a szárazföldet előbb az ízeltlábúak, majd a gerinctelenek
ből kialakult gerinces-állatok seregei, miképpen haladt a gerincesek 
törzse mind feljebb a fejlődés útján a sárkányokká növekedett csúszó
mászókig és még feljebb, az emlősállatok elődeiig. A levegő urai, a

A  skorpió-lég'j,
am elynek őse a kőszén-korszakban élt cs valószínű, hogy belőle indu lt ki a 
ju ra-korszakban  szárnyrakelt lepkék fejlődése. Skorpió-légynek azért neve
zik a m integy másfél cen tim éter nagyságú ro v a rt, m ert a po troha  a skor
pió farkához, a lején levő szívószerve pedig a légy szivókájához hasonlít.

madarak azonban még hiányoztak az állat-társaságokból, amelyeket 
megismertünk. A kőszén-korszak és a triász-korszak erdőségeiben hiába 
kerestük a madarak színes sokaságát, hiába lestük a madárdalt. Az első 
madár, a szárnyas világ őse még ott rejtőzködött valahol egyik ijesztő 
külsejű csúszómászóban, amelynek csak évmilliók múlva jutott az a 
szerencse, hogy a fejlődés során a levegő urainak adjon életet. A jura
korszakhoz fűződik az életnek az a jelentős diadala, hogy a madár
világot is elindította a fejlődés útján.

Németországban, a würtembergi Solnhofen község mellett van
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egy világhírű kőbánya, amelyben a világszerte elterjedt litográf-követ 
fejtik. A sokszorosító-iparban azelőtt, amikor még nem voltak haszná
latban a modern sokszorosító eljárások, nélkülözhetetlen volt ez a sárga
színű palás kőzet, amelynek vaskos lapjaira rajzolták, vésték a sok
szorosításra váró mérnöki, építészeti rajzokat, térképeket stb. A soln- 
liofeni bánya a Föld történetének egyik legnevezetesebb könyve. A sárga 
litográfkő lapjaira a jura-korszak életének érdekes fejezete van ráírva 
a kövületek sokatmondó betűivel.

Tegzes szitakötő.
E nnek  a rovarnak  az őse leh e te tt a közvetlen előde a pillangók ta rk a  seregének.
A fejlődés ú tja  a  kőszén-korszaki skorpió-légyen és az ősi tegzes-szitakötőn kérész
tő l veze the te tt a pikkelyesszárnyú lepkékig. A képen a viz fölött a kifejlődött 
tegzes-szitakötő la th a tó , a vízben pedig a lá rvá i, am elyeket összetapaszto tt 

növényi részekből készült burok (tegez) véd.

Leolvashatjuk ezekről az egymásra boruló, hideg kőlapokról 
hogy Solnhofen vidékén, mintegy harmincmillió esztendővel ezelőtt, 
sekélyvízű tengeröböl terült el, a jura-korszaki partvidék egyik lagúnája, 
amelyben a tengeri állatok óriási tömege élt, szinte hemzsegett. A ten
ger dagálya ismételten elöntötte ezt a területet és a hullámok a tengeri 
állatok újabb tömegeit terelték ide. Egyszer azután a zátonyépítő korallok 
gátat emeltek a nyílt tenger felé, a dagály többe nem tudott átcsapni a 
Jagunás területre, s a tengeri állatok sokasága fogva volt az elgátolt, 
lezárt vízterületen. Amíg tartott az éltető elemből, addig még vígan
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pezsgett itt az é le t; de amilyen, mértékben a Nap sugarai mind több és 
több vizet párologtattál: el az elzárt medencékből, olyan mértékben 
vált mind küzdelmesebbé, keservesebbé az életterületüktől elszakí- 
tolt tengeri állatok léte. Az egyre kisebbedő vízterületen halomra pusz
tultak, mert nem tudtak alkalmazkodni a szárazföldi élethez. Holt- 
tetemeik belesüllyedtek a lassan szikkadó puha iszapba, amely temetője

Az első madár ho tteteme a solnhofeni kösirban.
A w ürttem bergi Solnhofen község m elle tt bányászo tt 
litográfkőben m egm arad tak  az u tóko r szám ára a ju ra 
korszakban élt ősm adár, az a rheopterix , m aradványai. 
Az egyik lelet — am ely a fenti képen Itth a tó  — fogoly
nagyságú m adár teljes cson tvázá t és to lla inak  a lenyo
m a tá t is m egőrizte. E nnek  alapján  m eg leh e te tt á lla 
p ítan i, hogy milyen volt a körülbelül harm incm illió  

évvel ezelőtt élt első m adár.

lett az egykor gondtalan életet élt állatok ezreinek. A kiszáradt iszap 
később palás kőzetté merevedett és vastag réteglapjai közé zárva 
megőrizte számunkra az állatok megkövesedett maradványait, amelyek 
a jura-korszak egyik periódusának történetét regélik el nekünk.

A solnhofeni litográfkövek nemcsak a halálra ítélt tengeri állatok 
maradványait őrizték meg a késői utókor számára. A tömegsírba bele-
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hullottak levegőben élő állatok holttestei is, amelyek a jura-korszaki 
szárazföld éleiéről is elárulnak egyet s mást. A solnhofeni kősírba temetve 
találták meg a legősibb lepkét, amely még nem volt olyan pompázó, mint 
a mai pillangók és nem élt a virágok nektárjából. A vizeink közelében 
ma is élő tegzes-szitakötőhöz hasonló, igénytelen külsejű rovar volt, 
amelynek fejlődése az ókori skorpiólégyen és ősi tegzes-szitakötőn keresz
tül vezetett. Úgy látszik, szilárd táplálékkal élhetett, mert szívóka helyett 
rágásra alkalmas erős állkapcsokat viselt, mint a szitakötők. Az első 
lepkén kívül a repülő állatok világából szitakötőket és egyéb rovarokat, 
továbbá a repülő sárkánygyíkok nemzetségének 
néhány tagját találták eltemetve a középkori 
állatvilág solnhofeni temetőjében.

A legnevezetesebb solnhofeni lelet azon
ban egy fogolynagyságú szárnyas állatnak a 
lilográfkőre rásajtolL maradványa, amely 
olyan jellemvonásokat mutat, mintha inkább 
madárnak, mint repülő csúszómászónak a 
holtteteme lenne. Ilátraszegett nyakkal, kiter
jesztett szárnyakkal és hosszan elterülő farok
kal fekszik a nevezetes állat múmiája a soln
hofeni kőlapon. Jól látni mellső végtagjának 
hosszú csontjait, amelyeken szép sorjában 
tollak helyezkednek el, mint a madárszárnya
kon. A szárny hajlásából azonban — eltérően 
a mai madaraktól — három rövid, tollatlan 
ujj nyúlik ki, a végén karmokkal. Hosszú toliak
ból álló farka, mint egy széles uszály terül szét, 
s a közepén, a hátgerinc folytatásaként, csigo
lyákból álló tengely vonul végig, amelyhez 
hasonlót hiába keresnénk a madarakon. Megnyúlt nyakán madárfejet 
visel, amelyen jól látni a szem csontgyűrűjét; megnyúlt állkapcsaiban 
azonban a krokodiluséhoz hasonló fogak vannak. íme egy repülő állal, 
amely már inkább madár volt, mint repülő csúszómászó, de mégsem 
volt tökéletes madár. Toliakból álló szárnya volt és tollas farokkal 
kormányozta magát, mint a madarak, de mellső végtagjainak karmos 
ujjaival kapaszkodni tudott, fogakkal megrakott állkapcsaival pedig 
harapott, mint a csúszómászók. Honnan került a középkor sokféle 
csúszómászója közé ez a különös szerzet, amelyet arheoplerix-nek

1 I >

A madárvilág őse.
A solnhofcni leletek a lap ján  
készült az arheopterix-nek itt 
bem u ta to tt ra jza , am elyen jól 
lá th a tó k  a m ai m adarak tó l 
való eltérések : a fogakkal el
lá to tt csőr, a szárny  hajlású
nál levő három  karmos ujj és 
a hosszú farok  közepén végig

futó gerirc .

T o ln a i  V i l á g t ö r t é n e l m e .  1. 10
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kereszteltek a tudósok és amelyet az első madárnak, a madárvilág 
ősének tekintenek.

Még a triász-korszakban kezdődhetett valamelyik krokodil
formájú madárgyíknak a repülő élethez való alkalmazkodása. Oldali - 
álló végtagjai a fejlődés során mindinkább a teste közepe felé helyez-

Hogyan lett a csúszómászóból madár.
A tudósok  egy részének felfogása szerint az első m ad ár nem a 
k rokodilform ájú  m adárgyikból a lak u lt ki, hanem  egy k isebbfajta  
re tten tő  gyíkból, am elyet m adár-elődnek, p roavisz-nak neveztek  
el. E nnek  m arad v án y ait nem ism erjük , s így a  fenti kép, am ely 

két viaskodó proaviszt m u ta t be, csak képzeletbeli.

kedtek el, míg végül törzsének mellső része felemelkedett, mellső vég
tagjai szabadokká váltak, s csak izmos hátsó végtagjaira és hátranyúló, 
hosszú farkára támaszkodott, akárcsak a triászkorszaki erdők réme, 
a rettentő gyík. Hogy két hátsó végtagján biztosabban járhasson, a 
középső ujja megnyúlt. Később már a fákra is felmerészkedett ez a külö-
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nős állat, hogy ott élelmet keressen. Most azonban már biztosító beren
dezésre volt szüksége, hogy az ágról-ágra való ugrálás közben az esés 
gyorsaságát fékezze és szükség esetében nagyobb magasságról a földre 
vethesse magát. Mellső végtagjai és farka között pikkelyekkel fedett 
hártya fejlődött ki, hasonló a mai repülő gyíkokéhoz, amely kiterjesztve

A bóbitás-tyúk vagy hoalzin.
Ez a m ad ár D él-A m erikában, A ngol-G uyanában él és az 
a nevezetessége, hogy fiatal korában  olym ódon kapasz
kodik a fákra , m int a jó ra  korszaki ősm adár, az arhe- 
opterix . A kife jlődött bób itás-tyúk  is szívesebben ta r 

tózkodik a fák, bokrok között, m ert rossz repülő.

úgy szerepel, mint az ejtőernyő. A fejlődés következő fokán a pikke
lyes bőrszárny tollassá alakult, a mellső végtag és a fark összefüggése 
megszűnt, a mellső végtagból repülésre alkalmas tollas szárny, az előbb 
támaszkodásra szolgáló farokból pedig a levegőben való kormányzásra 
alkalmas szerv fejlődött ki. A földön ugráló vagy fákra kapaszkodó

10*
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állatból, amely csak a magasból lefelé tudott repülni, kialakult az első 
madár, amely már felszállhatott a földről és — ha nehézkesen is — 
egyik fáról a másikra szállhatott.

Az arheopterix közvetlen elődjeit nem ismerjük, maradványait 
nem őrizték meg az egykori kőzetrétegek. Ezért nem valamennyi tudós

egyezik meg abban, hogy az első 
madár fára kapaszkodó és ejtő
ernyőszerű készülékkel a földre 
bocsátkozó csúszómászóból fej
lődött. Vannak, akik a prcavis: 
nevű madárőstől, egy képzelet
beli lénytől, származtatják az 
arheopterixet. Ez földön élő 
állat lehetett, erős hátsó vég
tagokkal, szárnyformán kiszé
lesedett mellső végtagokkal és 
hosszú farokkal, amelyet ugrá
lás, futás közben egyensúlyo
zásra és támaszkodásra hasz
nált. A szárny szerű mellső vég
tagok szétterpesztve szintén 
egyensúlyozásra szolgáltak, de 
egyúttal a végükön levő kar
mos ujjakkal az állat védeke
zett vagy támadott is harcai 
közben. A mellső végtagok a 
folytonos lebegő állás közben 
tollas szárnnyá alakultak és a 
csúszómászószerű madárősből 
kifejlődött az első igazi madár.

Bárhogyan fejlődött is ki a 
középkori csúszómászókból az 

első madár, az arheopterix, annyi bizonyos, hogy még nem volt gvorsröptű 
ura a levegőnek. Rossz repülő lehetett és a levegőben való csapongás 
helyett szívesebben tartózkodott a földön, ahol ide-oda ugrálva rova
rokra vadászott, vagy pedig a fákon, ahol hátsó végtagjának és 
szárnyának karmos ujjaival ügyesen kapaszkodott, kúszott. Az arheop
terix, az első madár, ősi jellegeit csodálatosképpen megőrizte a természet

J’\  r i m í:z i  mudtrfióka.
Kz a Kis csirke a délam erikai bób itás-tyúk  
fiókája, am ely a lábai, a csőre és a szárnyai 
hajtásain levő karm ok segítségével könnyedén 
f/Im ászik a fá ra , hogy o tt eledelt és védelm et 
keressen. A fia ta l b ó b itá s-ty ú k  életm ódjához 
hasonló lehe tett az  arheop terix  élete a jú ra - 

korszakban.



egy ma is élő madárban, amely Dél-Amerikában, az angol Guyana 
tengerparti ligeteinek fái és bokrai között él. Dóbilás tyúk, a benszülöt- 
tek nyelvén hoalzin, a neve ennek a különös madárnak, amely fiatal 
korában kissé hajlott csőrével, fogódzásra alkalmas lábaival és a szár
nyán levő karmos ujjaival ügyesen kapaszkodik az ágakon. Akifejlődött 
madár is inkább fákon kapaszkodva vagy földön ugrálva keresi az eledelét 
és rövid szárnyaival csak kis távolságokra repül, inkább arra használja
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É.ő monop.ái.o.i u jár -lei gcr föleit.
A repülő csúszómászók közül a legősibb a denevérszerű kis ramTorinhúsz volt, am ely az a rheop lt- 
r.x-s/el egyidőben élt a júra-korszak  ten g e rp a rtja in . A berszárnyú , hcsszüfarkú U issárkány- 
l'ajzal nem esek a levegőben m ozgott nagy biztoi Sággal, hanem  karm os ujjaival ügyesen 

kúszo tt a p a rti sziklákon is.

szárnyait, hogy a magasból leszállva, cjlőcrnyőszerűen fékezzék az eséséi.
A kis arheopterix, a mai madárvilág szerény őse, aligha vitt nagy 

szerepet a júra-korszak tengerpartjainak állattársadalmában.A soln- 
hofeni tömegsírban csak elvétve bukkantak az első madár maradványaira, 
jeléül annak, hogy nem lepte el nagy seregekben a tengerparti fákat 
és bozótokat. Annál gyakrabban fordulnak elő a litográfkőben egy kis 
repülősárkány, a ramforinhusz, maradványai. Alig félméter nagyságú 
állat volt ez, hegyes denevérszárnyakkal, nagy, kampós csőrrel és hosszú 
farokkal, amelynek vége négyszögletes lemezzé szélesedett. Seregestől 
csapongtak a tengerpart közelében. Az egysíkú repülőgépekhez kason-



1 5 0 Tolnai Világtörténelme

lóan siklottak tova a viz fölött és merev farkuk kormánylemezével biz
tosan irányították röptűket. Közben le-lecsaptak a vízre, hogy hosszú 
csőrükkel elkapjanak egy-egy vigyázatlan halat. Ha kifáradtak, leszáll
tak a parti sziklákra és lábaiknak, de különösen bőrszárnyuknak karmos 
ujjaival ügyesen megkapaszkodtak és felkúsztak a meredek sziklafala
kon. A fákra aligha szálltak le, mert az ágak megtépdesték volna vékony 
bőrszárnyukat, de különben is lábuk és szárnyuk alkotása nem volt 
alkalmas a fán való kapaszkodásra.

Ilyen lehetett az élet kereken harmincmillió évvel ezelőtt a jura
tenger lagunás partvidékein. Az egykori tenger helyén ma szárazföld 
terpeszkedik, amelynek termékeny taraján új élet virul. A föld mélyén 
pedig, a sárga litográfkőbe zárva, ott pihennek a jura-korszaki állatvilág 
jellegzetes képviselői, várva, hogy a bánvászkodó kezek kiássák őket 
kősírjukból és a tudósok megfejtsék általuk a Föld középkori életének 
egyéb titkait is.

A sárkányok aranykora és alkonya.

A csúszómászók középkori nemzetsége, amelynek tagjait óriás
gyíkoknak, relíeniö gyíkoknak vagy sárkánygyíkoknak szokás nevezni, 
s amelyeket a tudomány dinoszauruszok néven emleget, a jura-korszak 
végén és a kréta-korszak elején a szárazföldön érték el fejlődésük 
csúcspontját. Nemcsak sokféleségükkel, formáik változatosságával árul

ták el, hogy virág
korukat élik, hanem fő
ként azzal, hogy egyik- 
nek-másiknak az ará
nyai hihetetlen mér
tékben megnagyobbod
tak, olyannyira, hogy 
a mai állatvilág óriásai 
— a cetek, elefántok, 
zsiráfok, orrszarvúak, 
vízilovak — eltörpültek 
volna mellettük.

Az elefántnagy
ságú tigris-sárkány v agy 
megaloszaurusz volt a

11' i iiftli' ii littánr i

A  t i g r i s - s á r k á n y  v a g y  m e g a l o s z a u r u s z .
A z  óriásgyíkoknak ez a ragadozó term észetű  fa jtá ja  a Föld 
közép-korában nagyon el volt terjedve. E lefán tnagyságú  
szörnyeteg vo lt és veszedelmes ellenfele lehe te tt a  növény

evő áliatóriásoknak.
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legáltalánosabban elterjedve az akkori szárazföldeken. Kövesedett 
maradványait Észak-Amerika kivételével mindenütt megtalálták.
Fürge mozgású, vérengző természetű szörnyeteg volt, méltó a nevé

ü l  kacsacsőrű sárkány vagy trahodon.
A középkori növényevő óriásgyíkok kisebb fa jtá ihoz ta r to z o tt ez a különös álla t. M integy 
ö tm éter magas leh e te tt . Széles kacsacsőrhöz hasonló á llkapcsaival a vizi és a p a rti növé

nyeket habzso lta  ía lánk  étvággyal.

hez. Merészen támadta meg a békésen legelésző növényevő állatokat 
így a többi között a triász-korszaki rettentő-gyíkra emlékeztető kacsa
csőrű trahodon-1. Pedig ez sem volt gyenge legény, hiszen, ha oszlopszerű 
hátsó lábaira és izmos farkára támaszkodva felegyenesedett, öt méter 
magasságra emelte széles, csőrszerű állkapcsokkal ellátott fejét.

A megaloszaurusz és trahodon, a mai mértékkel mérve, tcki- 
télyes nagyságúak voltak és mégis a középkori óriásgyíkok kisebb 
fajtái közé tartoztak. A mocsaras, lagunás vidékeken, —- amelyeknek 
szigetein a krokodilusok, teknősbékák, kisebb gyíkfélék sütkéreztek, -— 
éltek a középkor óriásai. Mint egy húsból álló hegy, úgy emelkedett ki 
vízinövények sűrűjéből a menydörgös-gyík, a bronloszaurusz mintegy 
20 méter hosszú és 4 méter magas, otromba teste, amelynek 20,000 
kilós súlya alatt megremegett a föld, ha az óriás lustán nekiindult, hogy 
más vidéken keressen eleséget, vagy ha üldözői elől biztos helyre mene
kült. Lábainak esetlen mozgását külön agyvelő kormányozta, amely
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a gerincvelő folytatásaként az ágyék tájékán volt elhelyezve, mert a 
hatalmas testhez mérten feltűnően kicsi koponyájában nem fért volna 
el. Kis fejét az orrnyílásokig a vízbe merítve, mozdulatlanul leselkedett 
főként halakból álló zsákmányára, amelyből ugyancsak nagy tömeget 
kellett fogyasztania, hogy óriási testének étvágyát kielégítse. Nem is 
elégedhetett meg ezzel a neki sovány koszttal és falánkul habzsolta 
a vizparti növényeket is.

Mintha vándorló lándzsasor lenne, úgy tűnhetett föl a növények

E.et-n nái h.sc harmincmillió évvei eze.ölt.
H ard er híres nem et á lla tfestő  művészi festm énye u tán  készült ez a kép . A m űvész 
képzelőereje elénk vetíti a borzalm as je lenetet, am ikor a lom hatestű  m enydörgösgyíkot 
m egtám ad ják  a fürgem ozgású, vérengző o rrszarvú-sárkányok. A harcban  a sokkal 
kisebb, de jóval ügyesebb ragadozók vannak  fölényben, s ha egyiket halálra is tip o rta  
a kétségbeesetten védekező o trom ba óriás, végül mégis csak a ragadozók m aradnak

a győztesek.

sűrűjében a páncélos sárkány, a stegoszaurusz, amelynek hátán hegyes 
csoritlemezekből alkotott taraj vonult végig. Ijesztő külseje ellenére 
jámbor, békés állat lehetett, hiszen kis fejének állkapcsai nem voltak 
felfegyverezve erős fogakkal. De ha bajbakerült, nagyszerűen tudta 
magát védeni. Páncéllal nem fedett hasára lapult és hegyes tüskékkel 
ellátott izmos farkával eszeveszetten csapkodott maga körül. Jaj volt 
vigyázatlan támadójának, ha ezzel a rettenetes buzogánnyal eltalálta.

A lomhamozgású növényevő óriás-sárkányoknak a tigris-sárká-
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nyon kívül főként az alig tíz méter nagyságú alloszaurusz volt a réme. 
Izmos hátsó végtagjaira és harmadik lábnak használt erős farkára 
támaszkodva, hatalmas ugrással támadt áldozatára, hogy rettenetes 
karmaival és fogaival halálos sebet ejtsen rajta. Nem kevésbé veszedel
mes ellenfele lehetett a növényevő óriásoknak az orrszarvú sárkány, a 
ceraloszaurusz, amely díszes szarvat viselt az orrán, a szájában hatalmas,

A p á n c é l o s - s á r k á n y  m  y y  t l e g o s z a u r u s z .
Ív/, a borzalm as külsejű á lla t jám bor lakója volt a középkori szárazföldeknek. A hátán  
em elkedő nagy esői.H ím ezek is  a farkén nuredcző U nkák véd ték  meg a ragadozó sárkány 

gyíkok tám adása  ellen.

kúpalakú fogak voltak, ugrásra alkalmas, izmos hátsó végtagjainak 
ujjain pedig tőröknek beillő karmok meredeztek.

Az érdekes leletek között, amelyek a Föld különböző helyein fel
színre hozták kősírjukból a középkori sárkányok kövesedeLL tetemeit, 
kétségkívül a legmeglepőbbek az északamerikai felfedezések voltak. 
Amerika, az óriási arányok hazája, itt is túltett a vén Európán. Az 
amerikai Egyesült-Államok egyes vidékein — Kolorádóban, Wyoming- 
ban, Dakotában, Montanában és Albertában — az ősi sárkánygyíkok
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nagy kiterjedésű temetőit fedezték föl. Mintha valami rettenetes 
katasztrófa egyszerre érte volna őket, úgy feküdtek egy halomban a 
csontjaik. Az amerikai múzeumok televannak a középkori óriásgyíkok 
csontvázaival, amelyeket az egyenkint kiásott csontok tömegéből állí
tottak össze nagy gonddal a tudósok.

Mintegy két évtizeddel ezelőtt Wyomingban történt a legneve
zetesebb felfedezés. Egy 29—23 méter hosszú óriás sírjára bukkantak,

Amerikai életkép a Föld középkorából.
A középkori óriásgyíkok különösen Észak-A m erikában v o ltak  e lterjedve, ahol az éle tkörül
m ények, úgylátszik, nagyon kedvezhettek  nekik. A különböző am erikai csontleletek  a lap ján  
k iszü lt ez a kép, am ely term észetes környezetükben, egy középkori m ocsár p a rtján , m u ta tja  
b ■ az am erikai óriásgyíkok két érdekes fa jtá já t. Az innenső parton  ugrásra készen áll a ragadozó 
alloszaurusz, hogy m egtám adja  sűrűből elocammogó dip lodokuszt, am ely tö b b  m in t kétszer- 

akkora  vo lt, m in t elefántnagyságú tám adó ja .

amelyben megtalálták az egykor élt állat-kolosszus csaknem valamennyi 
csontját. A menydörgős gyíkhoz hasonló növényevő állat volt a közép
kori óriás-gyíkoknak ez a rekord-példánya, amelyet diplodokusz 
névre kereszteltek felfedezői. Hatalmas teste úgy volt fölfüggesztve 
négy oszlopszerű lábán, mint a függőhíd a pillérein ; óriási súlyát más
ként nem is tudták volna tovacipelni a lábai. Három és fé!méter hosszú 
törzsénél is hosszabb, vékony nyakán kígyófejre emlékeztető, aránylag
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kis fej ingott ide-oda, hátul pedig kúpszerűen vékonyodó, 15 méter 
hosszú farkat vonszolt maga után. Kiásott csontjainak méreteiből ki
tűnnek óriási arányai. A hátsó lába 4 méter hosszú volt, a meilső 
végtagjának fe'ső csontja közel egyméter. A méhkasát körü’ölelő 
bordák közül a leghosszabb mintegy kétméter, a lapockájának át
mérője másfélméter, a hosszú nyakát alkotó csigolyák magassága 
több, mint félmérter volt. Mint egy betegesen elhízott ember, úgy

vonszolhatta tova hatalmas testét, s bizony kényes helyzetbe került, ha 
fürge ragadozó sárkányok támadtak reá, amelyek ellen farkának rette
netes csapásaival igyekezett védekezni.

Az amerikaiak természetesen büszkék voltak erre a középkori 
állatóriásra, amely — azt hitték — a világ eddig élt legnagyobb állatja 
és nagyságban fölülmúlni nem lehet. Az amerikai rekordot azonban a 
háború előtti években megdöntötték a németek. Az egykori Német- 
Kelet-Afrika területén, a Tendaguru hegyen a dinoszauruszi-óriások

A világ eddig élt legnaggobb állatja.
Az afrikai g igantoszauruszt, a legnagyobb középkori óriás
gyíkot, m u ta tja  be e kép, am elyet a keletafrikai. Tendaguru- 
hegyen ,a  háború  elő tti években k iáso tt csontm aradványok 
alapján  festett H ard e r ném et festőművész. A 30 m éter 
bosszú szörnyeteg törzse a vállnál 6 m éter m agas volt, a 
nyaka m integy 10 m éter, a farka pedig 15 m éter hosszú.

«ff
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tömegsírját fedezték föl. Hatalmas csontok halmaza feküdt teljes össze
visszaságban a tendagurui kréta-korszaki rétegekben. Három német 
tudós három éven keresztül, több száz néger munkással dolgozott itt, 
hogy kiássa, megtisztítsa és ládákba csomagolva Németországba küldje 
a nagyszerű leletet. A Németországba küldött mintegy 1200 darab

csont összsúlya megha
ladta a százezer kilogram
mot. Teljes csontvázat 
nem lehetett összeállítani 
a nagy területen szét szórva 
heverő csontokból és az 
állat óriás kis koponyáját 
egyáltalában nem sikerült 
épségben megtalálni, mert 
a hosszú idő alatt a finom 
koponyacsontok szétmál- 
lottak, tönkrementek. Az 
épségben megmaradt cson
tokból, főként pedig a ha
talmas végtagcsontokból, 
meg lehetett állapítani 
hogy a tendagurui óriások 
mintegy bO méter hosszúak 
voltak, tehát jóval na
gyobbak mint az amerikai 
diplodokusz. Kétméternéi 
hosszabb és három méter
mázsa súlyú combcsont
jaik és egyéb csontma
radványaik büszkeségei a 
német múzeumoknak.

A tömegsírba teme
tett giganloszaurusz-ok így 

nevezték cl a német tudósoka tendagurui óriásokat) valami váratlan sze
rencsétlenségnek lehettek az áldozatai. Többszáz főből álló csapatukra 
Hirtelen rátörhetett a tenger, elborította őket és a hatalmas állatok mind 
ott pusztultak a sós árvíz hullámai között. A diadalmas óceán évezredekig 
hömpölygőit az óriások temetője fölött, míg végre a keletafrikai part-

A Terűit g':ru-hegg (Húsának c onijii.
A N ém et-K elet-A frikában, a Tendaguru-hegyen k iásott 
gigantoszaurusz-csontok egy részét a s tu ttg a rti m úzeum 
ban őrzik. A lábcsontok m éreteiből következtetn i lehet 
a középkori óriásoknak ha ta lm as m éreteire. Csupán a 
com bcsontok (baloldalt külön lá tunk  egyet) két m éter 

hosszúak, a  sú lyuk pedig három  m étrrm ázsa.



!
vidék emelkedésével szárazra jutott egykori tenger vastag iszaprétege 
a giganloszauruszok katakombájával.

Évezredek hosszú során át a szárazföldi sárkányok egyik nem
zedéke követte a másikat. Feltűntek itt is, ott is a soraikban lomha óriá
sok és fürge vérszomjas ragadozók, amelyek megtalálták életfeltételei
ket a szágópálmákkal, borókabokrokkal, tűlevelű fákkal szcgélyzett
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Ahol egykor áriátok és sárkányok tanyáztak.
T ájkép a Föld középkorából, szágópálm ákkal, tű levelű  f 'kka l (jobb oldalon) és 
boróka-bokrokkal (a h á tté rben ). Ebben a környezetben éltek a növényevő óriás

gyíkok és a ragadozó sárkánygyíkok.

mocsarakban, a még mindig tekintélyes nagyságú páfrányok, surlók 
korpafüvek sűrűjében. Amint haladt az idő, változott a vidék képe is. 
Már a jura-korszak végén lucfenyők, erdei fenyők és vörösfenyők, cédru
sok, ciprusok, mammutfák, szappanfák és babérfák tették változato
sabbá a tájképet. A mocsárvilág tavain tavirózsák virítottak, fehér virá
gaikkal tarkítva a békalencse zöld takaróját.

Hogy ebből a már is változatos növénytársaságból hogyan fejlő-
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dött ki a felsőbrendű virágos növényeknek, a kétszíkűeknek a törzse, s 
hogyan indult meg a mai növényvilág kialakulása, azt nem tudjuk. 
Tény azonban, hogy már a kréta-korszak első felében ott díszelegtek 
a szárazföldön a jelenkor legismertebb fá i; kis füzesek, nyiresek, nyárfa- 
és kőrisfaligetek tarkították a mocsarak partjait. A hegyek lejtőin 
bükkök, kársak, juharfák, platánok és szilfák tenyésztek és társaságuk
ban itt-ott egy-egy vadalmafa is megjelent.

A tájkép kezdett a maihoz hasonló lenni, de az állatvilág még tel
jesen középkori volt. A jura-korszak sárkánygyíkjai közül több nem érte 
már meg a környezet megváltozását, de azért a sárkánynemzetség a 
kréta-korszak végén is elég szépen volt képviselve a Földön. Kelszar bú

A hiromszciTvá sárkány vagy Iriceralopsz.
A középkori óriásgyíkok utolsó sarjai közé ta r to z o tt ez a különös á lla t. Páncéllal 
födö tt h á tán  tü skeso r vonult végig, a n y a k á t  tüskés csontgallér védte , az o rrán  
pedig három  csontszarv  em elkedett. Ez az e lefántnagyságú szörnyeteg m éltóan  

képviselte a középkor végén a sárk ín y ó riá so k  pusztu lásra  íté lt nem zetségét.

és háromszarvú sárkányok ádáz tusájától volt gyakorta Hangos a vidék. 
Merevpáncélú leknössárkányok és esetlentestű iguanudon-csordák
habzsolták a ligetek, erdők és mocsári növények lombjait, míg a 
bozótban a mindössze hétméter nagyságú, de rendkívül ügyes, gyors
mozgású ragadozó-sárkány, a Maps, meg a húszméter nagyságot is elérő 
királysárkány leselkedett reájuk.

A tenger fölött a repülő-sárkányok ulolsó sarjai, a több méter 
nagyságú pleranodonlák csapongtak. Hosszú csőrük és hátranyúló tara
juk ijesztő külsőt adott a denevérszárnyú szörnyetegeknek, amelyek, 
mint a kis hidroplánok, suhantak tova a hullámok fölött, majd szár
nyukat összecsapva, nyílként szelték a levegőt és a víz színéig zuhanva,
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ügyesen kapták el fogas csőrükkel a felszínre merészkedett halakat.
Ezalatt a szárazföldön az arheopierix ivadékaiból lassan kifejlő

dött az első igazi madár. Még az újkor beköszöntése előtt, a kréta-kor
szak végén megjelent a partokon a heszperornisz nevű búvármadár, 
amelyet nyugat madarának is neveznek, mert maradványaikat az ame
rikai Kansas kréta-korszaki rétegei őrizték meg legnagyobb mennyi
ségben és épségben. A mai alkákhoz és pinguinekhez hasonló madár 
volt ez, hátulálló rövid úszólábakkal és evezőszerű szárnyakkal. Csőr
módjára megnyúlt állkapcsában azonban, őseitől reámaradt örökség-

A  repilö sárkányok utolsó sarjai.
A középkori repiilő-csúszómászók az óriásgyíkokkal együ tt e lpusztu ltak  a Föld 
újkorai nk beköszöntése e le tt. U tolsó sarjaik  a kréta-korszaki tengerek fölött 
csapongó és halakra  vadászó p te ranodon ták  voltak , am elyek denevér-szárnyuk
kal, hosszú, ta ra jo s  fejükkel és fogas csőrükkel ugyancsak ijesztő külsejűek

lehettek .

ként, még fogakat viselt. A heszperorniszon kívül még tizennégyféle 
madár élt|a középkor alkonyán a Földön. A mai struc, enni és kazuár 
őseinek tekinthető futómadarak és néhány gázlómadár mellett a sirály- 
alakú, pompás ihliornisz hirdette á madárvilág diadalmas életrekelését.

A kréta-korszak végén a Föld középkorának lenyugvó napja már 
lényegesen megváltozott életképre vetette búcsúzó sugarait. A triász
korszak végén előtérbe nyomult tengeri, szárazföldi és röpülő sárkány
gyíkok ideje lejárt, s lassan eltűntek a kulisszák mögött, hogy a fejlődés 
színjátékának következő felvonásában, az újkorban, helyettük az emlős
állatok és a madarak jelenjenek meg az élet színpadán. Vájjon miért
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vezetett az élet útja a középkori csúszómászók óriásaihoz és mi volt 
az oka annak, hogy a mai állatóriásokat sokszorosan felülmúló kolosszu
sok életfonala a kréta-korszak végén egyszerre megszakadt ? Feleletet 
adni erre vajmi nehéz. Úgy vagyunk ezzel a kérdéssel is, mint a déli 
szárazföld perm-korszaki eljegesedésének a kérdésével. Valószínű, hogy 
több különféle külső és belső ok együttesen idézte elő a csúszómászók 
nemzetségének bámulatos arányú kifejlődését, virágzását és a középkor 
végén bekövetkezett alkonyát.

Vannak, akik azt tartják, hogy az óriásokká való fejlődés beteges 
tünet volt és a belső szerveknek rendellenességére vezethető vissza ; ez 
egyúttal megmagyarázná az óriások nemzetségének pusztulását is. Mások

Ngug.J madara.
A középkor végén, am ikor a repülősárkányok n ap ja  m ár letiinőben 
volt, je len t m eg az északam erikai tengerekben a heszperornisz 
nevű búvárm adár, am elyet nyugat m adarának  is neveznek. Csónak
alakú, karcsú testével, am elyet hátu lá lló  erős evezőlábak h a jto t
ta k  előre, gyorsan szelte a v izet és fogas csőrével b iztosan fogta el 

a fürge ha lak a t.

szárazföldi állat- és növényvilág kifejlődésében nagy különbségeket nem 
okozott, addig az újkorban beállt az évszakok változása és kialakultak 
különböző éghajlati övék, s ezzel együttjárt, hogy az egyenletes klímá
hoz szokott állat- és növényvilágot olyan állatok és növények váltották 
fel, amelyek a különböző éghajlati viszonyokhoz és az évszakok válto
zásához alkalmazkodni tudtak. Végül az sem lehetetlen, hogy az emlő
söknek a csúszómászók nemzetségéből újabb erővel megindult kiala
kulása kényszerítette a kréta-korszak végén, visszavonulásra a közép
kor sárkányait, mintha előre érezték volna, hogy az élet harcai
ban alulmaradnak az állatország ama törzsével szemben, amely a fej
lődés legmagasabb fokáig emelkedett.

azt tartják, hogy 
az éghajlati viszo
nyoknak az újkor 
elején történt lé
nyeges megválto
zása okozta a kö
zépkori sárkány
világ letűnését. 
Míg ugyanis az 
előző korokban, 
így a középkor
ban is, a Földön 
csekély hőmér
séklet-változások 
voltak, s az egyen
letes időjárás a
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Meglepő, hogy úgyszólván valamennyi nép mese- és mondavilá
gában szerepelnek hősök, akik borzalmas tűzokádó sárkányokkal küz
denek és diadalra viszik az emberi észt, erőt és ügyességet. Másrészt 
az is megfigyelhető csaknem valamennyi embernél, hogy undorodik, 
borzad, fél a hidegtestű, halkan tovahaladó, ijesztő külsejű csúszó
mászóktól, különösen a kígyóktól, amelyek között, a sok ártatlan mel
lett, számos veszedelmes ellenfél is akad. Honnan származik az ember
nek ez az ellenszenve a csúszómászókkal szemben ? Ki tudja ? Talán a

IC 1

II re n sárkánnyal.
Az em ber képzeletében m inden korban éltek em berevő sárkányok, am elyekkel mesebeli 
hősük véres harcokat v ívtak. A nép mese- és m ondavilágának sárkányai meglepően hason
lítanak  a Föld középkorában valóban élt hosszúnyakú, hosszúfarkii sárkánygyíkokhoz. 
A 30 — 40 millió évvel ezelőtt lefolyt ádáz tu s ík n a k  az em ber nem lehe tett a tan ú ja , hiszen 
csak évmilliók m úlva jelent meg a Földön, de a sárkányfajzat emléke mégis fenm aradt. 

A fenti kép egy 1605-ben m egjelent könyvből való.

gyűlölet, amely a középkori harcok folyamán a győztes emlősökben 
és a legyőzött csúszómászókban egymás ellen kölcsönösen kialakult, 
évmilliókon keresztül élt a két nemzetségben és átszármazott az élők 
világának urára, az emberre is. És talán az emlősállatok és az emberek 
ezreit halálra maró mérgeskígyók és a vérengző krokodilusok a legyő
zött csúszómászó-nemzetség vérbosszúját éreztetik a diadalmas emlő
sökkel és a leghatalmasabb élőlénnyel szemben.

• Mindez csak feltevés, mint ahogyan a képzelet szülöttei azok a 
képek is, amelyek a középkori sárkányok véres viaskodását akarják
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elénk vetíteni. A kutató tudós nem rajzol csalóka ábrándké
peket, hanem a megfigyelésekből, a tényekből építi föl következtetéseit. 
A Föld számos helyén, a középkori kőzetrétegekben eltemetve, meg
őrzött állati maradványokból kétségbevonhatatlanul megállapították, 
hogy az embernek a Földön való megjelenése előtt sok millió esztendő
vel igenis élt, virágzott a borzalmas sárkányok hatalmas nemzetsége és 
ugyancsak számos évmillióval az ember feltűnése előtt, a Föld újkorának 
hajnalhasadásakor, az utolsó sárkányfajzat is a sírjába hanyatlott.

Ősvilági sárkányok harca.
Balra egy halgyík  is  egy h a tty ú n y ak íi sárkány  v ív ják  élet-halál h a rc u k a t ; jobb ra  egy 

halgyík ho ltte tem én  repülősárkányok lakm ároznak.

A sárkánynépség pusztulásával egyidőben a tenger gerinctelen 
állatainak a sorában is bekövetkezett egy kiterjedt nemzetség szomorú 
alkonya. Az ammoniteszek változatos népsége, amely az egész közép
koron át gondtalanul élte világát a sós hullámok birodalmában, egy
szerre lehanyatlott és a kréta-korszak végefelé egyre inkább fogytak a 
cifra héjaikban vitorlázó vitézek. Utolsó sarjaik még átmentették 
életüket a harmadkor első tengereibe, de hamarosan ők is eltűntek és 
kiterjedt rokonságukból hírmondó sem maradt. A légkamrás héjban 
úszkáló puhatestűeknek csupán legősibb és legszívósabb ága, az ókor-
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ból származó nautilusz-nemzetség tudta fentartani életét a jelenkorig. 
Egyetlen képviselője, a hajoscsiga, gyöngyházzal bélelt tarka héjában 
ma is ott büszkélkedik az Indiai-óceánban.

A mai világ hajnalhasadása.

Alighogy felvirradt a Föld újkorának ragyogó napja, megindul
tak világszerte a nagy átalakulások, amelyek bolygónk mai képét 
kialakították. A középkor második felében pihenőretért földi erők 
egyszerre új életre keltek és a kréta-korszak végétől az újkort bevezető 
harmadkor közepéig folytonos mozgásban tartották a Föld szilárd kér
gét. Ekkor tornyosultak fel a mai világ legnagyobb hegyláncai : az olasz- 
országi Apenninek, az afrikai Atlaszhegység, a spanyolországi Sierra- 
Nevada és a Pireneusok, a magyar földet koszorúzó Kárpátok és azok
nak folytatásaként a Balkánhegység, Észak-Amerikában a Sziklás
hegység, Dél-Amerikában az Andok hosszú hegylánca, Ázsia keleti 
részén pedig a japán szigetek hegyei. A földkéreg különösen heves 
megmozdulása égnek tornyosítóttá Európa leghatalmasabb hegy
ségének, az Alpoknak gigászi boltozatát. De nemcsak Európa leg
nagyobb lánchegységei születtek meg a harmadkor mozgalmas első 
felében ; a középhegységek vidékén is forradalmat csináltak a hegy
alkotó belső erők. De itt nem gyűrték, hajlították össze a Föld kérgét, 
hanem darabokra törték, összenyomták és darabjait, mint a jégtáblákat, 
egymásra tornyosították és hegyekké, hegységekké formálták.

Alig nyugodtak meg a világszerte tomboló hegyalkotó erők, újabb 
forradalmi mozgalom indult meg a Földön. Most meg vízszintes irány
ban történtek lényeges eltolódások a tengerek és a szárazföldek kiterje
désében. Partvidékek sübyedése és tengermedencék emelkedése nyo
mon követte egymást; a tenger és szárazföld harca közben kezdtek 
kialakulni a mai kontinensek és óceánok határai, a szárazföldeken pedig 
a hegyeket lehordó csapadékvíz kijelölte számos jelenleg ismert folyó 
medrének a helyét.

A szárazföldek nagyobb tömege most is az északi földgömbön 
feküdt. Az Atlantisz a harmadkor elején nyugat felé Ázsiával, délkelet 
felé pedig Afrikával is összefügött Európán keresztül. Később a Thetys- 
tenger az Atlanti-óceán tájékáról hatalmas rohammal kelet felé a Maláj i- 
szigetek vidékéig nyomult előre és észak felé keskenyebb, szélesebb
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csatornákkal összeköttetésbe került az északsarki tengerrel. Délen a 
régi Gonclvana-fölcl elválasztott darabjaiból kezdtek kialakulni Dél-Ame- 
roka, Afrika és Ausztrália formái. Már nem sok kellett ahhoz, hogy a 
Föld mai képe kibontakozzék. De a harmadkori világtérkép még külön
bözött a maitó1, főként abban, hogy Észak-Amerikát nyugat felé Ázsiá
val egy széles szárazföldnyelv, Európával pedig, Grönlandon és Izlandon 
keresztül, egy keskenyebb - szárazföldi híd kötötte össze, másrészt,

A mai világ kialakulása.
Az ú jkor első felében, a harm adkorban , m ár kezdtek  k ialakulni a mai kontinensek  és száraz
földek ha tára i. A Föld harm adkori térképén  azonban még több  helyen lá tunk  tengert, 

ahol m a szárazföld van, és szárazföldi összeköttetéseket o tt,  ahol m a a tenger az úr.

hogy Afrika és India, illetőleg Ausztrália és Kelet-India között száraz
földi összeköttetés létesült.

Azzal, hogy az Afrika és India között szárazföldi áthidalás jött 
létre, a Thetys-tenger a mai Földközi-tenger területére zsugorodott 
össze. De még mielőtt a Földközi-tenger jelenlegi határai kialakultak 
volna, a Thetys-tenger ismételten elöntötte északra nyomuló öbleinek 
vizével Dél- és Közép-Európa területét, majd visszavonult, hogy újabb 
rohammal ismét kiterjessze hatalmát az európai szárazföldre. A Thetys- 
tenger egykori öbleit jelzik Európa mai területén a hegyektől övezett 
nagy medencék, a párizsi, brüsszeli, bécsi és mainzi medence, úgyszintén
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a mi Nagy- és Kis-Alföldünk, meg az Erdélyi-medence. Az egykori ten
geröblökből leülepedett agyag- és homokrétegekben található sok köve
sedéit kagyló- és csigahéj, nemkülönben az erdélyi és máramarosi sótele
pek, az erdélyi földgáz — mind az egykori tenger nyomait mutatják.

A földkéregnek ilyen élénk változásai közepette természetesen 
a Föld belsejének tüze sem maradhatott tétlen. A hegyképződésekkel 
kapcsolatosan mindenfelé megindult a vulkáni működés is. Nagy vul
káni hegységeket tornyosított föl a Földből előtörő láva. A mi nagy 
vulkáni hegytömegeink — így a többi közölt a Szentendre—Visegrádi 
hegycsoport, az aranyat, ezüstöt és különféle érceket rejtegető Magyar 
Érchegység, az aranybányáiról híres Erdélyi-Érchegység, a gyógyforrá
sokban bővelkedő Hargitta és a magyar földnek még több más vulkáni 
hegysége — ekkor keltek életre a Föld tüzes méhéből.

A tájkép, amely a nagy forradalom után a harmadkorban a Föld 
felszínén kialakult, már nagyon hasonló volt a maihoz. Az éghajlat 
kimondottan meleg volt, úgyannyira, hogy Közép-Európa területén 
megéltek a pálmák, a mirtus, a cédrusok, sőt a kenyérfák is. Amikor 
azután az éghajlat hidegebbé változásával Közép-Európa területéről 
eltűntek a pálmák és egyéb földközi-tengervid'éki növények, északról 
előnyomultak a tűlevelű fák, majd megjelentek a magasabbrendű virá
gos növények is és hatalmukat lassan kiterjesztették az egész Földre. 
A középkorban még szétszórtan, árválkodva növekedő lombos 
fák erdőkké tömörültek, a folyókat fűvel borított és virágoktól 
tarkított rétségek kísérték. A merészebb növényfajok felkapaszkodtak 
a sziklákra, kialakították a hegyi réteket, a fensíkokon pedig az alacsony 
cserjés pusztaságokat. Más növényfajok bátran nekivágtak a sivatagok
nak és — mint a forróégövi kaktuszok és egyéb vízgyűjtő növények 
mutatják — meghódították a legforróbb sivatag-vidékeket is, nagy 
mezőségeket, steppéket varázsolva a sívó homokra. De megbirkóztak 
a növények a hideggel is ; a fagyos tájakon alacsony fűvel, zuzmóval 
borított tundrákat alakítottak. Az élő szervezet csodálatos alkalmaz
kodóképessége legyőzött minden legyőzhető akadályt. A növényvilág 
birtokába vette a földkerekség valamennyi részét, ahol élet lehetséges, 
s mindenüvé letelepített egy-egy olyan növénytársaságot, amely a külső 
viszonyokkal meg tudott birkózni, le tudta győzni a természet ellentállá- 
sát. így alakultak ki az éghajlati övekre jellemző növénytársaságok, 
amelyek mainapság annyira jellegzetessé teszik a Fölrt különböző részei
nek tájképét.
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A növényvilághoz hasonlóan az állatvilág is mindinkább köze
ledett a maihoz. Ha itt-ott föl is tűntek a Földön különleges, idegen
szerű állatok, azért az első ember, aki büszkén végighordozta a tekin
tetét a tájon, nagyjában-egészében már a maihoz hasonló állattársa
ságot látott maga körül. A harmadkort úgy kell tekintenünk, mint az 
emlősállatok diadalmas kibontakozásának a korát. A középkori elnyoma-

Az óriás-lajhár vagy megatérium.
A mai Dél-Am erika te rü le tén  élt néhány évm illióval ezelőtt a m ai brazíliai la jh á r óriási te rm etű  
őse, am ely — m in t a csontm aradványaiból m egállap ítható  — a m ai elefántnál is nagyobb volt.

tásuk után, amikor még alig tudtak szóhoz jutni az óriási arányokban 
kifejlődött csúszómászók mellett, a harmadkor tropikus melegében 
hatalmas ugrással haladtak előre a fejlődés útján. Mintha az emlősök 
mindazt, amivel a középkorban elmaradtak az alacsonyabbrendű csúszó
mászó népségtől, egyszerre akarták volna behozni, s mintha meg akar
ták volna mutatni, hogy ők is tudnak tekintélyes nagyságúvá, hatal
massá növekedni, soraikban is megjelentek időnként óriások. Ilyen volt
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Az óriási övesállat vagy gliptodon.
F.z a teknősbékához hason 'ó  em lősállat, am ely dom ború  páncélt viselt a h á tán , Dél- 
Amerika területén élt a harm adkorban . Olyan nagy lehe tett, m in t a m ai orrszarvú. U tódai, 
az óves á lla tok , m a is élnek D él-A m erikában, de közülük a legnagyobb is m indössze

kutyanagyságú.

emlőseit, de akadt tekintélyes nagyságú példány a ragadozók és a szarvas
félék között is, a tengerekben pedig már akkor megjelentek a mai 
világ óriásai, a cetek.

Az emlős-állatok sokaságának kialakulása még meglehetősen 
homályos. Csak az bizonyos, hogy a sokféle nemzetség, család és faj 
az állatoknak a középkori erszényes-emlősökhöz közelálló csoportjából 
sarjadt ki a kréta-korszak és a harmadkor határán. Ez az állatcsoport

a Brazília erdeiben ma élő lajhár őse, az elefántnagyságú óriás-lajhár, a 
megetérium, amely Dél-Amerika területén tanyázott, nemkülönben az 
Argentina mezőségein élt orrszarvúnagyságú óriási övesállat, a glipto
don, amelynek csenevész utódai, az öves állatok, a mai Déi-Amerika 
jellegezetes állatai. Az ormányosok sorában az őselefántok, közöttük 
az Európában is elterjedt dinotérium, képviselték a harmadkor óriás-
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A
 ló ősei.

A
 16 szárm

azását a csontm
aradványok alapján teljesen Ism

erjük ás fokról-fokra követhetjük a fejlődését. T
udjuk, hogy a ló 

törzsfája a harm
adkor elején egy nyúlnagyságú, öt ujj A ősből indult ki, m

ajd az egym
ást követő korszakokban a test nagy

ságának fokozatos növekedésével és az ujjak szám
ának csökkenésével, a m

ai lóhoz m
indinkább hasonló utódok következtek. 

A
z őtujjú őst fölváltotta a kutyanagyságú eohipusz (a képen a legkisebb), ezt követte a borjúnagyságú m

ezohippusz (az e hip- 
pusztól balra), m

ajd a szam
árnagyságú hippohipusz (jobbra), a póninagyságú reohipparion (balra hátul) és a hipparion (középen) 

következett. A
 hipparionból fejlődtek ki házi lovunk közvetlen elődei, a vadlovak, am

elyeket az ősem
ber háziállatokká szelídített
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érdekes keveredése volt a legkülönbözőbb emlős-állatoknak és má) 
benne rejlett az emlősök közös sajátsága : a méhlepény, a piacenti 
kifejlesztése, amelynek segítségével a magzat az anyaméhben az anyja 
vérével táplálkozik és fejlődik.

A középkor végén élt ,,keverék-állatcsoport“-ból, mint a törzsfa 
erős gyökérzetéből, hajtottak ki egymásután az emlősállatok ágai. 
Mindjárt a törzsfa tövéből indult ki a rovarevők nemzetsége, amely kez
detben még az erszényes-emlősök ősi jellegeit mutatta, de később gaz
dagon elágazott s kifejlesztette a mai vakondok-, tüskésdisznó- és cickány
népséget. A rovar- 
evők két oldalágá
ból alakult ki egy
részt a denevérek, 
másrészt a félmaj
mok rokonsága; 
az utóbbinak ké
sőbbi hajtásaiból 
bontakozott ki az 
állatország törzsfá
jának csúcsa: a fő
emlősök csoportja.

Az ősi keverék
csoport ragadozó 
erszényesemlősei
ből sarjadt ki az 
óharmadkor vé
gén az ősi húsevő 
állatok vagy ösra- 
gadozók nemzet
sége, amely kiindulópontja volt a mai összes ragadozóknak, nemkülön
ben az ősceteken keresztül a mai ceteknek. Már az ősragadozók egészséges 
ágából kihajtott egy oldalág, amelyből a mai patás-állatok kistermetű 
ősei alakultak ki. A patások őse hosszúranyúlt orrával és sokhegyű fogai
val még a rovarevőkhöz hasonlított, ötujjú lábai sem vallottak a 
későbbi kevésujjú utódokra, s mégis ebből az igénytelen elődből for
málódtak ki a páratlanujjú orrszarvú, tapir, ló és szamár, másrészt a 
párosujjú víziló, disznó és a kérődzők változatos sokasága : a szarvas
marhafélék, kecskék, juhok, őzek, szarvasok és a sivatag hajója, a teve.

Hogyan lelt <;z ótrjjü. otábbol egyujjú láb?
Ez a kép azt tü n te ti  föl, hogy a ló ősének ö tu jjú  mellsőlába ho
gyan fejlődött az u jjak fokozatos e lsatnyulásaval egyujjú lábbú. 
Az em ber kezével való összehasonlítás m u ta tja , hogy előbb a 
hüvelykujj fejlődött vissza, m ajd a kisujj, azu tán  a gyűrűsu jj és 
m u ta tó u jj, s végül csak a többi rovás .ra erősebben fejlődött 
középsöujj m arad t meg. A mai házi ló láb  in még lá th a tó k  a m ásodik 
és a ncgyerlikujj e lsa tnyu lt csontjai. Az u jjak  fokozatos vissza
fejlődésével og.>üttj;.rt az emberi kéz tenyerében levő csontoknak 
megfelelő k éz közé peso rítok m egfogyatkozása és a m egm aradt közép

esontok m egnyúlása
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Az ötujjú őstől az egyujjú elődig való fejlődést legszebben mutatja 
a ló törzsfája. A ló valamennyi elődét sikerült felfedezni az egymást 
követő korszakok kőzetrétegeiben, s csontmaradványaikból meg lehe
tett állapítani, hogy az utódoknál a középső ujj fokozatos növekedésé
vel a többi ujj mindinkább elsatnyült, egyúttal a termetük mind nagyobb, 
erőteljesebb lett. A nyúlnagyságú, ötujjú ősből előbb a kutyanagyságú, 
fehér pettyekkel tarkázott eohippusz fejlődött ki, amelynek a mellső 
lábán négy, a hátsón három ujja volt. Az eohippuszt követte a törzs
fán a borjúnagyságú, ugyancsak fehér foltokkal díszített mezohippusz, 
amelynek már mind a mellső, mind a hátsó lábán három-három ujja 
volt. A következő fokozatot a szamárnagyságú és a zebrára emlékez
tető, sávozott szőrű hipohippusz képviselte, amelynél a középső ujj a 
két megmaradt ujj rovására még jobban kifejlődött. A következő utód
nál, a póninagyságú reohipparion-niú már teljesen elsatnyult a második 
és a negyedik ujj, s a középső ujj erőteljes, patás újjá alakult ki. A fej
lődés következő lépcsőfoka lehetett a teljesen egyujjú hipparion, amely 
a harmadkor végén Ázsiában és Európában, a nagy mezőségeken, steppé- 
ken élt és őse volt a vadlovak nyugati fajtáinak. A mai lónemzetség 
igazi őshazájában, Amerikában, a hipparionhoz hasonló egyujjú vadló, 
a plioliippus alakult ki a fejlődés során. Ez lett volna az őse azoknak 
a vadlovaknak, amelyek az újvilági prerie-ken és steppéken nagy csapa
tokban éltek, de még mielőtt európai láb taposta volna Amerika földjét, 
kipusztította őket az indiánok rablógazdálkodása.

A lónemzetséghez hasonlóan, nyomon lehet követni az egykori 
csontmaradványok alapján az elefánt-nemzetség fejlődését is, amely 
a harmadkor elején élt kis tapirformájú möriiérium-ból indult ki. Ennek 
már volt egy kis ormánya és a szemfogai mindkét állkapcsában jól ki 
voltak fejlődve. Az ormány megnyúlásával és a szemfogaknak agya
rakká való növekedésével alakultak ki az egymásra következő korsza
kok egyre nagyobb termetű elefántjai, amelyeket pakomaszlodon, 
dinolérium, ős-elefánt és mammat néven emlegetnek a tudósok. Az 
elefántősök közül a két utolsót már ismerte az ősember; kezdetleges 
vadászfegyvereivel és csapdáival vadászott is a hatalmas állatokra.

A ló és az elefánt törzsfája érdekesen mutatja, hogy a növényevő 
patások és ormányosok fejlődése a kistermetű ősöktől a mind nagyobb 
arányú utódok felé vezetett. A növényevő állatoknak az a nemzetsége, 
amelyhez a kisebb állatok — nyulak, mókus, egér, patkány, ürge, hör
csög, hód, tengeri malac, mormota stb. — sokasága tartozik és ame
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lyeket rágcsálóknak nevezünk, a patás állatok kistermetű ősi formái
ból alakultak ki és sok tekintetben még ma is ezeknek a jellemvonásait 
viselik magukon.

Már a harmadkor első felében kisarjadt az emlősállatok törzs
fájának az az ága, amely a fejlődés csúcspontjára vezetett. A régi har
madkori kőzetrétegekben felfedezték egy igazi majom csontmaradvá-

Az elefánt harmadkon őse.
A Föld harm  ad kor;'1 ban élt a d ino térium  nevű orm ányos á lla t, am ely alakra 
hason líto tt a  m ai elefánthoz, de annál nagyobb volt és az agyarai nem felfelé 

hanem  lefelé görbültek.

nyait, majd Európa, Ázsia, Dél-Amerika és Afrika fiatalabb harmad
kori képződményeiből a mai emberszabású majmok (gorilla, orangután, 
csimpánz) elődeinek a maradványai is előkerültek. Az alsóbbrendű fél
majmok ősi alakjából alakult ki az igazi majmok magasra növő ága, 
amely betetőzte az állatvilág sok-sok évmillión át szünet nélkül előre
haladó fejlődését.

Mialatt a szárazföldön ilyen nagyszerű haladást tett az élet, mialatt
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a viragos növények meghódították a földkerekség csaknem minden 
pontját és kialakították a mai változatos tájképeket, s mialatt a gerin
ces állatok törzsfáján kibontakozott az emlősök csúcshajtása is, azalatt 
a tenger jóval idősebb és megállapodottabb állatvilágában már csak 
kisebb változások történtek. Az ammoniteszek letűnését alig érezte

meg a tenger élete, 
hiszen a fokozatosan 
tértnyerő kagylók és 
csigák sokasága bő
ven pótolta a puha
testűek törzsének ezt 
a hiányát.

A tengerek vi- 
ága a harmadkor

ban új népséggel is 
szaporodott. Az át- 
lyukgatott mészhéj- 
ban élő egysejtű 
foraminiferáknak if
jabb seregei, a nwn- 
mulileszek hadai lep
ték el helyenkint az 
óceánokat. B e l ü l  
kamrácskákra osz
tott, lapos korong
alakú héjaik, ame
lyek között néhány 
centiméter átmérőjű 
„óriások“ is akad
tak, az állatkák el
pusztulása után tö
megesen sülyedtek 
az óceánok fenekére

és vastag mésziszap réteget halmoztak ott föl. A tenger elvonulása után a 
nummulithéjak alkotta mésziszapból nummulit-mészkő lett, amelyből 
néhány évmillió múlva az alkotni vágyó ember épületeket épített, szobro
kat faragott, emlékműveket emelt. A harmadkorban Észak-Afrika terü
letén morajló óceán nummulitesz-hadaiból épültek föl az egyiptomi pirami

A félm ajm ok egyik legism ertebb tag ja , am ely M adagaszkár 
szigetén él. Az igazi m ajm októl tőkén t abban  különbözik, hogy 
a feje hosszúra m egnyúlt, a fülei hegyesek, az arca szőrös, 
hosszú farkával fogózni nem tu d , s hogy a hátsó  végtagja 
m ásodik u jjún  köröm helyett karom  van. Az ősi félm ajm októl 

szárm aztak  az igazi m ajm ok.

A  maki-majom.
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sok, a fáraók sírjai. A nummuliteszek magyar földön is több helyen jel
zik az egykori harmadkon tenger medrét. Erdélyben a nép a kövesedéit 
nummulitesz-héjakat Szent László 'pénzének mondja és egy szép legen-

A legmagasabbrendű állat.
Az állatvilág törzsfájának  csúcsán az em berszabású m ajm ok állnak. 
A képen lá tha tó  gorilla, am ely Ny ugat-A frika (Guinea) erdő
ségében tanyázik , a legnagyobb te rm etű  (kb. em bernagyságú) 
em berszabású m ajom . Az em berszabású m ajm ok legősibb példá

nyai m ár a I'őld harm adkorában  éltek.

dát fűz hozzájuk. A kánokkal harcban álló szent király hadai ellen a
kánok cselt terveztek. Aranyat szórtak cl az áton, hogy a magyar harco
sok figyelmét lekössék, s mialatt azok a csillogó pénzt szedegetik, tért-
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nyerjenek. Szent László azonban felismerte a cselt és az Istenhez fohász
kodott, hogy tegyen csodát. Az Ur meghallgatta a szent király fohá
szát, kővé változtatta az aranypénzt. A magyar sereg így meg volt mentve 
az arany csábításától, a rendje nem bomlott meg és csatát nyert a csel
szövő kánok ellen. A harmadkor tengerének igénytelen egysejtű állatjai, 
a nummuliteszek, évmilliók múlva így keltek életre az ember hatalmas 
alkotásaiban és évszázadokon át szájról-szájra járó mondáiban.

A harmadkor egyébként is nagyon bőkezű volt a távoli jelenkor 
iránt, hiszen a földi kincsek garmadáját termelte az emberiség számára. 
A harmadkorban feltornyosodott vulkáni hegységek mélyén rejtőző

arany- és ezüst-erek, a legkülönbö
zőbb hasznos ércek hatalmas telérei, 
az egykori mocsaras, lagunás terü
leteken élt növényekből keletkezett 
barnaszén-telepek — a mi tatabányai 
és salgótarjáni szénkincsünk is —- 
mind a harmadkor ajándékai. A Ke
leti-tenger partvidékén élt harmad
kori fenyőerdő fáinak gyantáját, 
mint értékes borostyánkövet, őrizte 
meg számunkra az erdő talajából ke
letkezett kékagyag, s a borostyán

kőbe zárva reánkmaradt a gyantaözönbe fulladt többezer rovar múmiája 
is, bizonyságául a harmadkori rovarvilág pezsgő életének és meglepő 
változatosságának.

Az életnek ebben a nyüzsgő elevenségében, a tropikus nap suga
raitól bearanyozott szines környezetben, az örökzöld tölgyek, fügefák, 
magnóliák és pálmák világában kelt életre a Föld ura, az ember. A mo
solygó napsugár, a kacagó derű, amely fogadta, dehogyis engedte sej
tetni, hogy a fejlődés útján annyi vihar, annyi nehéz akadály, oly sok 
küzdés áll előtte. De a harmadkori csillogó napsugár, amely beara
nyozta az emberős büszkén magasra emelt fejét, a győzelem dics
fénye volt. Azzal a sugárral pedig, amely az első ember előreugró hom
loka alul, két mélyen ülő szeméből elővillant, — az értelem sugarával — 
az emberiség legyőzte a Természetet és meghódította a világot.

Szent László pénze.
A harm adkor tengereiben töm egesen éltek 
a num m ulitesz nevű egysejtű foram ini- 
ferák, am elyeknek korongalakú mész- 
héjai kövesedve tömegesen m arad tak  
reánk a harm adkor első felében keletke
zett m észkövekben. E rdélyben a nép 
Szent László pénzének nevezi a  kerek 

num m ulitesz-héjakat.



Alummutoadászal százezer Í9M\ ezelőtt.

Az ősember élete és haladása.

Az erdei embertől az ősemberig.

A fejlődés törvénye, amely az élők világát igazgatja, nem ismer 
kivételt. A legfejlettebb élőlény, az ember sem lett egyszerre azzá, ami 
ma. Ü is az egyszerűből, a kezdetlegesből alakult magasabbrendűvé, 
ő is végighaladt a fejlődés lépcsőfokain. Kezdetben az ember is, akárcsak 
az állatok, hatalmában volt a Természetnek. Ahhoz kellett alkalmaznia 
életmódját, szokásait; küzdenie kellett szeszélyei ellen és harcolnia 
kellett az állatokkal, amelyekkel együtt élt.

A kezdetleges embernek az erdő adott táplálékot, az erdő meg 
is védte az időjárás változásai és az állatok támadásai ellen. Az erdő
ben gyümölcsöt, olajos, tápláló magvakat, húsos gyökereket talált a 
primitív ember. Befelé görbült rövid lábaival és hosszú karjaival ügye
sen kúszott, kapaszkodott a fákra, hogy gyümölcsöt szedjen táplá
lékul, vagy éjjelre biztos búvóhelyet keressen a lombok között. Ha a 
a földön járkált, derékban kissé meghajlott testtel, óvatosan haladt

[

i
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a sűrűben ; kezében vastag faágat, dorongot vagy követ szorongatott, 
hogy támadás esetében védeni tudja magát. Széles, lapos talpára bizto
san lépett, de nem haladt gyorsan és lábszárának izomzata még nem 
volt elég erős ahhoz, hogy a testét teljesen felegyenesedve tarthassa. 
Alacsony homlokának kiugró szemöldökívei alatt mélyenülő kis sze
mek villogtak, amelyekkel nyugtalanul tekingetett folytonosan maga 
körül. Előreugró erős állkapcsa, bozontos szemöldöke és az izmos tes
tét borító hosszú szőr félelmetessé tették a megjelenését; az értelem

nek a szeméből máris elő-
villanó tüze megremeg
tette az állatokat, ame
lyekkel portyázó útján 
találkozott.

Ilyen lehetett a har
madkor végén, talán fél
millió esztendővel ezelőtt 
élt erdei ember. Hiány
zott még nála az ember 
legjellegzetesebb tulajdon
sága : a . büszke, egyenes 
tartás ; hiányzott a test
részek arányossága, az ér
telmet visszatükröző ma
gas homlok és az arcvo
nások finomsága. De azért 
a vad, ijesztő külső mö
gött már ott rejlett az 
emberi értelem. Tágas ko
ponyájában gondolkodó 
agyvelő székelt, amely

A harmadkori erdei ember.
Az egykori cson tm arad  ványok alapján  ilyennek képzelik a 
legősibb em bert, amely m integy másfélmillió évvel ezelőtt 
a harm adkor erdőségeiben élt, a vadállatok  elől a fákon 
keresett m enedéket s főként gyüm ölcsökkel. gyökerekkel, 

olajos m agvakkal táp lá lkozo tt.

megfontolt, tudatos cselekvésre késztette.
És a kezdetleges erdei ember megindult a fejlődés útján, gyor

sabban, nagyobb lépésekkel, mint a többi élőlény. Teste mindinkább 
kiegyenesedett, lábai megnyúltak, egyenessé vált lábszárai megizmosod
tak, a talpa boltozatos lett. A karjai megrövidültek, mozgékony 
hüvelykujjal ellátott keze ügyesebb, fogásra, munkára alkalmasabb 
lett. A hátgerincének kiegyenesedésével egyidőben kiszélesedett a meden
céje, olyan lett, mint egy öblös tál, amelyben biztos helyet találtak a
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súlyos belek és a hasüreg egyéb szervei. Emberibb külsőt nyert a fej
lődő ember azzal is, hogy természetes szőrruhája megritkult, s most 
már állati bőrökkel kellett megvédenie a bőrét az éjszakai hideg és 
a gallyak, tüskék tépése, szúrása ellen.

A fára mászó, a földön esetlenül mozgó erdei emberből egyenes- 
tartású, a földön biztosan, gyorsan járó lény lett, amely a kúszással

A  m a i  k o r  e r d e i  e m b e re .

Az ausztráliai benszülöttek között m ai napság is vannak  olyanok, akik — akárcsak  a harm ad
kori erdei em ber — ügyesen, biztosan m ásznak, kúsznak a fára.

el nem foglalt, szabaddá vált kezeit most már felhasználhatta minden
féle egyszerű kéziszerszám, ruhanemű és fegyver készítésére. Testének 
fejlődésével, egyenes tartásával, a földön való gyorsabb mozgásával 
és kézügyességének megnövekedésével egyszerre megerősödött az em
ber hatalma, tekintélye az élők világában, annál is inkább, mert testi 
fejlődésével párhuzamosan haladt a szellemi fejlődése is. Koponyája

Tolnai Világtörténelme. L 12
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megnagyobbodott a terjedelmesebb agy velő befogadására ; egyúttal pe
dig elcreugró nagy állkapcsai megrövidültek, az arca elvesztette régi 
vadságát. Testének, értelmének fejlődésével megnövekedett az ember ön
bizalma is. Most már lábainak gyorsaságában, karjainak erejében és ke
zének ügyességében bízva, kimerészkedett az erdőből, — amelyet amúgy 
is kikezdett a harmadkor végén beállott szárazság, — s elindult vándor
ú já ra  a gyérnövényzetű steppévé változott vidéken. Az erdő elhagyá
sával a gyümölcsökből, magvakból, gyökerekből élő ember vadászem
ber lett; egyszerű fegyvereit most már nemcsak védekezésre, hanem 
támadásra, a ruházatot és főként táplálékot szolgáltató állatok elej
tésére is használta.

Amit itt a harmadkori erdei emberről elmondottunk, az inkább 
csak feltevés, mint megdönthetetlen tudományos igazság. A harmadkori 
kőzetrétegekből ugyanis olyan kevés és annyira bizonytalan emberi 
nyom maradt fenn, hogy a tudósoknak egyrésze nem mer teljes 
határozottsággal állást foglalni amellett, hogy a harmadkorban, tehát 
félmillió évnél is régebbi időben, valóban élt már ember a Földön. 
A Jáva-szigetén levő Trinil és az angolországi Piltdown (olvas : Piltaun) 
a legnevezetesebb lelőhelyek, amelyek az állítólagos harmadkori ember 
maradványait megőrizték számunkra. Különösen az angolországi Pilt
down mellett, az 1912. évben, egy kavicsrétegben fölfedezett néhány 
csontnak van európai szempontból nagy jelentősége, mert ha azok 
valóban emberi csontok, úgy a legrégibb európai ember nyomát 
mutatják. Egy koponya-töredék és egy eléggé épen megtartott bal 
alsóállkapocs két zápfoggal maradt meg mindössze, de ez a néhány 
csonttöredék is elég volt ahhoz, hogy megállapítsák belőlük a Piltdown 
környékén élt állítólagos ember kezdetleges voltát, s a mai ősi jellegű 
emberfajtákkal és az emberszabású majmokkal való összehasonlítás 
alapján elképzeljék a kiskoponyájú, nagyállkapcsú, kúszásratermett 
görbelábú lény alakját. A koponyacsontokból azt is sikerült kiolvasni, 
hogy a koponyaürege kisebb volt, mint a mai kezdetleges fokon álló 
ausztráliai benszülötteké, következésképpen az agyveleje és így a szellemi 
képessége is jóval kisebb lehetett. Az emberi csontok mellett két 
óriási víziló, több őselefánt és őslajhár csontmaradványait is meg
találták a piltdowni lelőhelyen.

Még a csontmaradványoknál is bizonytalanabb alapot nyújta
nak a következtetésre a harmadkori ember állítólagos lábnyomai. Az 
ausztráliai Viktória államban, Warnambul város mellett, majd 1918-ban
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a belgiumi St. Giller-Waes község közelében, harmadkon rétegekben, 
olyan lenyomatokat találtak, amelyekben ősi emberi lábnyomokat 
véltek felismerni. A belgiumi lábnyomok egykori tengerpart homok
jából képződött homokkőben vannak és — ha valóban emberi láb
nyomok — arra engednek következtetni, hogy a kezdetleges ember a ten
gerparton sétálgatott, hogy kagylókat keressen éhségének csillapítására.

Más harmadkori lelőhelyeken az emberi értelem nyomaira buk
kantak; kezdetleges esz
közökre, amelyeket házi 
célokra vagy fegyverül 
használt a legősibb em
ber. Az értelme és ügyes
sége akkor még nem 
volt olyan fejlett, hogy 
ki tudta volna eszelni 
és el tudta volna készí
teni a szerszámait, esz
közeit, de arra elég 
eszes volt, hogy fel 
tudja használni saját 
céljaira a természetben 
található alkalmas tár
gyakat. A hosszában 
felhasított üreges cson
tokból élesszélű szer
számot kapott, amellyel 
megnyúzhatta a do
ronggal vagy  kővel 
agyonvert zsákmányát. 
Ugyanilyen célra éles

szélű állati fogakat is használt. De — mint az egykori leletek mutat
ják — a kezdetleges ember legszívesebben a kemény tűzkövet alkal
mazta szerszámjául. Elég volt egy-két ütés, hogy a merev kövön 
éles szélek, hegyes csúcsok képződjenek, s máris készen volt a nyúzásra, 
vágásra, fúrásra, sebek ejtésére alkalmas kezdetleges szerszám.

Az első kődarab, amelyet a legősibb ember a kezébe vett, hogy 
magát megvédje, vagy hogy valami munkát végezzen vele, megindítója 
volt az emberi művelődésnek. Talán évezredek múltak el, amíg az ember

A  le g k e z d e tle g e s e b b  s z e r s z á m o k .
A legősibb em ber tűzkőből p a ttin tá ssa l, hasogatással 
készíte tte  egyszerű szerszám ait, fegyvereit. Ilyen kezdet
leges eszközöket ma is használnak Tazm ánia benszülöttei. 
A képen balo ldalt két tazm ániai kőszerszám ot (1 és 2) 
lá tunk , a jobboldalon pedig két úgynevezett ha jna l
követ, am elyeket tö bb , m in t másfélmillió évvel ezelőtt 
készíte tt a harm ad kori ősem ber. Az egyik őskori kőszer
szám (3) m arokba ta r th a tó , ütésre alkalm as fegyver, a 
m ásik (4) pedig vágásra alkalm as éles szerszám, am elyet 
az e le jte tt á lla tok  m egnyúzására és feldarabolására hasz

n á lt az ősem ber.
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a kezeügyébe eső kövek használata után kezdett a céljainak inkább 
megfelelő kövek után kutatni, s újabb évezredek tűntek tova, míg rájött, 
hogy egy másik, keményebb kővel még alkalmasabbá, jobban kezelhe
tővé formálhatja egyszerű kőeszközeit. A Föld számos helyén kerültek 
elő a harmadkor végén keletkezett kőzetrétegekből olyan tűzkődara
bok, amelyeken ütés, repesztés, csiszolás nyoma, tehát emberi kéz ala
kító munkája látható. A tudomány hajnalkövek-nek, eolilok-nak nevezi 
a formált köveket és azt tartja, hogy ezek az első emberi szerszámok 
a nyomai az emberi értelem, az emberi kultúra hajnalhasadásának. A 
kövek, kőzetek azonban maguktól is repe
dezhetnek, csiszolódhatnak, hiszen az eső, 
a hideg és meleg, hegycsuszamlások, a jég
árak csiszoló munkája, a vulkánok feszítő 
ereje és még sok más természeti erő apróz
hatja, formálhatja a kemény sziklákat.
Ebből az következnék, hogy az eolitok 
talán mégsem emberi kézzel eszközökké 
formált kövek, hanem természetes úton 
repesztett, csiszolt, formált kövek, s így 
nem is tekinthetők az emberi kultúra első 
nyomainak. Sokáig a tudósok is bizony
talanságban voltak az eolitok emberi kéz
től való származását illetően, míg föl nem 
fedeztek valami olyan nyomot, ami két
ségtelenné teszi, hogy a hajnalköveket 
egykor emberi kéz markolta és használta 
állatok megölésére és tetemeik megnyúzá- 
sára, feldarabolására. A legtöbb eoliton 
ugyanis kis mennyiségben sötétbarna ásvá
nyi bevonatot találtak, amelyről vegyi elemzéssel kiderítették, hogy össze
tétele megfelel az elmállott vaskénegnek, amelyet pirít néven ismerünk. 
A vaskéneg a természetben vegyileg keletkezhet, de csak olyan helye
ken, ahol vasvegyületek szerves anyagok jelenlétében bomlanak eh 
Ebből az következik, hogy az eolitokon található vaskénegbevonat is 
szerves anyagok jelenlétében keletkezett.

Valószínű, hogy az ősember kezéről zsír, vagy a megnyúzott 
állatokról vér tapadt a szerszámnak használt eolitokra, s amikor 
azok később a Földbe kerültek, a talaj vastartalmú anyaga a zsira-

H o g g a n  k é s z ü l t  a z  e ls ő  s z e r s z á m .
Ez a kép azt m u ta tja  be, hogy az 
ősember hogyan hasogatta , p a ttin 
to tta  egy kem ényebb kődarabbal 
a tűzkövet, hogy belőle éles vagy 

hegyes szerszám ot alakítson.



182 Tolnai Világtörténelmi

dék, vér vagy egyéb szerves anyag hatására vaskéneggé alakult 
az eolitok felületén.

Van még egy bizonyíték, amely amellett szól, hogy a pattin
tott, repesztett hajnalkövek valóban emberi kézzel durván megmun
kált szerszámok voltak. Tazmánia benlakói és más vadnépek ugyanis 
még ma is tűzkőből készített kezdetleges szerszámokat használnak. 
A köveket úgy hasítják, páttintatják, mint ahogyan a harmadkori 
ősember tehette, s e pattintott, hasított kövek alakja is olyan, mint 
a harmadkori hajnalköveké. A néma, hideg kődarabok, az emberi 
műveltség hajnalának kövei, amelyekből szerte a világon sokszáz 
darabot hoztak napvilágra a kutató tudósok, talán többet mondanak, 
mint az a néhány csontdarab, amely a kezdetleges emberből meg

maradt az utódoknak, 
több százezer esztendő 
küzdelmei és haladása 
közepette.

Az első ember, 
amely a hajnalköveket 
hasogatta, már alkotó 
szellem v o lt; az eoli
tok munkára alkalmas 
formái már a gondolat 
és a kézügyesség együt

tes eredményei. A harmadkor azonban nemcsak az emberi gondolat 
fellángolásának és az alkotó kéz munkájának volt a tanúja, hanem 
a gondolatoknak életetadó emberi beszéd kifejlődésének is. Már a 
legősibb embernél meg kellett, hogy legyen az agyvelőnek az a része, 
amelyben a tagolt, értelmes beszéd központja székel. Ezt abból lehet 
következtetni, hogy a ma élő legmagasabbrendű állatoknál, az ember- 
szabású majmoknál is megvan a beszédközpont, holott ezek szervezetük 
és főként agyvelejük fejlettsége tekintetében a legősibb ember mögött 
maradnak.

Gondolkodni, beszélni, munkát végezni, kezdetleges szerszámokat 
készíteni tudott tehát a legősibb ember, amely a harmadkor tropikus 
melegében, a növények és állatok tarka sokasága közepette valósággal 
paradicsomi életet élt. Valamit azonban még nem ism ert: a tüzet, amely 
később utódai haladásának és hatalmának az alapja lett. Látta a vul
kánok kráteréből fellobbanó vörös lángokat, megborzadt a vakítófényü

A  k ö p e n g e  h a s z n á la ta .
Az állati bőr szétvágására élesre h asíto tt tűzkövet használt 
az ősember. U gyanilyen, egyszerű kőpengét a lkalm aznak 
m ainapság is az ausztráliai berisziilöttek, de ők rövid fa
nyélbe erősítik az éles tűzkődarabo t. A képen balra az ős
em ber, jobbra  az ausztráliai bensziilöttek vágószerszám át 

lá tjuk  használatban .
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villámtól, amely felgyújtotta az erdőt, érezte a tűzben rejlő hatalmas 
erőt, de maga még nem tudta előállítani a holt anyagból.

*

Ha a piltdowni, jávai és még néhány más harmadkori csont
lelet nem is mondható teljes biztossággal emberi maradványnak, 
azért azt sem lehet határozottan állítani, hogy a harmadkorban még 
nem élt volna ember a Földön. A hajnalkövek, amelyeket a harmadkor 
végéről származó kö- 
zetrétegek őriztek meg, 
már olyan határozottan 
mutatják a gondolkozó 
lénv ügyes kezének a 
nyomát, hogy fel kell 
tennünk, miszerint azo
kat már ember készí
tette.

A legrégibb csont
maradványok, ame
lyekről már határozot
tan állíthatjuk, hogy 
embertől származnak, 
a n e g y e d k o r  haj
nalhasadása idejéről 
származnak. 1907-ben 
a híres német egyetemi 
város, Heidelberg kö
zelében, Mauer község homokbányájában fogakkal megrakott állkap
csot emelt ki a homokrétegből az egyik munkás csákánya. A tudó
sok a véletlenül felszínre bukkant érdekes leletben emberi alsó 
állkapocsra ismertek, amely épségben maradt meg a negyedkor 
elejéről származó homokrétegek alkotta ősi sírban. A fölfedezés ter
mészetesen óriási szenzációt jelentett a tudósok világában, mert hiszen 
az állkapocs mintegy félmillió évvel ezelőtt élt ember reánkmaradt 
nyoma volt, s üzenetet hozott a régen letűnt világból, amelyben az 
emberiség őse élte küzdelmes életét.

A tudósok heidelbergi embernek nevezték el a negyedkor idején

A h e id e lb e r g i  ő s e m b e r .

A negyedkor elején a kezdetleges erdei em bert fe lvá lto tta  
az ősem ber, amely m ár vadászattal foglalkozott, ügyesebb 
fegyvereket készíte tt és á lta lában  értelmileg jóval fejlettebb 
volt, m in t az erdei em ber, A képen b em u ta to tt szobormű 
a uegydkureleji ősembernek Heidelberg m ellett ta lá lt csont - 

maradványai alapján készült.



1 84 Tolnai V ilágtörténelm e

először felbukkant ősembert, amelynek testi alakjáról és életmódjáról 
még alig árult el valamit a Heidelberg mellett talált állkapocs. Később 
több más helyen is fölfedezték a legrégibb ősember maradványait. 
E leletek közül legnevezetesebb, amelyre 1921-ben a középafrikai Észak- 
Rodézia állam területén egy barlangban bukkantak. Itt már egy emberi 
koponyát is találtak, de alsó állkapocs nélkül, azután láb- és karcsonto
kat, csigolyákat, lapockacsontot, medencecsontokat, szóval az emberi 
testnek több olyan csontdarabját, amelyekből már el lehetett képzelni, 
hogy milyen lehetett a félmillió esztendővel ezelőtt élt ősember. Az 
emberi lény, amelyet a heidelbergi, rodéziai és egyél# csontleletek 
alapján a tudósok képzeletben kiformáltak, bizony nem valami előnyös

külsőben mutatta be az emberiség ősét.
Hosszú, keskeny fejének alacsony 

homloka hátrafelé dűlt és a szemüregek 
fölött erősen kiduzzadt. Az állkapcsai előre- 
ugrottak és erős fogakkal voltak megrakva. 
Kiálló arccsontjai, széles, lapos, tágnyílású 
orra, mélyenülő kis szemei nem adtak kelle
mes külsőt az arcának. A termete közepes 
lehetett, a karjai hosszúak, lábai kurták; 
izmos testét szőr fedte, védelmül a hideg 
ellen. A rodéziai barlangban az ősember 
csontjainak közvetlen közelében egy hatal
mas oroszlán szétzúzott koponyája és egy 
nagy, kerek kődarab hevert. Ki tudja ? 
Talán a barlangban meghúzódott ember 

élet-halálharca folyt le itt a vérengző bestiával, amelyet a fegyverül 
választott kődarabbal agyonsujtott ugyan, de maga is áldozata lett 
a hatalmas küzdelemnek. Hogy mennyi veszély fenyegette az ősem
bert és milyen heves küzdelemmel kellett az életét védenie, hogy ere
jét, ügyességét és ébredő értelmét milyen nagy mértékben kellett igénybe 
vennie, mutatják a rodéziai barlangban talált állati csontok A bar
langi oroszlánon kívül vérengző leopárdok, hatalmas elefántok, vad
disznók, otromba orrszarvúak és vízilovak, karcsú antilopok csontjait 
őrizte meg a középafrikai barlang.

Ezeknek és még néhány veszedelmes ragadozónak — közöttük a 
hatalmas kardjogú tigrisnek — a társaságában élt az emberiségőse; ezek 
ellen védte természetes fegyvereivel magát és családját, ezeket ejtette

A  k a r ú  jo g ú  t i g r i s  k o p o n y á ja .

A kezdetleges ősem ber egyik leg
veszedelmesebb ellensége volt a 
borjúnagyságú kardfogú tigris, 
am ely felső állkapcsában agyar
n ak  is beillő, hata lm as szemfoga

k a t viselt.
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zsákmányul, hogy élelemmel és ruházattallássa el kezdetleges háztartá
sát. Tanyájáról, amelyet sziklaüregekben, barlangokban ütött föl, még 
hiányzott a házi tűzhely melege, környékén még nem terjengett a nyár
son sülő hús ínycsiklandozó illata. Nyers növényekből, gyümölcsökből, 
gyökerekből, nyers húsból és csontvelőből állt a harmadkori ember me
nüje, éles kődarab, erős fahusáng volt a fegyvere, állati bőr a ruházata.

Egyszerű, kezdetleges volt ez a háztartás s kezdetleges a harmad
kon ősember egész élete, de mégis emberi élet volt, mert nemcsak a nyers 
erő és a természetes ösztön irányította, hanem már az értelem, amely 
ott székelt a primitív ember hosszú koponyájában, a hátradiilő homlok 
alatt és tüze elővillant a mélyenülő szemekből.

A jégkorszaki ember küzdelme a természettel.

A paradicsomi élet után, amelyet ősünknek a negyedkor elejének 
verőfényes trópusi éghajlata biztosított, keservesen küzdelmes napok 
köszöntöttek az élet útján elindult emberre. Mialatt a Föld mai képe 
teljesen kialakult, mialatt a karclfogú tigris veszedelmes nemzetsége 
eltűnt a Föld színéről és Ausztrália területén az óriás strucok és óriás 
erszényes-állatok, Dél-Amerikában pedig az ugyancsak gigászi nagysá
gúra növekedett őslajhárok és öves állatok élték világukat, mialatt 
Közép-Európa nyílt erdőségei és füves mezőségei lassan hideg, száraz 
steppe-területekké alakultak, azalatt az élet és vele a gyermekkorát élő 
emberiség az északi földgömbön már a vészesen közeledő jégkorszak 
tanújává alakult. Hidegebbek lettek az éjszakák és a nappalok is. Ilt 
is, ott is megindult egy-egy vándorcsapat a melegebb tájak felé. A 
gyérszőrözetű ős-elefántok, a hatalmas ősorrszarvú, az óriás-szarva
sok, esetlen medvék, vérszomjas oroszlánok, párducok, hiénák és a 
karcsú antilopok igyekeztek dél felé menekülni a száraz hideg fagyos 
lehellete elől. A paradicsomból való menekülés megfutamodás volt a 
jég elől, amely a Skandináv-félsziget felől, hatalmas jégárak alakjában, 
dél felé tolakodott és az örök hó rideg világává változtatta Európa 
egész északi felét, betolakodott Közép-Európa területére és hazánk 
északi felén is tért hódított. Ugyanekkor az északi sark felől az észak
amerikai kontinens ellen is rohamot indított a jég és hó, s az Öt-tó 
vidékén is túl nyomult előre a déli tájak felé.

Nagykiterjedésű jég- és hómezők borították el az északeurópai
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országok területét. Feliér halotti lepel terült szét Finnország, észak- 
nyugati és középső Oroszország, Lengyelország, Észak-Németország és 
Anglia ma lüktető életet mutató tájain. A jégvilág északról áramló, fagyos 
lehellete az Alpok, a Pireneusok és részben a mi Kárpátaink hegyláncai 
közé is betolakodott, Észak-Amerikában pedig a Sziklás-hegység ellen 
indított rohamot. Mindenütt vastag hótakaróval vonta be a csúcsokat, 
amelyekről hatalmas jégárak indultak vándorútra a völgyek felé. Svájc 
vadregényes tájait ezer méter vastag jégpáncél borította és az alpesi 
jégvilág középpontjában, Tirolban is fehér hómezők és csillogó jég

árak hirdették Észak diadalát.
Majd az eljegesedett ma

gas hegységekből megindult a 
jég vándorlása észak, s dél felé. 
Az alpesi jégárak átnyomultak 
a Svájci-Jura-hegységen és a 
német Fehérerdőn és a Sváb- 
Jura területéig terjesztették ki 
hatalmukat. Óriási jégfolyók 
tolakodtak előre a Rajna, 
Rhon, Saon-folyók mai völgyé
ben és a jégárak a mi Magas- 
Tátránk területéről is messze 
dél felé nyújtották le hideg 
kezüket. Általában Európa 
valamennyi magas hegységé
ben sokkal mélyebbre nyúlt 
le a völgyekbe az örök hó 
határa, mint jelenleg, s azokra 

a vidékekre, ahová már nem tudott elérni a jég és hó hatalma, való
ságos özönvizet bocsátottak az ólomszínű felhők.

Az északi tájak felől délre és a hegyekről lefelé igyekvő hatalmas 
jégárak kegyetlenül koptatták, morzsolták a hegyek szikláit és óriási 
mennyiségű kőtörmeléket szállítottak le a völgyekbe, síkságokra, hogy 
ott kegyesen visszaadják az anyaföldnek. Az északnémetországi síkság 
termőföldjét nagyrészt a jégárak hordták össze, mintha életetpusztító 
munkájukért kárpótlásul új életterületet akartak volna teremteni. 
A jégkorszak hatalmas jégárainak a nyomát magas hegységeink bájos 
tengerszemei, a jég hátán messziről idegen tájakra cipelt vándorkövek,

A ]c(jtiuroZuu muruuvanyu izur^p^bau.
Az Alpok és egész E urópa legnagyobb jégára, az 
Aletsch-gleccser, am ely a Jungfrau  nevű hegycsúcs 
déli oldalán húzódik. Az óriási jégfolyó hossza 
124 kilom éter, a felületének terjedelm e 170 négyzet- 

kilom éter.
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a lesimított sziklahátakon végigfutó mély karcolások és egyéb különös 
jelek még ma is őrzik. De megőrizte a jégkorszak hosszú telének emlékét 
az élők világa is. Vannak rovarok, amelyek még télen is, amikor téli 
álmát alussza a rovarság többi tagja, vígan élik világukat a fagyos 
hidegben. Ezek valamikor a jégkorszakban szerezték meg a képességet 
az okos alkalmazkodásra és átalakulásuk menete — a többi rovarral ellen
tétben — olyan, hogy nem tavasszal vagy nyáron vetik le bábruháju
kat, hanem télen fejezik be átalakulásukat, s a bábálomból felébredt 
rovarok a rovarevő emlősök és madaraktól mentes világban vígan, gond 
és veszedelem nélkül élik le rövid életüket. A téli élethez alkalmazko
dott apró rovarok sok-sok nemzedéken keresztül azon a lakóhelyen 
maradtak, ahol a jégkorszakban éltek. Nem úgy, mint a jégárak alján 
elterülő tundrákon tanyázó rénszarvas és mosuszökör, amelyeknek csordái 
a jégkorszak végén lassan észak felé hátráló jégárakat követték, Közép- 
Európa vidékéről messze északra vándoroltak és ma is ott élnek.

A jégkorszak más emléket is hagyott az utódokra. A sárga föld, 
a lösz, amely a mi dunamenti alföldi tájainkat borítja, s amely Kínában 
többszáz méter vastag tömegekben lep el beláthatatlan területeket, a 
jégkorszakban halmozódott föl. Az északi tájakon terpeszkedő hatal
mas jégmezőkön hideg szélviharok száguldottak végig, felkapták a 
merev jégpáncél felületén és repedéseiben összegyülemlett port, homokot 
s ragadták magukkal dél felé. Ahol elült az északi szél ereje, a por las
san leszállt a levegőből és homokkal, márgával keveredve leülepedett 
a hullámos felületű alföldi tájak mélyedéseiben. A lösztömegek más 
része úgy keletkezett, hogy a jégkorszakot időnként megszakító mele
gebb időszakok alatt a jégárak elolvadtak és a törmelék, amely a medrü
ket borította, kiszáradt, finom porrá változott, amelyet felkaphatott, 
messze elhordhatott és déli tájakon lerakhatott az északi szél. A lösz 
is, akárcsak a jégárak által az észak németországi síkságra hordott 
törmelék, a borzalmas jégkorszak kiengesztelő adománya a jelenkornak. 
Hiszen a jégmezők porából alakult sárgaföldön ma gabonatáblák, szőlő
kertek terülnek el, hirdetve az élet hatalmát, amely az északról előre
nyomult jégvilág ostromát is diadalmasan visszaverte.

A néhány százezer esztendeig tartó és időnként enyhébb ég
hajlatú periódusokkal megszakított jégkorszakban a fejlődő ember 
keservesen, nagy küzdelmek között tengette az életét. A mostoha ter
mészet és a vérengző ragadozók ellen sziklaüregekben, barlangokban 
keresett menedéket: barlanylakó lett. Az erdőkkel borított hegyekben
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a növényzet sűrű palástjával elrejtett sötét barlangokban, családi 
körben folyt le életének nyugalmasabb, emberibb része, míg kint a sza
badban, a fenyegető veszedelmek közepette, mindig támadó- vagy védő
harcra készen, megfeszített idegekkel, figyelő szemmel járta a vadont.

A negyedkor legelején élt heidelbergi embert a jégkorszak első 
felében felváltotta az igazi ősember. Ez már teljes joggal tarthatott 
igényt az ember névre, amellyel a tudósok megtisztelték. (A tudo
mány Homo primigenius, magyarul ősi ember néven ismeri a jégkorszak 
első felében élt embert.) A sok veszedelem, amely a jégkorszakban a 
természet és a szűk életterületre összezsúfolódott állatvilág részéről 
fenyegette, megélesítette az elméjét és az érzékeit, fejlesztette a

fölfedező- és föltalálóképességét.
A küzdelmes életet élő és 

éppen ezért testi és szellemi tekin
tetben nagyot fejlődött jégkorszaki 
barlanglakó emberről az európa- 
szerte talált nyomok határozott 
képet rajzolnak. Egész Közép- 
Európában, a Német-birodalom, 
Franciaország, Belgium, Morvaor
szág, Horvátország és hazánk terü
letén, számos gondosan átkutatott 
barlangban olyan sok csontmarad
ványt és emberalkotta eszközt 
találtak, hogy azokból teljes hatá

rozottsággal meg lehet állapítani, hogy milyen volt és hogyan élt a jég
korszaki barlanglakó ősember.

A jégkorszakban Európa területén élt ősemberek ahhoz az ember
fajtához tartoztak, amelyet neander-völgyi embernek neveznek Ez a 
németországi Eifel-hegységben, Düsseldorf és Elberfeld városok között 
húzódó Neander-völgy után kapta a nevét. 1856-ban, a Neander-völgy 
egyik kőfejtőjében beomlott barlangra, s a barlang fenekét kitöltő 
agyagrétegekben emberi koponyacsontokra bukkantak. Az emberi 
csontok mellett kőeszközöket és állati csontokat nem találtak, ezért a 
tudósok egyrésze nem tartotta a csontokat jégkorszaki ősember marad
ványainak, hanem azt vitatta, hogy történelmi időkből származnak, 
talán a napóleoni háborúkban résztvett egyik kozáknak a csontjai. Tíz 
év múlva, az először fölfedezett barlangtól mintegy 150 lépésnyire, még

A  neander-völgyi ember k o p o n y á ja .

A jégkorszak első felében élt ősem bernek, 
am ely a neander-völgyi em berfajtához ta r to 
zo tt, Európa különböző helyeiről sok csont
töredéke m arad t fenn. A kopor.yacsontok 
töredékeiből sikerült összeállítani a képen 
elölről és oldalról ábrázolt koponyát, amelyen 
jól lá tszanak az elöreugró nagy állkapcsok 
és arccsontok, a széles fogak, az a la
csony hom lok, a kidudorodó szem öldökív é* 

a  tágas, előrenéző orrüregek.
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egy barlangot találtak, amelynek fenekén, az első barlangban felásott 
agyaghoz teljesen hasonló agyagrétegekben, jégkorszaki állatok -— bar
langi medve, barlangi hiéna, gyapjas orrszarvú csontjaira —- bukkantak.

Az újabb fölfedezés azoknak látszott igazat adni, akik kezdettől 
fogva jégkorszaki ősember maradványainak tartották a neander-völgyi 
csontleletet. A kételkedőket azonban csak később lehetett teljesen meg
győzni, amikor Európa más vidékein is előkerültek a felkutatott bar
langokból a neandervölgyi csontokhoz hasonló emberi csontok, még
pedig olyan földrétegekből, amelyekben jégkorszaki állati csontok és 
emberi kéztől származó kőeszközök is el vol
tak temetve. Különösen a belgiumi Spy község 
mellett fölfedezett két emberi csontváz, továbbá 
a horvátországi Krapinica-patak völgyének 
egyik barlangjából kiásott mintegy 500 darab 
emberi csont döntötte el véglegesen a vitát.
Most már kétségtelenné vált, hogy a jégkor
szakban európaszerte el volt terjedve ez a bar
langlakó emberfajta, amelyet csontjainak első 
lelőhelye után neander-völgyi embernek nevez
nek a tudósok. A sok csontleletből amely Eu
rópa különböző barlangjaiból napfényre ke
rült, a neander-völgyi ember alakját így raj
zolják meg a tudósok :

Közepesnél valamivel alacsonyabb (körül
belül 160 centiméter magas), zömök, nagyon 
izmos testű volt a neander-völgyi ősember.
A vállak közé húzott, rövid nyakán hosszú
kás, nagy fejet viselt, amelyet folytonosan 
lógatott, mert a fej egyenes tartását biztosító csontrész a füle 
mögött gyöngén volt kifejlődve. Alacsony homlokán a szemöldök
ívek erősen kidomborodtak és bozontos szemöldökök borították, be
árnyékolva a szemüregekben mélyen ülő, nagy szemeket. Erős fogakkal 
ellátott állkapcsai előreugrottak, az álla viszont rövid volt s így — bizony 
-— az arca még nem mutatott nemes emberi vonásokat, annál kevésbé, 
mert nyomott, széles, tágnyílású orra is elcsúfította.

Széles vállaiból aránylag rövid, izmos karok indultak ki, ügyes, 
munkára alkalmas kezekkel. Domború mellkasa és kissé pocakos hasa 
látszólag esetlenné tették csípőben keskeny, megnyúlt törzsét, amely

Milyen lehetett Európa 
őslakója ?

Ez a szobor a neander-vöi- 
gyi em ber fejét ábrázolja. 
A m űvész a reánk m arad t 
koponyák alapos tan u lm á
nyozása és a tudósok u tasí
tásai a lap ján  készítette  a 
szobrot, amely visszatükrözi 
a jégkorszak első felében élt 
barlanglakó durva vonásait 

és vad tek in te té t.
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rövid, erős, térdben kissé meghajlott lábakon és széles, mozgékony
ujjú talpakon nyugodott. Arca, tenyere, lábfeje csupasz volt, de teste 
többi részét még meglehetősen sűrű szőrözet borította.

Ilyen volt a neander-völgyi ember, a korai jég-korszak barlang
lakó vadásza. Külsejében talán igénytelennek a mai emberrel összeha
sonlítva, esetlennek, ügyetlennek tűnik fel, holott már hatalmas, félve- 
félt ura volt a természetnek. Már a kezében volt a legerősebb emberi

fegyver: a tűz. Ennek 
nyomait ott találjuk a 
barlangokban felfedezett 
ősi tűzhelyeken, amelyek 
körül megégett csontok, 
elszenesedett fadarabok, 
a tűz segítségével szét
pattintott állati csontok 
hirdetik, hogy a jégkor
szak embere már felfedezte 
a tűz előállításának a 
módját. Hol, miképpen és 
mikor tanulta meg az ős
ember a tűz használatát, 
hogy kinek az elméjében 
született meg a tűzgerjesz- 
tés nagyszerű gondolata, 
azt nem tudjuk. Lehet, 
hogy a szerszámok készí
tése közben, a tűzkő és a 
pirít ásvány egymáshoz 
való ütödésekor kipattanó 
szikra lobbantotta föl az 
első lángot, amelynek ere

jét az ember felismerte és szolgálatába állította; de lehet, hogy nem 
véletlenül, hanem hosszú kísérletezés után jött reá a barlanglakó a 
tűzgerjesztés módjára és — akárcsak ma egyes vadnépek — két száraz 
fa összedörzsölésével fejlesztette ki a fát lángralobbantó meleget. Ha 
nem is tudjuk, hogy hol parázslóit az első emberi tűzhely, hogy hol 
csaptak föl diadalmasan az első tűz lángjai, annyi bizonyos, hogy a tűz 
megbecsülhetetlen értékét az emberi értelem hamar felismerte és a tűz

A jégkorszak első jelében éli ősember.
A neander-völgyi ősember reánk m arad t cson tm arad
ványai alapján  készült ez a művészi szobor, am elyen 
a iégkorszaki ősem bernek nem csak du rva  arcvonásait 
lá th a tju k , hanem  szőrrel b o ríto tt izmos felsőtestét, eres 
ka rja it, nagy kezét is. A balkezében á lla ti cson to t, a 
j o b b k e z é b e n  d u r v á n  kidolgozott k ó s z e r s z á m o t  ta r t.
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felfedezésével kijelölte a művelődésnek, a mai hatalmas kultúráig való 
emelkedésének az útját.

A neander-völgyi emberről azt tartják a tudósok, hogy a bölcsője 
Afrikában ringott s innen származott át Európába, még abban az idő
ben, amikor Afrika összefüggött a déleurópai félszigetekkel. Európában 
azután megtelepedett, s mivel erős, szívós fajta volt, elterjedt minden
felé és őslakója lett az európai kontinensnek. De bármennyire kiterjesz
tette a hatalmát, mégsem maradhatott egyeduralkodója a jégkorszaki 
Európának. A jégkorszak második felében Keletről új emberáradat 
nyomult az európai kontinensre, új emberfajta ütött tanyát a dús 
vadászterületek közelében tátongó barlangokban.

Dél-Francia- 
országban, Aurig
nac (olvasd : ori- 
nyák) község köze
lében bukkantak 
először a Keletről 
bevándorolt em
bernek a nyomára 
mégpedig már 1852- 
ben, tehát négy év
vel előbb, mint a 
neander-völgyi em
ber csontjaira. Az 
aurignaci barlang
ban csak kőszer
számokat találtak, 
amelyek — mint később kiderült -— tökéletesebbek voltak, mint 
a neander-völgyi ember kőszerszámai. A kőszerszámok mellett csontból 
készült eszközöket, tűket, dárdahegyeket és ékszereket is találtak az 
aurignaci barlangban, jeléül annak, hogy az aurignaci ember, — ahogyan 
ezt az emberfajtát az első lelőhely után elnevezték, — a kő mellett 
az állati csontot is használta szerszámainak, fegyvereinek és csecse
becséinek készítésére.

Már az aurignaci leletből is meg lehetett állapítani, hogy a Keletről 
Európába származott aurignac-emberfajta értelmesebb, ügyesebb, kul
túrában előrehaladottabb volt, mint a neander-völgyi ember. Még inkább 
bizonyították ezt a későbbi leletek, amelyek az aurignaci ember csont

Ahol a jégkorszaki barlanglakó élt.
A képen a délfranciaországi Vézére-völgynek egy részletét lá tjuk , 
a há tté rben  a mészkősziklákkal, amelyekben az ősembertől lakott 

nevezetes barlangok vannak.

... - ^
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maradványait is napfényre hozták a délfranciaországi Vézére (olvasd : 
Vézer)-völgy ősemberi csontmaradványokban rendkívül gazdag bar
langjaiból. A csontmaradványokból meg lehetett állapítani, hogy az 
aurignaci barlanglakó ugyanolyan hosszúfejű emberfajta volt, mint a 
neander-völgyi, de a homloka magasabb volt, ámiből az következik, 
hogy az értelme, találékonysága nagyobb lehetett, mint az őslakóé. 
A termete nyúlánkabb volt, miiit a neander-völgyi emberé, amiből viszont 
az következik, hogy testi erő dolgában nem vetekedhetett vele, ha szel
lemi képességekben felül is múlta.

A Keletről jött aurignaci ember végigvándorolt Ivözép-Európán, 
míg Dél-Franciaországba, a Vézére-völgyébe került. Hosszú vándor
úba alatt összeütközésbe került Európa őslakóival, a neander-völgyi 
emberekkel, akik körömszakadtáig védték barlangtanyáikat és vadász- 
területeiket a betolakodott idegenek ellen. Mint minden háborúban, 

ebben az első harcban is a szellemi fölény győ
zedelmeskedett a nyers erő fölött, s a tökélete
sebb fegyverekkel ellátott, ravaszabb és ügye
sebb aurignaci ember maradt az úr Európában. 
Az aurignaci embert, amely a neander-völgyi 
embert Európa területén fölváltotta, már nem 
lehet az ősi emberfajhoz, a Homo primigenius- 
hoz számítani. Ő már magasabbrendű ember 
volt, első képviselője Európában annak az 
emberfajnak, amelyhez a mai emberiség tar
tozik, s amelyet Homo sapiens (magyarul bölcs- 
ember-1 jelent) néven ismer a tudomány.

A neander-völgyi ember lassan kipusztult, 
fajtája, amely talán néhány százezer esztcudőn 

keresztül uralkodott az európai területen, eltűnt az emberisig történe
téből, de a vére továbbszármazott. A diadalmas hódítók elrabolták a 
neander-völgyi asszonyokat és a velük való házasságukból új ember
fajta származott, amely egyesítette magában a neander völgyi és az 
aurignaci emberfajta jó tulajdonságait. Talán ebből az egészséges faj
keveredésből alakult ki a jégkorszak végén a szellemileg és testileg 
jóval nemesebb cro-magnoni (olvasd : kromanyoni) emberfajta, amelyet 
rénszarvas vadász-nak is neveznek.

A jégkorszak alkonyán élt rénszarvas vadásszal is az őskori lele
teiről olyannyira híres délfranciaországi Vézére-völgy ismertette meg

A cromagnoni ember 
koponyája.

A jégkorszak végén élt 
E urópában  a crom agnoni 
em ber, am elyet rénszarvas- 
vadásznak is neveznek. 
Ez — m iként a képen lá t- 

'h a tó  koponyatöredék is 
m u ta tja  — m ár m agas- 
hom lokú, finom abb arcú 
em berfajta volt, s egészen 
közel á lít a m ai em berhez.
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a mai emberiséget. Ebben a völgyben, 1872-ben, jól megtermett, erős 
férfi csontvázát ásták ki egy leomlott sziklatömb alól. A balolda ára 
dűlve feküdt a csontváz, balkeze a feje alatt, jobbkeze a tarkóján 
nyugodott. Hosszúra nyúlt koponyájának magas, domború homloka 
arra vallott, hogy értelmes ember lehetett, arccsontjai pedig a mai 
emberéhez hasonló finomabb, nemesebb arcra utaltak. Ez a felfe*

A  jé g k o r s z a k i  r é n s z a r v a s - v a d á s z .
E z  a szoborm ű a régi csontleletek a lapján  készüli és a 
jégkorszak végén élt cro-m agnoni rénszarvas-vadászt 
ábrázolja. Ez m ár a mai em bertől alig különböző em ben  
fa jta  volt. Magas homloka, nemes arcvonásai értelm et 
sugároztak. Szerette a szépet, ezért gondozta, sőt kagylók
ból és szines kövekből készült ékszerekkel fel is cicom ázta 
m agát. Művészi hajlam is volt benne; csontból, kőből 
szép faragványokat készített és barlang ját színes ra jzok
kal, festményekkel d íszítette . A szobron ábrázolt rén
szarvas-vadász balkezében egy faragvánnyal e llá to tt tö r t ,  

a jobb jában  kőszerszámot ta r t .

dczés annál fontosabb volt, mert négy év előtt, 18C8-ban, ugyancsak 
a Vézére-völgyben, Cro-Magnon község közelében már találtak olyan 
emberi csontokat, főként koponyákat, amelyek fejlettebb ember
fajra utaltak. Amikor a cro-magnoni leletet az 1872-ben fölfe
dezett teljes csontvázzal összehasonlították, bizonyossá vált, hogy 
Cro-Magnonban az aurignaci embernél is magasabbrendű ember marad-

Tolnai Világtörténelme. I. 13
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ványait fedezték föl. Később a Vézére-völgyben és Dél-Franciaország 
más őskori lelőhelyein még több csontmaradvány került napfényre, 
úgyhogy teljesen rekonstruálni lehetett a jégkorszak végén élt 
rénszarvas-vadász alakját. Magas (átlag 165—180 cm.), erőteljes 
ember volt a cro-magnoni vadász. Széles, rövid arcán a szemöldökívek 
még kidudorodtak ugyan, a szeme is mélyen feküdt, de arcának vadsá
gát enyhítette a magas, domború homlok és az, hogy állkapcsai nem 
ugrottak annyira előre, mint az aurignaci emberé, az álla viszont hosz- 
szabb és előrenyúló volt. Hosszú lába igen izmos, gyaloglásra alkal

masak lehetett, ami
re abból lehet kö- „ |  
vetkeztetni, hogy a 
lábcsontokon na
gyon feltűnőek az 
izmok tapadására 
szolgáló érdes felü
letek.

A csontmarad
ványok mellett ta
lált különféle szer
számok, átfúrt kagy
lóhéjak, színes kö
vek és egyéb tár
gyak a cro-magnoni 
ember életmódjáról 
is sokat árulnak el.
A jégkorszak végén 

élt rénszarvasvadász már külsőben és kultúrában egyaránt magasabb fokon 
álló ember volt. Arcáról eltűntek a durva, vad vonások és termete, tartása 
is büszkébb, nemesebb lett. Csupasszá vált testét állati bőrből készült Ízlé
sesebb ruhával takarta be, csontokból, kagylóhéjakból és szines kövek
ből készült ékszerekkel cicomázta fel magát, új szerszámokat és fegy
vereket eszelt ki, tűt, kalapácsot kést, fúrót, nyílhegyet, dárdavéget készí
tett csontból és kőből, eszközeit már finomabban, gondosabban dol- 
dolgozta ki, s egyiket-másikat kezdetleges faragásokkal is díszítette.
Az értelem fejlődésével együtt járt a szép iránti érzék, az ízlés fejlő
dése, a művészi alkotószeilem fellóbbanása.

A csuláai tűzhely körül.
Ez a kcp a cro-m agnoni rénszarvas-vadász életéből egy jelene
iét ábrázol, ahogyan a festőm űvész elképzelte. A tűzhely körül 
foglalatoskodik a család. A családfő a zsákm ányul e jte tt őzbak 
lenyúzásával van elfoglalva; a cifra fejkötő t cs egyéb ékszere
ket viselő asszonyok a fanyársra bűzö tt húst forgatják  a tűz 
fö lö tt; a család leánya l'ahas b kát hoz az erdőből, a liú a 

tü ze t élesztgeti.
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A művészi alkotószellem ébredése.

„Az élei rövid, a művészet örök“ — mondta egy régi bölcs. Ezzel 
azt az igazságot fejezte ki, hogy az emberiség életében a művészi alko
tások jelentik az igazi, az örök értéket. A művészet és a művészi tevé
kenység, amely tisztán szellemi megnyilvánulás, ledöntötte a hidat, 
amely az emberiséget az állatvilággal összekötötte. Amikor megszü
letett az első kezdetleges művészi alkotás, akkor vált az ember iga
zán gondolkodó, értelmes lénnyé.

Az ősember szép iránti érzékének, művészi alkotószellemének a 
fejlődését nyomon követhetjük, mert hiszen az emberi gondolat és kéz
ügyesség közös alkotásait megőrizték számunkra a földrétegek, ame
lyekben, az ősember csontmaradványain kívül, kőből, csontból készült 
házieszközeit, szerszámait, vadászfegyvereit is megtalálták a kutató 
tudósok.

A harmadkori erdei-emberben, amikor életének megvédésére követ, 
szikladarabot, fadorongot ragadott a kezébe, még nem ébredt föl a 
művészi ösztön. Csak azt nézte, hogy a kő, amelyet fegyverül válasz
tott, jól feküdjék a kezében, ütésre, hajításra alkalmas legyen, hogy 
halálosan megsebezhesse vele a támadóját. Mikor azután felfedezte a 
tűzkövet és rájött, hogy a kemény, rideg anyagot ütögctéssel formál
hatja, helyes gyakorlati érzékkel ezt választotta nyersanyagul, amely
ből kézi eszközeit, fegyvereit készítheti. Művészi hajlam azonban ekkor 
még nem vezette, hanem csak az a gyakorlati cél, hogy ütögetéssel, 
repesztéssel éleket, csúcsokat formáljon ki a kövön és azt zsákmányá
nak megölésére, az állati bőr lenyúzására, az állati tetem feldarabolására 
alkalmassá tegye. A harmadkori „hajnalkövek“-en, amelyeket az erdei
ember használt fegyverül és házieszközül, még nem nyilvánul meg a 
művészi szellem, csupán a gyakorlati érzék, amelyet a küzdelmes élet 
korán kifejlesztett az ezer veszedelem között élő emberi lényben.

A művészet szikrájának kipattanása már arra az időre esik, amikor 
az ősember a jégkorszak hidege és a vadállatok támadásai ellen barlan
gokban keresett védelmet. Ott, a családi fészekben, ahol már melegí
tett és világított a házi tűzhely, érlelődött meg a vadászat fáradtságait 
pihenő emberben a gondolat, hogy kőeszközeit, fegyvereit ne csak 
használhatóbbá, hanem szebbé is formálja. Kedvét lelte abban, hogy 
a szerszámai, miközben a barlangi medve fogából lerepesztett kemény 
c^nntszilánkkai tőkéiét esíi e.nj igyekezett azokat, egyre formásabbak,
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szebbek lettek. Mint a játszadozó gyermek, aki örül, ha homokból, 
agyagból valami csinosabb, a szemét gyönyörködtető formát tud gyúrni, 
úgy örvendezett a barlanglakó ősember, amikor a rideg kő ügyes keze 
alól olyan alakban került ki, mint ahogyan ő azt munkája közben 
elképzelte.

Az ősember művészi szellemének felébredése körülbelül arra az 
időre tehető, amikor a jégkorszakot másodszor szakí
totta meg az enyhébb ioőszak, amikor Közép-Európa 
területén a napsugarak ereje elolvasztotta a jégtakarót 
és az előbb rideg, kietlen tájon nagy mezőségek és 
erdőségek keltek életre, benépesítve az állatok soka
ságával. Vadlovak, bölények, jávorszarvasok, óriás
szarvasak, rénszarvasok csordái legeltek a mezősége- 
ken és erdei tisztásokon, kitéve a sűrűben tanyázó 
oroszlán, párduc, vadmacska, hiúz és farkas orvtá
madásainak. A lapályok vizenyős erdőségeiben hatal
mas őodefántok, orrszarvúak és vízilovak, fenn a 
sziklák között pedig az óriástermetű, vérengző bar
langi medvék tanyáztak.

Ebben a környezetben élt és küzködött a 
barlanglakó ember. S miközben véres harcokat vívott 
veszedelmes ellenfeleivel, miközben egyre azon törte 
a fejét, miképpen tökéletesítse a fegyvereit, létre
hozta barlangja mélyén az első művészi munkát, egy 
szabályos alakúra formált követ, amelynek egyik 
végét gömbölyűre alakította, hogy jól lóghassa a 
markába, a másikat pedig kihegyesítette, hogy halá
los sebet ejthessen, vagy hogy az állati tetemek lenyú- 
zását, feldarabolását könnyűszerrel végezhesse vele. 
Ez a marokba beleülő, ékalakú kődarab, amelyet 
ökölkő vagy szakóca néven emlegetnek a tudósok, 

voll az ősember gyakorlati és művészi érzékének 
első közös megnyilvánulása Később tovább haladt a megkezdett úton 
az emberi szellem. A tűzkő, amelyen ütögetéssel, repesztéssel, pattin
tással éleket, csúcsokat formált, lassankint mind szabályosabb, művé
szibb formában került ki ügyes keze alól. Mandula magjához hasonló 
vagy baberlevélalakú kőszerszámok születlek meg a tűzhely vörös 
fényével bevilágító Lt barlangok mélyen.

ö \'ölkő vagi/ szakfca.
Az ősem ber művészi 
érzékének első kez
detleges m egnyilvá
nulása az veit, am i
kor a nyers követ 
repesztéssel, p a ttin 
tással igyekezett hasz- 
ná lha ióbb  és egyú t
ta l szebb, szabályo
sabb alakúra for
m álni. Ilyen form ált 
kövek v rítak  az úgy
nevezett ökölkövek, 
m ás néven szaköcák. 
Ezeknek legömbölyí
te tt végét a m arká
ban szorongatta az 
ősem ber, a kihegye- 
s íte tt végével igyeke
zett megsebesíteni a 
vadászzsákm ányát.
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A számos barlang közül, amelyekben szerte a világon a jégkorszaki 
barlanglakó ember nyomára bukkantak a tudósok, két magyarországi 
barlang különösen nagy hírnévnek örvend. Az egyik a borsódmegyei 
R é p á s h u t a  melletti 
Dalia-barlang, a másik 
pedig a Miskolc közelé
ben, Hámor község fö
lött, a Bükk-h egység
ben felfedezett Szelela- 
barlang. Mindkét bar lang 
arról nevezetes, hogy az 
itt végzett ásatások a 
jégkorszaki ember kőszerszámainak és fegyvereinek nagy tömegét hozták 
felszínre, amelyekből barlanglakó ősünk életéről, foglalkozásáról, értel
mének fejlődéséről világos képet kaphatunk.

A Balla-barlangban, a barlang fenekét kitöltő földrétegben, három 
ősemberi tűzhelyet fedeztek fel, amelyet sok szenesedéit fadarab és meg- 
pörkölődött állati csont árult el. Ugyanitt kalcedon ásványból készí
tett mintegy harminc darab kőeszközt is találtak, amelyek gondos 
kézzel vannak megmunkálva, jeléül annak, hogy az egykor itt lakott

jégkorszaki ember íz
lése és kézügyessége 
már fejlettebb volt. 
Abból, hogy a kő
eszközök mellett kő
törmeléket, lepattin
tott szilánkokat nem 
találtak, arra követ
keztetnek, Logy a 
Balla-barlangban la
kó ősember műhelye, 
ahol a szerszámokat 
készítette, a barlan
gon kívül volt. A szer

számok mellett a barlangi medve szemfogaiból és metszőfogaiból ala
kított éles darabokat találtak, amelyek a kőszerszámok kiformálására 
szolgálhattak, akárcsak a kőfaragó vagy a szobrászművész kezében a 
véső. A medvefogak között, amelyek a barlangból előkerültek, soknak

Tűzkőből készült dárdavégek.
A tűzkőből pa ttin tással, repesztéssel készült jégkorszak! fegyve
rek közül különösen a dárdavégek m u ta tn ak  nagy változatos
ságot. Az ősember ugyanis nem csak arra  tö rekedett, hogy 
fegyvereinek minél liasználhatőbb form át adjon, hanem egyúttal 

igyekezett azokat minél szebben, Ízlésesebben kidolgozni.

Tűzkőből pattintott tőr.
A durván  m egm unkált jégkorszaki kőeszközök között tőr* 
form ájú fegyvereket is ta lá ltak , jeléül annak , hogy az ős
ember alkotószelleme a legkülönbözőbb form ákat eszelte ki 
és ügyes kezével m ingyárt k ia lak íto tta  a nyers anyagból.
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a vége le van törve és a fogüreg átfúrva. Valószínű, hogy ezeket a fogakat 
a Balla-bariang lakói növényi rostokból készített fonálon egymás sor
jába fűzték és a fogsort ékszerként viselték. A Balia-barlang egyéb
ként arról is nevezetes, hogy benne egy ősgyermeknek, egy ötnegyed
éves csecsemőnek a csontjait fedezték föl.

Az emberi alkotószellem fejlődésének nyomonkísérése szempont
jából még érdekesebb a másik világhíres magyarországi barlang, a 
Szeleta-barlang. Ennek a barlangnak az alját kitöltő föld egymásután 
következő rétegeiben, amelyek kétségkívül az egymást követő

A z ősember világhírű barlangja Magyarországon.
A Bükk-hegységben, Miskolc közelében van  a híres Szeleta-barlang, am elyből a 
m agyar tudósok sok ősemberi kőszerszám ot á sa ttak  ki. A képen a barlang bejára
tá t  lá tju k , baloldalon a  m unkásokat, akik a  tudósok  vezetésével a barlangot

felásták.

korszakokban halmozódtak föl, különböző kőszerszámokat találtak. 
A legfelső  ̂ tehát a hozzánk legközelebb eső időből származó földrétegben 
csiszolással finomabban megmunkált szerszámokat találtak, amelye
ket a jégkorszakot követő időben használt a hegyek lábánál talán már 
kunyhókban lakó ősember. A felső réteg alatt jégkorszakból szár
mazó rétegek következnek. Ezekből, különböző állati csontokon kívül, 
kalcedon, kvarcit és obszidián ásványokból ütögetéssel, pattintással 
formált szerszámokat hozott felszínre az ásatás. A jégkorszaki ember
től származó szerszámok közölt vannak durván megmunkált, szabály-
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tálán alakú kaparókövek, ékek, nyílhegyek és dárdavégek, de vannak 
közöttük babérlevélalakú eszközök is, amelyek már az emberi kéz gon
dosabb művészi munkáját árulják el. A Szeleta-barlang, — mint a kiásott 
kőszerszámok mutatják, — ismételten adott lakóhelyet és védelmet 
az ősembernek. Itt keresett menedéket a korai jégkorszak durva kőesz
közöket készítő embere, majd a későbbi jégkorszak 
ügyeskezű, művészi ízlésű rénvadásza, de —- talán 
valami elemi csapás elől — ide menekült később 
a völgyekben lakó nép is.

A barlanglakó ember művészi hajlama nem 
talált teljes kielégítést abban, hogy szerszámainak 
csinosabb formát adott. Ez még nem volt tiszta 
művészet, mert hiszen a szerszámok finomabb kidol
gozásával nemcsak az volt az ősember célja, hogy 
lelki gyönyörűséget szerezzen magának, hanem első
sorban az, hogy munkára alkalmasabbá, könnyeb
ben kezelhetővé formálja eszközeit. Az igazi, minden 
más céltól független, önmagáért való művészet akkor 
kezdődött, amikor a barlangjában pihenő ősember 
unalmában elővett egy éles kődarabot vagy cson
tot és a tűzhely gyér világításánál alakokat kez
dett belekarcolni a síma sziklafalba vagy a keze- 
ügyébe eső fehér csontdarabba.

Valószínű, hogy a jégkorszak második felé
ben élt aurignaci-emberek sorából került ki az 
első barlangi művész, aki megihletett lélekkel kőbe, 
csontba véste a képzeletében élő alakokat; de a bar
langi művészet igazi mestere az aurignaci-ember 
utóda, a rénszarvasvadász volt. Vadászember lévén, 
a gondolatvilágát elsősorban azok az állatok fog
lalkoztatták, amelyekkel kint a természetben szem
bekerült és amelyek ellen hősies harcot vívott.
Ezeknek az alakját, mozdulatait igyekezett képzeletében visszaidézni 
és néhány vonással felvázolni a rajztáblául szolgáló sziklafalra. Eleinte 
csak karcolgatott, s hogy minél határozottabb vonásokkal örökíthesse 
meg a maga elé képzelt állati alakokat, alkalmas vésőszerszámokat eszelt 
ki és készített kőből, csontból.

Később, amikor művészi érzéke jobban kifejlődött, nem elégedett

Babérlevél alakú 
lándzsahegy.

A z  ősember művészi 
érzéke m ár m agasabb- 
rendű volt, am ikor pa t- 
tin tga tássa l ilyen szép, 
szabályos form ájú esz
közöket készített. Az 
egyik legszebb babér

levélalakú lándzsa
begy a magyarországi 
Szeleta-barlangból ke

rü lt ki.



200 T olnai  V  il ág történelme

meg csupán azzal, hogy alaKjainak körvonalait belekarcolja a sziklába. 
A természetben nemcsak a formákat, hanem a szineket is megfigyelte, 
azok is izgatták a képzeletét. A színeket is vissza akarta adni kezdet
leges művészi alkotásaiban; festék után kutatott tehát és talált is 
az ásvány világban, amely természetes festéket szolgáltatott neki a külön
böző színű agyagok és egyéb színes ásványok alakjában. Amikor a mű
vészi láz mind nagyobb falfestmények készítésére ösztönözte, amikor 
már nem egy-két állatalakot, hanem egész vadászjeleneteket rajzolt és 
festett a falra, kénytelen volt „műtermének“ felszerelését kiegészíteni, 
elsősorban fényről gondoskodni, amellyel munkája közben a barlang 
sötét részeit megvilágíthatta. Eleinte a sziklapárkányon lyukakat vájt, 
ezeket teletöltötte állati zsírral, s a tűzhelyről vett zsarátnokkal meg- 
gyujtotta. Majd, amikor az „álló lámpások“ nem feleltek már meg, kőből

hordozható kézimécsest faragott és 
ebben égette az állati zsírt. A mű
vészet így vezette az embert egyik 
nélkülözhetetlen házieszközének, a 
világítást szolgáltató lámpának a 
felfedezésére.

A művészi szemlélődés és 
képzelőerő fejlődésével a barlang
lakó művészeket idővel már nem 
elégítette ki, hogy a természetben 
megfigyelt állati alakokat a szikla 

falára, tehát sík felületen rögzítsék. Az élőlények teljes alakját igye
keztek kicsinyítve lemásolni; követ, csontot vettek tehát a kezükbe 
és egyszerű eszközeikkel kifaragtak belőle emberi és állati alakot. Az 
ősi rajzolóművészet és festőművészet után — vagy talán velük egy- 
időben — megszületett a kezdetleges szobrászművészet is.

A barlangi művészet első feltűnő nyomaira ugyancsak a délfrancia
országi Vezére-völgy világhíres barlangjai vezettek, amelyek az ősember 
kultúrájának legnagyszerűbb múzeumai. Itt, a Vézére-völgyben tár
ták föl a múlt század hatvanas éveiben a híres Magdaléna-barlanyol, 
amelyben a kőből, csontból, szaruból készült szerszámok, fegyverek 
nagy tömege került napfényre. De nem az emberi eszközök sokasága 
volt a meglepő, — hiszen más barlangokból még ennél is több ősi esz
köz került elő, — hanem az eszközök elkészítésének a módja. Csaknem 
valamennyi fegyvert, szerszámot bekarcolt rajzok, faragások, dombor

ul: első mécses.
Az ősember a jégkorszak végefelé, am ikor 
barlangjának faiára álla ti képeket karcolt és 
festett, m ár m écsest is használt, hogy „m ű 
term ét“  m egvilágítsa. A képen lá th a tó  m é
csest, am elyet homokkőből készíte tt a b a r
langi m űvész, á lla ti zsírral tö ltö tte  meg és 

azt égette.
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művek díszítik, jeléül annak, hogy a Magdaléna-barlang lakója mű
vészi érzékkel megáldott ember volt, akinek szeme előtt eszközeinek 
készítése közben nemcsak a gyakorlati cél lebegett, aki nemcsak jó, 
hanem egyúttal szép, ízléses tárgyat akart készíteni, s azt is meg akarta 
jelölni, hogy a díszített eszköz az ő tulajdona. A mindennapi, szürke 
életgondokon felülemelkedő emberi lélek nyilatkozott meg a díszített 
eszközökben, ha még oly kezdetlegesek voltak is a formák, amelyeket 
a gondolattól vezérelt kéz a holt anyagból életre hívott.

Később a Magdaléna-barlangban talált, faragásokkal vagy karcola
tokkal díszített eszközökhöz hasonló különféle tárgyak más délfrancia
országi és egyéb európai barlangokból is előkerültek, bizonyságául annak, 
hogy a kultúra, amit a Magdaléna-barlang feltárt, általánosan el volt 
terjedve a jégkorszak végén élt barlanglakó ősemberek, a rénszarvas
vadászok körében, akik a művészi szép szeretetét ősüktől, az aurignaci 
embertől örökölhették. Az ősember történetének ezt a korát, amelyet 
a művészi alkotó
szellem nagyszerű 
fellobbanása jel
lemez, magdalt ni- 
korszaknak neve
zik a Magdaléna- 
barlang után, a-
hol az ősember művészetének első nyomait találták.

A magdaléni-korszak számos művészi emléke között különösen 
érdekesek az úgynevezett vezcrbolok, amelyek rénszarvasagancsból 
készített, állatokat utánzó karcolatokkal, faragásokkal díszített és több 
lyukkal ellátott eszközök voltak. A tudósok egy részének az a fel
fogása, hogy ezek a törzsfőnöki méltóság jelvényei voltak, mások sze
rint viszont varázspálcák, amelyeket a varázslók, kuruzslók használtak 
titokzatos mesterségüknél. Legvalószínűbb azonban, hogy ezek a külö
nös tárgyak olyanféle kapcsok voltak, aminőket az eszkimók ma is hasz
nálnak állati bőrből készült ruhájuk, bőrköpenyük összefűzésére. A mag- 
daléni-kor emlékei közül nevezetesek még a feslell kavicsok, amelyek 
fényt vetnek az ősember lelkivilágára. Közönséges síma kavicsok ezek, 
amelyeknek egyik oldalára azonban vörös vasokker-festékkel titokzatos 
jeleket festett a barlanglakó ember. A legtöbb kavicson pettyek, pár
huzamos sávok, keresztek, egyik-másikon pedig betűhöz hasonló jelek 
láthatók, amelyek minden bizonnyal valaminek a jelképei voltak,

A rénszarvas-vadász c:ontbál faragott tőre,
am elynek m arko lata  rénszarvast ábrázol. A jégkorszak végén élt 
em ber m űvészetének ez a nevezetes emléke a m agdaléni-korból való.



2 0 2 Tolnai Világtörténelme

vagy pedig tulajdon-jegyek, akárcsak a fegyverekre, vezérbotokra és 
egyéb szerszámokra rákarcolt jelek. A betűs kavicsokból nem 
szabad arra következtetni, bogy az ősember írástudó lett volna; 
tiszta véletlen, bogy a betűalakú jelek a mai írásjelekhez hasonlítanak, 
de nem lehetetlen, hogy ezekből a jelképes betűformákból alakult ki 
jóval később az emberi gondolatok közlésére szolgáló jelírás. A festett 
kavicsok a legnagyobb valószínűség szerint szintén a varázslók bűvös 
eszközei voltak, afféle talizmánok, amelyek az ősember hite szerint 
megóvnak a bajtól, veszedelemtől. A festett kavicsok mindenesetre 
arra vallanak, hogy a jégkorszak végén élt ősemberben már élt a 
földöntúli erőkben való hit.

A Magdaléna-barlang mellett, amely a barlangi művészet emlékeit

Allati CíOntra karcolt rénszarvas]e], 
a barlangi m űvészet egyik nevezetes emléke.

tárta föl, különösen cgv északspanyolországi barlang, az Allamira- 
barlang emelkedett világhírre.

Az északspanyolországi Santander városkában élt egy Marcellino 
de Saniuola nevű előkelő polgár. Minden iránt érdeklődő, sokat olvasó, 
művelt ember volt, szerette a természetet és sokat kóborolt a város 
környékén emelkedő hegyek között. 1868-ban történt, hogy egy vadász 
fölhívta a figyelmét a hegységben fölfedezett barlangra. Santuola tudott 
már akkor a híres délfranciaországi barlangokról, a Vézére-völgy nagy
szerű leleteiről, amelyek az ősember kultúráját tárták a jelenkor emberé
nek bámuló szemei elé. Elhatározta, hogy ő is kikutatja a vadász által 
fölfedezett Altamira-barlangot, hátha ott is nyomára bukkan az ős
embernek. Mint alapos ember, nem akart minden ismeret nélkül hozzá
fogni a kutató munkához, tanulmányozni kezdte tehát az ősemberről 
megjelent tudományos könyveket, majd 1878-ban ellátogatott a párizsi 
világkiállításra, hogy megtekintse az ott kiállított híres délfraneiaországi
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leleteket. Párizsból hazatérve, Santuola magával hozta a történelem 
előtti idők embere iránt fölébredt nagy érdeklődést és elhatározta, hogy 
minden szabad idejét az ősember nyomainak kutatására szenteli. A kutató 
munka, amelyet nagy lelkese
déssel és anyagi áldozatokkal 
megkezdett, sikerrel já r t ; az 
Altamira-barlangban v é g z e t t  
ásatás a barlang talajából kő
szerszámokat és faragott csont- 
eszközöket hozott napvilágra, 
s mivel az emberi kéztől szár
mazó eszközök mellett sok jég
korszaki állati csont is előkerült, 
kétségtelen volt, hogy egy jég - 
korszaki barlangi ikó telepét fedezte föl.

A fölfedezés nyomán Santuola most már szenvedélyes kutatója 
lett az ősembernek. A vagyonát áldozta fel a célért, hogy minél több 
ősemberi emléket ásson ki az Altamira-barlangból, s hogy minél több 

adattal derítsen világosságot barlanglakó 
ősünk életére, kultúrájára. Nap-nap után 
fölkereste a barlangot, nagy örömmel üdvö
zölt minden legcsekélyebb emberi nyomot, 
amely az ásók, csákányok nyomán felszínre 
került. A legnagyszerűbb altamirai fölfedezés 
azonban mégsem az ő nevéhez fűződik, hanem 
egy kis gyermekéhez, akit nem a tudomány- 
szomj, nem a kutatás szenvedélye, hanem a 
gyermeki kíváncsiság és játékos kedv csalo
gatott a barlangba.

1879-ben történt, hogy Santuola egyik 
kutató útján magával vitte a kisleányát. 
A gyermeket érdekelte a titokzatos barlang, 
s míg az apja az ásatásnál volt elfoglalva, a 
kis kíváncsi belopózkodott a barlang gyéren 

megvilágított belsejébe. Csodálkozva szemlélte az átszűrődő víztől 
csillogó boltozatot, s a szeme egyszerre megakadt egy festett állat 
homályos körvonalain. Örömmel szaladt az édesatyjához, hogy elmesélje 
fölfedezését. Santuola gyermeki képzelődésnek vélte, amit kis leányától

A z eszkimók által használt, 
csontból készült ruhakapocs.
A z  eszkimók az á llati bőrből 
kószált köpenyük összeíuz.é- 
sérc olyanféle faragott és á t- 
ly ukgato tt csontot használnak, 
m in t am inő az ősember „vezér

b o tja “  volt.

V ezé r b ő l .
A jégkorszak végéről számos ehhez hasonló, 
csontból farago tt eszköz m arad t fenn, am elyek
ről a tudósok egy része azt ta r t ja ,  hogy a törzs- 
főnöki m éltóság jelvényei voltak. Mások ágy vélik, 
hogy az á tly u k g a to tt csontokat ruhakapcsok

nak használta  az ősember.
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hallott, de azért követte a kis fölfedezőt a barlang belsejébe. Kételke
dése itt egyszerre a legnagyobb meglepetéssé változott. Amit a gyermek 
látni vélt, valóban állati alakot ábrázoló színes rajz volt, amelyet emberi 
kéz karcolt a barlang boltozatára. Santuola egy pillanatig sem kétel
kedett abban, hogy a művész, akinek kezdetleges alkotása oda van 
rögzítve a szürke sziklára, ugyanaz a barlanglakó ősember volt, akinek

eszközeit már régebben megtalálta 
a barlang fenekét kitöltő agyagban.

Nagyszerű fölfedezés volt ez : 
a legősibb festmény, az első festő
művész munkája. Nagy volt Santu
ola öröme, amely csak növekedett, 
amikor a barlang boltozatának gon
dos megtisztítása után egy egész 
sereg állat képe bontakozott ki vö
rös, fekete és barna színekkel festve. 

Főként bölények, vadlovak, mammutok körvonalai voltak odafestve nagy 
össze-visszaságban a barlang boltozatára, csupa olyan állaté, amelyek 
már régen eltűntek Európa területéről, s csak az az ember ismerhette 
őket, aki a jégkorszakban együtt élt velük.

A legősibb falfestmény fölfedezése után Santuola heteket, hóna
pokat töltött a homályos barlangban, hogy a lámpák gyér világításánál 
teljes pontossággal lemásolja a jégkorszaki művész alkotását. Mikor

Az ősember festeti kavicsai.
Az ősemberi m aradványok  között élénk szí
nekkel m egfestett kavicsokat is ta lá ltak . Ezek 
talizm ánok lehettek , am elyeket az ősember 
a rossz szellemek ellen védelm id ko rdo tt m agá
val,vagy pedig a varázslók használták  varázs
szerül. A festett kavicsok között vannak  
olyanok is, am elyeken a titkos  jelek betűk  

form áit m u ta tják .

A z Alfamira-barlang fali festményének egy részlete.
Az északspanyolországi A ltam ira-barlangban fedezte fel ezt a kezdetleges festm ényt egy 
Marcellino Santuola nevű polgár kis leánya. A képet a barlanglaké ősember karcolta és 
festette  a barlang bo ltoza tára. Ezt b izonyítja  az is, lu gy a képen jégkorszaki á lla tok  lá th a tó k ; 

ezen a  részleten főkén t bölények, vadlovak.
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elk' szült munkájával, örömmel indult el kis városából, hogy 
bemutassa nagyszerű fölfedezését a tudósoknak. Útja előbb a 
spanyol fővárosba vezetett, ahol Vilanova egyetemi tanár meg
értéssel fogadta és gondos vizsgálódás után megállapította, hogy az 
altamirai falfestmény valóban az ősember művészi alkotása.

A madridi tudós véleménye nagy örömmel töltötte el San- 
tuolát, hiszen éveken át végzett szorgalmas munkájáért és a sok

Vntlnszje.lenetet ábráznia barlangi festmény.
Az ősi m űvésznek ezt az a lkotásul, amely sok tek in tetben  gyermeki rajzhoz hasonlít, az észak
spanyolországi Alpera-b írlangban találtok. A [ab festmény tíz m éter hosszú és m integy 
három  m éter magas. H etvenöt da rab  á llat van ra jta  meg örökítve, és pedig vadtu lkok, zergék, 
szarvasok, farkas .k, vadlovak, kecskék és m adarak is. A képen ábrázolt em berek nvilpuská- 
val vad sz mk ezekre az állatokra. Ez arra vall, h< gy a jégkorszak végén, am ikor a barlangi 
kép készült, az Eszak-Spanyolországban élt ősember m ár ismerte az íjat és a nyilat, amelynek 
használata Európa más részén csak a jégkorszak után te rjed t el. A kép egyébként haladási 
m u ta t az a ltam irai festményhez képest, m ert m ár nem rendszertelenül egymás mellé rajzolt 

á lla to k a t, hanem  megfigyelt vadászjeleneteket igyekszik kezdetleges m ódon visszaadni.

pénzért, amit az ősember nyomainak kutatására áldozott, kárpótlá
sul a legősibb festmény felfedezésének dicsősége várt reá. Mert 
madridi látogatása minden kétségét eloszlatta, hogy valóban a 
barlanglakó ősember művészi alkotását találta meg az Aitamira- 
barlangban. Vilanovánál tett látogatása után teljesen megnyugodva, 
boldogan szedte össze a rajzait, hogy most már a legelismertebb szak-
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Mammulot ábrázoló 
rajz

egy dél franciaországi 
''a r la rg b ó l. Az eredeti 
ra jz  körülbelül huszon

ötször ekkora.

tekintélyeknek, a francia tudósoknak is bemutassa. Dehogy is hitte 
szegény, hogy Párizsban elismerés helyett bizalmatlanság és gúny fogadja. 
Pedig így történt. A francia szakértők nem hittek a lelkes spanyol kutató
nak. Plarlé Edvárd, a nagyhírű párizsi tudós, előbb megnézte Santuola 

másolatait, majd ellátogatott az Altamira-bar- 
langba, alaposan megvizsgálta a falfestményt és 
teljes határozottsággal kijelentette, hogy a fest
mény nem az ősember munkája, hanem a jelenkor
ban karcolhatta valaki a sziklába, talán egy remete, 
aki az Altamira-barlangba vonult vissza a világ 
zaja elől.

Harlé olyan nagy szaktekintély volt ebben az 
időben, hogy amit ő megállapított, azt csalhatatlan 
igazságnak tartották a tudósok. Hiábavaló volt sze

gény Santuola minden érvelése, hiába tört mellette lándzsát Yila- 
i,ova is, az altamirai barlangi festményre kimondták a szentenciát, 
hogy mai korból származó gyerme
kes rajz, amelynek semmi köze az 
ősemberhez. De ez még nem volt elég.
Amikor Santuola tovább harcolt a 
maga igazáért és merészen szembe- 
száilt a tudományukban elbizakodott 
francia szaktekintélyekkel, akadt egy 
tudós, aki egyenesen azzal vádolta 
meg Santuolát, hogy túlzott dics- 
vágyból hamisításra vetemedett, s ő 

maga véste és festette 
a jégkorszaki állatokat 
az altamirai barlang
boltozatára, hogy megtévessze a tudósokat. Ez már sok 
volt. Santuola elkeseredve vonult vissza a meggyőzhetet- 
len, elvakult tudósokkal vívott harcból és az Altamira- 
barlang lassan a feledés homályába merült. Csak másfél 
évtized múlva, amikor Dél-Franciaország híres barlang
jaiban is fölfedeztek barlangi festményeket, eszméltek reá 
a tudósok a nagy igazságtalanságra, ami Santuolával tör
tént, s csak akkor ismerték el valóban ősemberi alkotás
nak az altamirai falfestményt. Az északspanyolországi

Hamisított barlangi rajz.
Svájcban, a Kesslerloch nevű barlangban 
ta lá lták  ezt a kőbevésett ra jzo t, am ely 
legelő rénszarvast ábrázol. A ra jz  anny ira  
tökéletes, hogy a tudósok egy része k é t
ségbe vonta  az ősem bertől való szárm a
zását. N agy v ita  indu lt meg a tudósok 
közö tt e ra jz  körül, végül is bebizonyo
sodo tt, hogy az őskori ra jz  valóban 

ham isítvány .

M ammut- 
ag garbói fara

gott női fej,
am ely egy dél- 
fraiciaorSzégi 
barlangból ke
rü lt napfényre.
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Aliamira-barlang és az első festőművészek és szobrászok még néhány 
barlangi „műterme“ így let a hirdetője az emberi szellem alkotó ere
jének, amely már néhány százezer esztendővel ezelőtt, az emberiség 
gyermekkorában megnyilatkozott, olyan kezdetleges fokon, mint mai-

Elejántcsonlbél faragott szobor,
am eiyet a jógkorszaki ősember készített. A szobor 
m am m uto t ábrázol. A szobrocska tőrriek volt a m arko
la ta , de a tő r pengéje le tö rö tt. Ez a szobrocska az ős
em ber szobrászm űvészetének egyik legrégibb emléke.

napsáig a gyermeknél, akinek a lelkében ébredni kezd a később nagy 
alkotásokra hivatott művészi hajlam. A jelenkor nagyszerű képtá
rainak és szoborcsarnokainak, amelyekben a művészi tehetségek örök- 
értékű műveit őrzik, méltó társai a franciaországi és spanyolországi 
barlangok, amelyek mélyén az első művészi gondolatok életre keltek.

A túlvilágban való Ilit és a temetkezés a barlanglaké ősembernél.

Kétségtelen, hogy a művészi gondolatot a természet ébresztette 
föl az ősemberben. A természetben látott formák, színek megihlették a 
lelkét, felkeltették benne a szép iránti szeretet és azt a gyönyörűséget, 
amelyet mi is érzünk, valahányszor végigjártatjuk a tekintetünket a 
szabadban elénk táruló tájképeken, ha megcsodáljuk a virágok művészi 
alakját és színpompáját, vagy ha kedvteléssel szemléljük az elénk kerülő 
állatok formáit, mozgását. Az ősemberben a természet szemlélete fel
ébresztette azt a hitet is, hogy kell lennie egy magasabbrendű hatalom
nak, amely az erdőt, a mezőséget, az állatokat, a hegyeket, a barlangot 
megteremtette. Annál is inkább gondolnia kellett erre a titokzatos 
hatalomra, mert hiszen a természeti erők — a borzalmas zivatarok, a
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vakító fényű villámok, a romboló áradat, a pusztító sziklaomlások, a 
tűzhányók kitörései — gyakran megremegtették a szívét és éreztették 
vele, hogy bármennyire erősnek, hatalmasnak képzeli is magát a többi 
élőlénnyel szemben, vannak nálánál is hatalmasabb erők, amelyekkel 
megküzdeni nem tud.

A természet így készítette elő az ősemberben a földöntúli hata
lomban való hitet, a vallásos érzést, amely együtt nőtt, együtt erősödött 
az emberi nem értelmével. Hogy az ősemberben valóban meglehetett 
már a nyoma a felsőbb hatalomban való hitnek, azt mutatják a többi 
között a már említett festett kavicsok és egyéb talizmánok, amelyeket 

kétségtelenül a földöntúli hatalmaktól való babonás 
félelemből készített és hordott magával az ősember. 
De tulajdonképpen a barlangi művészetnek, a termé
szetben megfigyelt állatok ábrázolásának is a kezdetleges 
fokon levő vallásos érzés volt az alapja, mert hiszen a 
barlangi művész, miközben kezdetleges rajzait a sziklába 
véste, bizonyára arra gondolt, hogy ezekkel a rajzokkal 
kiengeszteli a földöntúli hatalmakat és megnyeri tet
szésüket.

Az is bizonyos, hogy az ősembert, amikor az ér
telme már a művészi alkotóképesség magaslatára emel
kedett, foglalkoztatta a halál gondolata is Megfigyelte, 
hogy a 1 halál után a test megsemmisül, elenyészik; 
ugyanakkor azonban felsőbbrendűségének tudatában el
gondolkozott, hogy a halál után mi történik azzal a meg
foghatatlan valamivel, ami az embert az állatoktól meg
különbözteti. Az emberi alkotó szellem, a lélek fogalmá

nak homályos sejtése vezette őt arra a hitre, hogy az ember a halál
lal nem semmisül meg teljesen, a halottaknak az élőkkel való kapcso
lata nem szűnik meg véglegesen, és azok, akik örökre elnémultak, vissza
visszajárnak az ismeretlen világból, hogy szerencsét vagy bajt hozza
nak az életben maradottakra. A túlvilágban és a lélek vándorlásában 
való hitnek a kezdete volt ez, s e hit erősödésével együttjárt, hogy halot
taikat eltemették és ellátták mindennel, amire — hitük szerint — a 
halál után, hosszú vándorutján szüksége lehet.

A halott-tisztelet és ezzel a temetkezés szokása a jégkorszak má
sodik felében kezdőt hetett. A jégkorszak első feleben élt neander-völgyi 
ősember még nem becsülte meg a halottakat és nem gondoskodott az

Búivá uj-tej,
am elyet rén- 

szar vascsontból 
készült bot vé
gére l'arag< ttaz  
ősember. A bo
to t valószii il
leg varázspálcá
nak vagy ta liz 
m ánnak  hasz

nálta .
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A z ősember talizmánjai.
M ártim ut-agyárból farago tt dom bor- 
m íivek, am elyek kardszarvú antilópo- 
ka t ábrázolnak. A jégkorszak végén 
élt vadászok a nyakukban viselhették, 
hogy megóvják őket a bajtó l, vagy 
hogy szerencsét hozzanak a vadászat 

közben.

eltemetésükről, hiszen — mint egyes leletek bizonyítják — a neander-völgyi 
ember attól sem riadt vissza, hogy embertársát megegye, akárcsak a 
ma élő emberevő vad népek. A horvátországi Krapinica patak völgyé
ben felkutatott barlangban bukkantak 
először olyan nyomokra, amelyek amel
lett szólnak, hogy a neander-völgyi faj
tához tartozó barlanglakó ősember való
ban emberevő kannibál volt. A neve
zetes barlangba ugyanis a barlangi 
medve, az őstulok, a háromujjú ló, a 
gyapjas orrszarvú, ősbölény, vaddisznó 
és farkas összetördelt, részben megpör
költ csontjai között ugyanígy összetör
delt és megégetett emberi csontokat is 
találtak Kétségtelen, hogy a csontok —- 
az állati csontok éppen úgy, mint az em
beriek — ételmaradékok, az egykori bar
langlakok lakomájának hulladékai. Na
gyon valószínű, hogy a neander-völgyi
kannibál, a ma élő emberevőkhöz hasonlóan, nem a saját rokonait ette 
meg, hanem a szomszédokkal vívott harcban ejtett foglyokat ölte meg,

hogy a húsukat, 
c s o n t v e l e j ü k e t ,  
agy velejüket elfo
g yas s z a .  Anny i  
bizonyos, hogy az 
emberevés szokása 
mellett a halott
tisztelet aligha volt 
még kifejlődve a 
neander-vö gyi em
bernél és saját ha- 
lottait valószínűleg 
temetetlenül hagy

ta, prédául az erdő vadjainak. A jégkorszak második felében, amikor 
a neander-völgyi embert mngasabbreudű emberfajták váltották föl, a 
művészi érzéssel és a túlvilágban való hittel együtt a halott-tisztelet is 
kifejlődött, s ekkor már szertartásosan ei is temették a halottakat.

Jég korszaki sír.
A jégkorszaki em berek h a lo tta ik a t összehúzott károkká! és lábak
kal sziklaüregekben tem ették  el. Kő-fegy vereket, szerszám okat, sőt 
éte lt is rak tak  melléje, hogy a túlvilágon sem m iben se szen
vedjen nélkülözést és ne jusson eszébe visszatérni a  Földre, 

zavarn i az élők nyugalm át.
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Az első olyan csontlelet, amelyben eltemetett ember maradványait lehetett 
felismerni, ugyancsak a világhíres délfranciaországi Vézére-völgyből került 
ki. Hauser Ottó svájci régiségkereskedő, aki egyúttal az ősemberi nyomok 
buzgó kutatója is volt, 1902-ben a Vézére-völgyben, a Le Moustier-fensikon, 
egy kiugró sziklaeresz alatt, mintegy félméter vastag földrétegtől el
födve, egy fiatal ember csontvázára bukkant, amelynek a helyzete 
elárulta., hogy gondosan tették a holttestet a védett helyre. A csontváz 
oldalra fordítva feküdt, mintha aludna. A jobbkarja a könyökbe meg 
volt hajlítva és felhúzva, úgyhogy a feje a könyökén feküdt, a keze

pedig a tarkóján nyugodott. Balkeze ki 
volt nyújtva a teste mellett, míg a két 
lába az alvó ember módjára föl volt húzva. 
A feje és könyöke alá néhány lapos kő
darab volt helyezve. Közvetlenül a csont
váz mellett különböző kőszerszámok he
vertek, kissé távolabb pedig összetördelt 
és megpörkölt állati csontok. A tudósok, 
akiknek a svájci régiségkereskedő az ér
dekes leletet megmutatta, hamarosan tisz
tában voltak azzal, hogy itt egy elteme
tett halottról van szó, akit összezsugori- 
tott helyzetben és szertartásosan temettek 
el a sziklaeresz alá.

Valószínűleg ünnepies menetben hoz
ták ide kedves halottjukat, azután gon
dosan lefektették a nyitott sziklasírba, 
a lábait fölhúzták és szíjakkal megkötözték, 
hogy ilyen helyzetben maradjon, a fejét, 

kezét óvatosan ráfektették a kővánkosokra. Majd köréje rakták a kő
eszközöket, amelyeket életében használt, s különösen arra ügveltek, 
hogy egy szebben kidolgozott köszakóca, amely, úgy látszik, legkedve
sebb fegyvere volt, kezeügyében legyen, ezért a kinyújtott balkeze 
közelében helyezték el. A temetési szertartás után halotti torra gyűl
tek össze és elfogyasztották a temetés előtt elejtett őstulkot, melynek 
csontjait a lakoma után ott hagyták a sziklasír mellett.

Ilyen lehetett a moustieri ember temetése, s valószínűleg így 
folyhatott le abban az időben minden végtisztesség. A felfedezett szá
mos kősírból előkerült csontvázak mind arra vallanak, hogy a jég-

Uió helyzetben, osszezsuyorítvu e d e -  
m e te t t  ő s e m b e r  c s o n tv á z a .
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korszaki ősember bizonyos szertartások közepette temette el a halottait, 
nehezen hozzáférhető sziklapárkányok alatt vagy külön temetkező 
barlangokban, esetleg nagy 
kövekből összetákolt sír
kamrákban. A halottakat 
mindig zsugorított helyzet
ben tették a sírba olyan
formán, mint ahogyan egyes 
vad népeknél, így a többi 
között az amerikai indiá
nok néhány törzsénél, még 
ma is szokásban van. Ugyan
csak általános szokás volt 
az ősembernél, hogy fegy
vereket, szerszámokat, ételt 
helyezett halottja mellé. Ez
arra vall, hogy hitt a túlvilági életben és arra gondolt, hogy a halott, 
ha mindennel el van látva, nem tér vissza az élők közé, hogy nyugal
mukat megzavarja.

6 >/ temetkezési mó l az indiánoknál.
Egyes indián törzseknél szokásban van , hogy ha lo t
ta ik a t zsugoríto tt helyzetben tem etik  el kősírokba 
vagy pedig földbe m élyeszte tt urnákba. A balo lda
lon egy guggoló helyzetben e ltem etett eszkim ó
in d ián t, a jobboldalon pedig urnában elhanto lt dél

am erikai m anáosz-indiánt lá tunk .

Az ősember vadászata és vadászzsákmánya.

Ha a jégkorszak emberéről más, mint a barlangi festmény és 
faragvány, nem is maradt volna reánk, akkor is meg lehetett volna álla
pítani, hogy barlanglakó ősünk vadászatból élt. A barlangi művészet emlé
kei elárulják nekünk, hogy a barlangi ember minden gondolatát, sőt művészi 
eszmevilágát is lekötötte a foglalkozás, amelyet űzött, hogy táplálékát 
és ruházatát megszerezhesse. Az értelem nagyfokú fejlődését jelentette, 
hogy a legősibb ember, aki még a természet által nvujtoLt nyers 
táplálékot — gyümölcsöket, magvakat, gyökereket — gyűjtögetve ten
gette életét, vadászemberré alakult. Hiszen a vadászathoz éles érzé
kek, jó megfigyelőképesség, gyors elhatározás, találékonyság, bátorság 
szükséges, szóval olyan erények, amelyek az embert már jóval az állatok 
fölé emelik. A jégkorszaki emberben megvoltak és a küzdelemben egyre 
erősödtek ezek az erények, egyre inkább fejlődött a vadászatban való 
ügyessége, tökéletesedtek a fegyverei, s így mind hatalmasabb, félelme
sebb ura lett a vadonnak, ahol zsákmányra leselkedve kóborolt. Eleinte
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csak a markában szorongatott éles kődarab volt a fegyvere. Később 
hegyes kődarabot kötözött növényi rostokkal egy rugalmas, erős bot 
végére és kész volt a dárdája. Majd hajlékony faágból íjat, vessző végére 
kötözött, hegyes kődarabból pedig nyílvesszőt készített, hogy távolról 
ejthessen sebet a közelharcban veszedelmes állatóriásokon. Megszületett 
az első lőfegyver, a nyíl-puska. A fegyver azonban aligha lett volna biztos 
segítőtársa a vadászó ősembernek, ha a fegyverhasználattal egyidőben 
el nem sajátítja a vadász-ravaszságot, amit valószínűleg a prédára lesel
kedő ragadozó állatoktól tanult el. A legelő állatcsordáknak lőtávol- 
ságig való megközelítésénél ugyancsak igénybe kellett vennie az ős

vadásznak az ér
zékeit, a figyel
mét, a találékony
ságát és ki kellett 
használnia min
den előnyt, ame
lyet a természet 
nyújtott neki. A 
vadászat — mint 
legősibb foglalko
zás — mai napig 
megőrizte azokat 
a fogásokat és 
szokásokat, ame
lyeket már az ős
ember alkalma
zott. A vadnak 
szé l l e l  szemben

való óvatos megközelítése, a leshelynek előrelátó megválasztása és 
olyan módon való eltakarása, hogy a környezettől ne üssön el, állati 
hangok utánzása és még egy sereg vadász-cselfogás bizonyára isme
retes volt az ősvadászoknál is. Az is bizonyos, hogy a nagyobb állatok 
megejtésére csapdát, vermet alkalmaztak a jégkorszaki vadászok és a 
verembe zuhant tehetetlen állatóriást együttesen végezték ki kövekkel, 
nyilakkal, dárdákkal. Az ősember tehát a kisebb állatokra való ,,cser- 
készés“ mellett valóságos „hajtóvadászatok“-at is tartott, amelyekben 
résztvett a barlangi telep apraja-nagyja. Igazi ünnepei lehettek 
az ősemberi telepnek, amikor egy-egy nagy vad került terítékre,

A jégkorszak óriása, a mammut.
A jégkorszak hata lm as orm ányosa a hosszúszfirű m am m ut, egyik 
leghasznosabb és legüldözöttebb zsákm ánya v< It az ősem bernek. 
A hatalm as á lla t húsa egész tö rzset e llá th a to tt élelem m el; hosszú
szőrű borét tak a ró n ak  használták , hatalm as agyaraiból pedig házi 

szerszám okat és fegyvereket faragtak .
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ellátva hússal, csontvelővel, zsírral, ruhával, eszközök készítésére alkal
mas csontokkal az egész barlangfalu népét.

Az ősember értelmével és ügyességével párhuzamosan fejlődött 
tehát a vadászkészsége is. A korai jégkorszak barlanglakója még ügyet
len, bátortalan vadász lehetett. A későbbi jégkorszak rénvadásza azon
ban már méltó elődje volt a bátorszívű, éles szemű, Ixztoskezű vadászok
nak, akiknek nemzetségei egymást váltották föl a történelmi idők kor-

£13

A z ősorrrzarvú / üzr’elme a h( viharral.
Az ősorrszarvú a jégkorszak em berének volt a kortársa . M int a barlangokban ta lá lható  

csontok m u ta tják , ez a vastagbórű  á lla t gyakran  került terítékre .

szakaiban és sokszázezer esztendőn keresztül apáról-fiúra hagyták örök
ségképpen az ember ősi vadászszenvedélyét.

Míg Szent Hubertusz mai híveinél a vadászat elsősorban kedv
telés, az erőt, bátorságot, ügyességet fejlesztő sport és csak másod
sorban hasznot hajtó foglalkozás, addig a jégkorszaki ősvadászná] éle
tet fenntartó és életet biztosító hivatás volt a vadászat. Egyrészt az 
élelem, a ruházat és a házi eszközök készítésére szükséges nyersanyag 
megszerzése, másrészt a veszedelmes ragadozók ellen való védekezés 
volt a célja az ősvadászatnak. Az állati csontok, amc'yeket a jégkorszaki 
ember barlanglakásaiban és egyéb telepein, az emberi csontok és esz
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közök mellett találtak, elárulják, hogy az ősvadász milyen vadakra
vadászott.

A korai jégkorszakban az őselefánt, később pedig a mammut
volt a legfontosabb hasznos-vad, mert hiszen ezeknek a hatalmas álla
toknak a húsával, bőrével, csontjaival egy egész lakótelep valamennyi 
háztartását el lehetett látni. Ágakkal, lombbal és földdel letakart óriási 
földüregek, vermek szolgáltak a nehezen megközelíthető állatóriások zsák
mányul ejtésére, de néha ezek nélkül is csapdába kerültek az óriások, ha 
nehéz testükkel belemerültek az ingovány tapadó iszapjába. A magukkal

tehetetlen állatokkal 
azután kövekkel, do
rongokkal, nyilak
kal, dárdákkal köny- 
nyen elbánt a bar
langtelep népe. A 
jégkorszak vadjai 
közül gyakran ke
rült terítékre ös- 
orrszarvú, amelynek 
húsát, csontjait és 
vastag bőrét ugyan
csak hasznosítani 
tudta az ősember.

A jégkorszak 
végefelé az ősvadász 
felhagyott a mind
inkább ritkuló mam

mut vadászatával, mert a jégárak alján elterülő mezőségcken kevésbé 
veszedelmes zsákmányra talált. A vadlovak és rénszarvasok csordái legelész
tek a nyílt mezőkön és szinte lecsalogatták a hegyekből a síkságra az új 
zsákmány után kutató ősvadászokat. A magas fűben óvatosan, lopakodón 
közelítették meg a békésen, gyanútlanul legelésző csordákat, míg nyilaik 
lőtávolába jutottak, s kilőve a csordából néhányat, diadalmasan cipel
ték fel a hegyek közé, barlanglakásukhoz, ahol az asszonyok, gyermekek 
örömujjongással fogadták a gazdag zsákmánnyal hazatérő férfiakat. 
Az ősvadászok ekkor váltak igazi rénvadászokká, akik fölhagytak a 
vadászatnak a vérbeli vadászemberhez méltatlan módjával, a vermek 
készítésével és csapdák felállításával, s áttértek a nyílt vadászatra, amely

A  jégkorszaki erdők királya, az óriás-szarvas.
H árom  m éter m agos, szép á lla t volt a mai szarvasok iégkor
szaki előde. H atalm as agancsainak két vége közö tt két és lel 
m éter volt a távolság. Az ős vadász szenvedéllyel vadászott reá, 
m ert a húsán és a szőrös bőrén kívül ha ta lm as agancsait is 
é rtékesíthe tte , s m ert a ritka  vad elejtése nagy dicsőséget 

je len te tt.
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már nemesei)!) foglalkozás volt, jobban fejlesztette a férfias bátorsá
got, erőt, ügyességet és találékonyságot.

Ha a vadlovak és rénszarvasok vadászata nem is járt nagyobb 
veszedelemmel, annál veszélyesebb volt a mezőségeken később mind 
nagyobb csordákban megjelenő bölények vadászata. Ezeknek a vad- 
természetű, hatalmas állatoknak számos vakmerő ősvadász esett áldo
zatul, akárcsak mai napság az Afrika őserdőit járó vadászok közül

Meneuü ű jávorszarvas.
A jigkorszaki rénszarvas-vadásznak a rénszarvas m ellett kedvelt vád i a volt a jávorszarvas, 
am ely — a rénszarvashoz hasonlóan — á tm en te tte  az óletét a je lenkorba. L-urópa ószaki 

részeinek m ocsaras mezőségein m a is él, de egyre ritkuló  szám ban.

sokan a vadságáról hírhedt kafferbivalynak. Szívesen vadászott az ős
ember tápláló húsukért és jól hasznosítható bőrükért őzekre és szarva
sokra is, amelyeket kevesebb fáradsággal és veszedelemmel ejthetett 
zsákmányul, mint a bölényeket. A hatalmas, lapátalakú agancsokkal 
díszített, három méter magas óriásszarvas, nemkülönben az ugyan
csak tekintélyes termetű jávorszarvas vadászata sok gyönyörűséget 
szerzett az ősvadászoknak, hiszen ezeknek a nemes, ritka vadaknak 
az elejtése a vadászdicsőség mellett a barlangi éléskamrák gyarapo-
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tíását is jelentette. A hasznos vadak között szerepelt már a jégkorszak 
végén az őstulok is, amelyet később házához szoktatott a kóborló 
vadászból állattenyésztő gazdává változott ember és kitenyésztette 
belőle leghasznosabb háziállatunkat, a szarvasmarhát.

A madarak világa még nem nagyon érdekelte a jégkorszaki vadászt. 
Fegyverei még nem voltak eléggé tökéletesek, hogy a levegő uraival 
lelvehesse a harcot. Európa területén nem is volt érdemes a nehezen 
zsákmányul ejthető madarak vadászatára pocsékolni az időt, hiszen 
a háztartást bőven ellátták a mezőségeknek és erdőségeknek az emlős-

A  hófajd.
Ez a m ad ár a jégkorszakban álta lánosan  el volt terjedve E urópában . Az ős
em ber vadászo tt is reá burokkal, csapdával. M ainapság m ár nagyon ritk a , 
m ert a m ocsaras te rü le tek e t, am elyek kedvelt tartózkodási helyei vo ltak , 

e ltü n te tte  az em beri k u ltú ra .

állatok sorából kikerült hasznos vadjai. Legfeljebb annyi fáradságot 
vett magának az ősvadász, hogy a mocsaras vidékeken hurkokat, csap
dákat állított föl és foglyulejtette a hófajdot, amelynek ízletes pecsenyéje 
változatossá tette a barlanglakó család étrendjét. Annál érdemesebb 
volt szemet vetni a madárvilágra a déli földrészeken, az egykori Gondvana- 
föld területéből megmaradt Óceániában, ahol a mai struccmadarak 
három-négy méter magasságot is elérő ősei, az óriás-slrucok, élték világukat. 
A négyujjú moa, amelynek utolsó példányait Ujzéland bennlakói ejtették 
zsákmányul, és az öskazuár, amelynek hírmondói Madagaszkár szigetén 
tengették életüket, bizonyára.foglalkoztatták a déli földrészek vadászait.
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Az európai jégkorszaki vadász már azért sem törődhetett a kisebb 
vadakkal, mert hiszen a hasznos vadakra való vadászata közben ezer 
veszedelem fenyegette az állatvilág vérengző rablói részéről, amelyek 
ott leselkedtek reá a barlangja közelében éppen úgy, mint a hegyek 
lábánál elterülő síkságok vadonjaiban. A mai barnamedvénél csaknem 
kétszer nagyobb barlangi medve és az erőben és ügyességben az állatok 
királyát is felülmúló bar
langi oroszlán mellett, pár
ducok, farkasok és egyéb 
ragadozók fenyegették az 
erdőket és mezőségeket 
járó ősvadász életét. Nem 
csoda, ha érzékeit és gon
dolatait teljesen lekötötte 
a vadászat és folyton azon 
járt az esze, miképpen te
li el né foglalkozását egy
részt hasznosabbá, más
részt biztonságosabbá.
Miközben egyre fejlesz
tette, tökéletesítette va
dászkészségét, mind ön
kényesebb és hatalmasabb 
uralkodója lett a termé
szetnek. Hovatovább egy 
egész sereg állatfaj kipusz
tult a jégkorszaki vadá
szokkal vívott egyenetlen 
harcban, más részük pe
dig elmenekült arról a vi
dékről, ahol az ember szel
leme, ereje és ügyessége 
volt az úr. Annyi bizonyos, hogy a jégkorszaki állatvilág több nemzetségé
nek teljes kipusztulásában nagy része volt a vadkímélet szabályait 
nem ismerő ősvadászoknak, de azért nem lehet teljesen az ő rovásukra 
írni egyes állatfajok korai halálát. A csontmaradványok tanúsága sze
rint, állatbetegségek is megtizedelték a jégkorszaki állatok seregeit. 
Pusztító betegségtől megtámadott mammut-csontok, orrszarvú-logak,

A  legnagyobb madár, az újzélanái moa.
U jzéland szigetén élt ez a m integy négy m éter m asas 
futó m adár, am elyre a sziget őslakói m ár az őskorban 
vadásztak . Az utolsó pé ldányait a tö r té  leimi időkben 

e jte tték  zsákm ányul az ú jzélandi benszülö ttek .
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barlangi medvekoponyák igazoljákÁhogy a mai növények, állatok és
az emberiség legveszedelmesebb ellenségei, a parányi betegségokozó 
baktériumok láthatatlan seregei, már akkor megindították a harcot az 
élők világa ellen. Hogy valóban nem a jégkorszaki vadászember rabló- 
gazdálkodása volt az egyedüli oka egyes jégkorszaki állatfajok teljes 
kipusztulásának, mutatja az- őselefánt példája. Ez a hatalmas or
mányos egyidőben élt és egyidőben pusztult ki Európában és Ázsiában. 
Európának egyik legülelözöttebb vadja volt s így érthető a teljes kipusz
tulása, Ázsiában azonban nem üldözte vadásznépség, itt tehát más ok 
— talán pusztító betegség — irtotta ki büszke nemzetségét.

Már inkább az ősvadászok kapzsiságának terhére írható a jég
korszak másik nevezetes ormányos-óriásának, a mammutnak, Közép- 
Európa területéről való teljes eltűnése. Valószínűleg mindinkább kelet

A z  ú fM a n d l moa tolása
ö s s z e h a s o n l í t v a  a s t r u c t o j á s s a l  (balo ldalt) é s  a  t y ú k
to jásáva l (jobboldalt). A to já s  tek in té lyes nagysága 
is m u ta tja , m ilyen ha ta lm as m adár leh e te tt az 

össtruc.

felé vándoroltak a mammut-csordák az európai rénvadászok üldözése 
elől, s Ázsia északi részén, Szibériában ütöttek tanyát, ahol néhány szí- 
vósabb példányuk a történelmi időkig tengette az életét. A Szibériába 
menekült mammutok közül igen soknak a csontvázát és értékes agyaraik
nak nagy tömegét őrizte meg az utókor számára Szibéria fagyos talaja. 
Egyet közülük a szibériai Beresowka falu mellett úgyszólván teljes 
épségben találtak meg a jégbe fagyva. A jég konzerváló ereje a jégkorszak 
nevezetes állatjának hosszú szőrrel borított bőrét, sőt helyenként a 
csontjaira fagyott húsát is megőrizte, úgyannyira, hogy a szentpétervári 
múzeumban kitömve állíthatták ki a jégvilágnak mintegy huszonöt- 
ezer évvel ezelőtt a szibériai jégbe fagyott tanúját.

A jégkorszaki állatok közül több elkerülte az ősvadászok fegy
vereit, mert gyorsasága módot nyújtott nekik a menekülésre. A vad
lovak és rénszarvasok elvándoroltak biztosabb tájakra, a vadlovak
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kelet és nyugat, a rénszarvasok észak felé vándoroltak, s később úgy az 
egyiket, mint a másikat — akárcsak az őstulkot — gondjaiba vette az

A z ulolso mariimul.
A m anim utok a jég korszaki em ber üldözése elől Európából, Oroszországon i.t, 
Szibériába m enekültek. I t t  tengődték é le tüket az utolsó óriások. Egyiknek jégbe 
fagyott te tem ét Bercsowka falu m ellett m egtalálták  teljes épségben, helyenként 
m ég bús és szőrös bőr is volt rajta. A jégkorszak á lla tv ilágának  ezt az utolsó 

képviselőjét a szentpétervári múzeumban őrzik.

állattenyésztés nyugodalmasabb foglalkozásához pártolt ember és házi
állatokat nevelt belőlük.

*

A vadászat módja természetesen nein volt az egész jégkorszak 
folyamán egész Európa területén egyforma, hanem alkalmazkodott az 
állatokhoz, amelyek az egymást felváltó hidegebb és melegebb periódu
sok alatt megjelentek a barlanglakások közelében. A harmadkor alko
nyán és a negyedkor hajnalán még tropikus nedves-meleg uralkodóit 
Európában és a síkságokon mindenfelé mocsarak, ingoványok terültek 
el. Az őselefánt, az ősvíziló és az ős-orrszarvú voltak ennek az idő
szaknak legelterjedtebb vadjai és a primitiv ősvadász legkedveltebb 
z.sukmánya. Amikor a jég északról előrenyomult és hideg, fagyos világgá
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változtatta a vidéket, eltűntek Európa területéről a dél felé elvándorolt 
őselefántok, vízilovak és orrszarvúak és más állatvilág váltotta föl a 
délszaki meleghez szokott állattársaságot. Az állati élet a jégárak alján 
elterülő, mohával, zuzmával borított tundrák-ra. szorítkozott, melyekhez 
hasonlókat ma Európa legészakibb részén és Szibériában találhatunk. A 

vastagbőrű és dús szőrrel borított mammut és 
gyapjas orrszarvú voltak a jégkorszaki tundrák 
legjellegzetesebb állatai, melyekre a barlanglakó 
vadász vadászott.

Amikor azután mind melegebbé vált az idő
járás, s mindinkább viszszavonultak észak felé, 
meg a hegyek közé a jégárak és eltűnt a Föld 
arcáról a merev hóálarc, egyszerre nekilendült 
a növényi 'élet a felengedett talajban és a hegyek 
lábánál mindenfelé magas fűvel borított mező
ségek, úgynevezett slep pék keletkeztek, olyanok, 
mint aminőket ma Szibéria délibb részein és 
Közép-Ázsiában találhatunk. A mammutok és 
gyapjas orrszarvúak elvonultak erről a vidékről, 
követték az észak felé hátráló jégárakat és a 
velük vándorló tundrát, amely az életterületük 
volt. A steppéken, amelyeket hatalmas szélviha
rok és homokförgetegek szántottak végig, más 
állatok jelentek meg, a szabadabb területeket 
és enyhébb időjárást kedvelő vadlovak, szarvas
félék és ősbölények lepték el, amelyek dús lege
lőre találtak a terjedelmes mezőségeken.

Amikor ismét visszatért a keményebb, 
hidegebb időjárás és a jégárak, hómezők újból 
elfoglalták régi területeiket, visszatértek a 
mammutok és gyapjas orrszarvúak is, hogy fel
üssék ismét a tanyájukat a tundrává visszaala

kult vidéken. A vadlovak, szarvasfélék melegebb tájakra menekültek a 
hideg elől, de ottmaradtak hírmondónak a rénszarvasok és jávorszarva
sok, amelyek közül különösen az előbbiek a mammut mellett legfon
tosabb hasznos vadjai lettek az ősembernek.

Még kétszer váltotta föl a vissza-visszatérő jégvilágot az enyhébb 
melegebb időszak, s vele még kétszer változott meg a vidék képe és

Hogyan készült a kővéyű 
nyí. vessző ?

Japán  őslakói, az ajnók, 
még kőből készült fegy
vereket használtak . P a t- 
tin tgatással olyan d á rd a 
végeket és nyílhegyeket 
kész íte ttek , m int az ős
em ber. Az ősember fegy
vertárából term észetesen 
csak a dárdák , nyilak kő
hegyei m arad tak  meg, a 
fából készült dárdanyelek  
és nyílvesszők elpusztul
tak . Mivel azonban az a j
nók dárdá it és ny ila it te l
jes egészében ism erjük, 
következte the tünk  arra , 
hogy az ősember is ügy 
erősíte tte  a kőhegyeket a 
botvégére, m int a japán  
cslakók. A képen az ajnó- 
nyilak kötözési m ódját lá t 
juk . A nyílvessző végét 
bem etszették (B), a nyíl
hegyet a metszésbe illesz
te tté k  és növényi rostok
kal körülkötözték (C), 
majd a kötés mellé szúrt 
ékekkel még szorosabbra 
feszítették  a kötést (A).
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állatvilága. A későbbi melegebb időszakokban azonban a rénszarvasok, 
nemkülönben a visszatért vadlovak és a bölény mellett, már az őstulok 
is megjelent a steppéken, úgyhogy a jégkorszak végén élt rénszarvas
vadásznak már nagyon változatos és gazdag volt a vadászzsákmánya, 
bőven kárpótolva őt a mammutért, amely kelet felé vándorolva lassan 
eltűnt Európa területéről.

Ahogyan változott a közbeeső enyhébb periódusokkal meg-meg- 
szakitott jégkorszak tájképe és állatvilága, úgy változott az ősvadász

Egy őxnpyer csontváza,
1913-ban Afrikában ta lá lták  ezt a cson tvázát, amely az eurápal neander-völgyl 
emberhez közelálló ásí oéger-faj m aradványa. Talán ennek az ósnéger-fajnak a 

leszárm azottja i a m a m ár pusztulófélben levő busm enek.

vadászmódszere is. Az őselefántra, ős-orrszarvúra és vízilóra vadászó 
harmadkori és negyedkoreleji vadäsz még kezdő volt a mesterségében. 
A jégvilág beálltával feltűnt mammulvadász már ravaszabb, ügyesebb 
volt. Még jobban értettek a mesterségükhöz a vadlovakra és bölé
nyekre vadászó sleppe-vadászok, amelyeket, mivel akkoriban keletkez
tek a hatalmas lösz-lerakódások, lösz-vadászok-nak is szoktak nevezni 
De legnagyobb t ö k é l e t e s s é g r e  a jégkorszak végén a cromagnoni rín- 
vudászuk fejlesztettek az ősi vadasz-tudományt, ami nem is csoda,



2 2 2 Tolnai Világtörténelme

hiszen olyan időben éltek, amikor a vidék hemzsegett a sok és sokféle 
vadtól.

Az ősi rénszarvas-vadászok és általában a barlangi ősvadászok éle
tét és vadászatuknak a módját a Dél-Afrikában ma is élő, de nagyrészt 
már kipusztult busmen-négerekéhez lehet hasonlítani.

,,A busmenek is — írja róluk egyik tudós kutató — ragadozók 
módjára, lappangva közelítik meg a zsákmányukat és azután lesből 
ejtik el mérgezett nyilaikkal. Bár abból, amit a cromagnoni vadászról 
eddig tudunk, nem egészen bizonyos, hogy már ismerte az íjat és a 
nyilat, viszont kétségtelen, hogy egyébként úgy vadászhatott, mint a 
busmenek, akik a világ legügyesebb vadászai. Noha a busmenek fegy
verei igazán kezdetlegesek, 
szinte játékszerek, mégis gyak
ran nagyobb eredményt érnek 
el — különösen a strucok el
ejtésében — mint az ismétlő
puskával felszerelt és lovon 
nyargaló európai vadász.“

Ebből a rövid leírásból 
is kitűnik, milyen kiváló vadá
szok a busmenek, akiknek va
dászszokásairól, cseleikről, élet
módjukról az afrikai utazók 
sok érdekes adatot gyűjtöttek 
össze. A busmen vadász a leg
nagyobb sikereit azzal éri el, hogy tökéletesen ismeri a természetet, az 
erdők, mezők vadjainak szokásait; tudja mikor és hol bukkanhat reá
juk, hogyan közelítheti meg őket, vagy hogyan csalhatja lőtávolba. 
Teljes hűséggel tudja utánozni a vadon életének hangjait, a madár- 
csicsergést, a földi malac röfögését, az antilopok és szarvasok bőgését, 
a struc rikoltozását, de az erdő zúgását, a vízesés moraját is. Ugyan
ilyen találékony és ügyes a busmen vadász más cselfogásokban is. Külö
nösen ravaszul szedi reá a mezőségen legelésző struc-csapatot. Struc- 
tollakkal teletűzdelt nyeregfélét tesz a vállára, a nyeregre felköti a 
struc kitömött nyakát és fejét, a saját lábait fehérre festi és azután 
kezében az íjjal és nyílvesszőkkel lassan kilépked a bozótból a nyílt 
mezőre. Olyan jól van maszkírozva, hogy békésen legelő strucnak tűnik 
föl és így a mitsem sejtő struc-csapat közelébe lopózhatik. fia lőtávolig

Strucvadászat a hasmenésnél.
E zt a kezdetleges képet egy dél-- "rikai barlang 
falára festve ta lá lták . Valam elyik busmen m űvész 
kész íthe tte . A kép azt ábrázo lja, hogy a s trucnak  
m aszkírozott busm en vadász,' ak it az előtérben 
lá tu n k , hogyan férkőzik á lruhá jában  a strucok 

közé, hogy közelről lenyílazhassa őket.
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megközelítette a strucokat, hirtelen kilövi a nyilát. Biztos keze ritkán 
hibáz és egy-egy hatalmas struc-kakas mindig ottmarad átlőtt testtel a 
harcmezőn.

A busmen vadászoknak azonban nemcsak az értelmük, hanem 
egész testi berendezkedésük, egész szervezetük nagyszerűen alkalmaz
kodik a vadászélethez. A testük látszólag vézna, de bámulatosan edzett 
és szívós. Egyik afrikai utazó írja, hogy amikor először látott busment, 
szinte megsajnálta sovány teste miatt és azt hitte, hogy valami láz
betegség gyötri szegényt. De amikor megfigyelte, hogy a busmen va
dász versenylovat is megszégyenítő gyorsasággal szinte repül a steppén 
a vad után és a fárasztó vadászat meg sem látszik rajta, akkor rájött, 
hogy a nagy soványság nem betegség, hanem az életmódhoz alkal
mazkodó természetes testi állapot. A busmenek vadászat közben, ami
kor sokszor napokig kell követni a kóborló vad nyomát, nem esznek, 
nem isznak semmit, mert minden figyelmüket leköti az igazi vadász
szenvedéllyel űzött vad. Csodálatosan bírják a koplalást és a szomjú
ságot ezek a vékonydongájú emberek, de viszont annál többet esznek, 
ha a sikerült vadászat után végre nyugodtan hozzáülhetnek az ebéd
jükhöz. Az említett afrikai utazó megfigyelte, hogy öt busmen vadász 
egy óra alatt úgyszólván szőröstől-bőröstől megevett egy kövér ürüt, 
másnap pedig ugyanazok a vadászok egy borjúnagyságú antilóp-félét 
fogyasztottak el. így már érthető, hogy sokszor 4—5 napig is kibírják 
a koplalást.

Az étkezésük nem épületes látvány. Kovakőből pattintott éles 
kőszerszámmal nyúzzák meg és darabolják föl a vadat, s a véres, csúnya 
mészárlás után a tűzön éppen csak megpörkölik a húst és amúgy vére
sen nagy mohósággal fogyasztják el. A kovaszerszámokat használat 
után eldobják, hogy kóborlásuk közben ne kellessen felesleges terhet 
magukkal cipelni. Amit magukkal visznek, az az egész vagyonuk: 
az íj, a természetben található mérgekbe mártott nyílvesszők, egy 
buzogány és egy juhbőr takaró az egész felszerelésük. Folytonos ván
dorlás az életük; hosszabb ideig csak akkor telepednek meg egy 
helyen, ha nagyon jóllaktak és emésztenek. Egyébként mindig 
hajtja őket előre a vadászszenvedély; egész nap leselkednek, 
szimatolnak vad után, s csak este vagy nagy viharban ke
resnek búvóhelyet. Az éjszakai tanyájuk rendesen valami sziklaüreg 
vagy barlang, ahol juhbőr-takarójukba takarózva alusszák át a hűvös 
éjszakát, hogy napkelte előtt ismét folytassák vadászútjukat. Ha nem
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találnak alkalmas sziklaüreget vagy barlangot, kikeresnek egy nagyobb 
bokrot, gödröt ásnak alatta és ide fekszenek. Hogy a széltől meg legye
nek védve és a vadállatok észre ne vegyék őket, magukra húzzák a 
bokor lombjait. Erről a szokásukról kapták a nevüket; az angol 
bushman (olvasd: busmen) szó ugyanis bokorlakó embert jelent.

Ez a folytonos kóborlásban, a vadászat örökös izgalmaiban élő 
nyomorúságos nép, bár szinte állati életet él, mégis meg van áldva 
művészi alkotószellemmel. Ha a busmen vadász a sikerült vadászat után 
hosszabb időre bevonul barlangtanyájára, vagy ha az esős időszak 
kényszeríti a vadászat megszakítására, nem tétlenkedik. Unalmában,

vagy a fellobbanó művészi 
szikra ösztökélő hatása alatt, 
előveszi csontból, kőből ké
szült szerszámait és állatala
kokat karcol a sziklafalba, 
majd színes ásványi festékek
kel ki is pingálja, hogy a ké
pen még hívebben adja vissza, 
amit a természetben meg
figyelt és emlékezetébe rög
zített. A délafrikai barlangok
ban sok ilyen busmen-fest- 
rr.ényt fedeztek föl, vala
mennyi arról tesz tanúságot, 
hogy ez a nyomorúságos nép, 
amelyet a gyarmatosító fehér 
ember kíméletlen, kegyetlen 

módon pusztított, nem áll a műveltségnek olyan alacsony fokán, mint 
aminőre kezdetleges életmódjából következtetni lehetne.

A busmenekhez hasonló lehetett a barlanglakó ősvadászok élete. 
Az ő létük is az ügyességüktől, erejüktől, kitartásuktól, bátorságuktól 
függött. Nekik is sokszor napokon át kellett étlen-szomjan követniük 
a vadat, bujkálva, hason csúszva nagy távolságokról megközelíteni az 
óvatos zsákmányt. Ők is kitünően ismerték a természetet és az állatok 
szokásait és ki is használták ezt a tudományukat. Minden tekintetben 
edzett emberek voltak, hallásuk, látásuk igen éles volt, a lelkűk pedig 
bátor és határozott, mert másként a döntő pillanatokban nem tudták 
volna megállani a helyüket. Ők sem nagyon válogattak az ételekben,

Basmen-falfe tménij.
Ezt a képet is egy délafrikai, fokföldi barlangban 
ta lá lták . A busm en-vad; ;sz azokat az á lla to k a t 
ö rök ítette  meg a képen, am elyekre vadászo tt. 
Legjobban a gnu a lak já t ta lá lta  el. H árm at is 
lá tu n k  a kép közepén egym ás sorjában . Kevésbé 
sikerült a lei t  ji bbra lá th a tó  viziíó, n égkevésbé 
a kisebb vadak , am elyek közé önm agát is id a  
p ingálta  a busmen n űvész íj jal és nyíllal a kezé
ben és balra  tőle a ki ty á já t. A kép alján  egy 

kígyó rosszul s ikerü lt ra jza  lá th a tó .
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félig nyersen ették a h ú s t; a ruházattal, divattal sem volt sok gond
juk, mert az állati bőrökben készen kapták az öltözéket. Nekik is a 
sziklaüregek, barlangok adtak szállást és menedéket, s otthonukban 
a pihenés óráiban őket is elfogta az alkotás vágya és 
képzeletük szüleményeit oda vésték a csupasz szikla
falak :a.

A jégkorszaki embernek a vadászat mellett még 
egy foglalkozása volt: a halászat. A hegyi patakokban, 
de különösen az enyhébb időszakok alatt, a hegyek 
alján keletkezett tavakban, áradmányokban bőven 
talált ha'zsákmányra. Halászkészsége még nem volt 
teljes, mindössze csontból, fából készített szigonyokból 
állott, amelyekkel ügyesen nyársalta föl a víz felszínéhez 
közel merészkedett halakat. Halászháló, varsa, horog 
még ismeretlen eszközök voltak az őshalász előtt. Való
színű, hogy a halászat az asszonyok és gyermekek 
dolga volt, ők látták el halhússal a barlangi háztartást, 
amikor a férfiak messze kóboroltak vadászzsákmányra 
kutatva, s vadpecsenye nem jutott az asztalra.

Rénszarvas
csontból 

készült szigo
nyok,

am elyek a jég
korszak végén 
éltősem bera ha
lászatnál hasz

nált.

Miután megismerkedtünk a jégkorszaki vadásznéppel, szokásaik
kal és vadászatuk, halászatuk módjával, képzeletben repüljünk 
vissza vagy százezer esztendővel a múltba és próbáljunk néhány 
jelenetet magunk elé idézni az ősember mozgalmas, izgalmas vadász- 
életéből.

Vadászképek a jégkorszakból.

Mammutvadászat százezer évvel ezelőtt.

Hűvös, párás őszi hajnalon még csendes a barlangtanya. A bar
lang mélyén, állati bőrökből hevenyészett nyugvóhelyeken, hajnali 
álmát alussza a család apraja-nagvja. Fáradtak, kimerültek mind
annyian. Nehéz, véres küzdelmük volt az éjjel. Barlangi medve tolako
dott békés tanyájukra, hogy megdézsmálja az éléstárukat. A vakmerő 
rablónak sikerült hozzáférkőznie a féltve őrzött húsraktárhoz, de mi
előtt jóllakhatott volna, fölébredt éjjeli álmából az éber családfő, fel
lármázta családját és megindult a hajsza a gyűlölt ellenség ellen. A
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mackó húzta a rövidebbet. A biztoskezű vadász kővégű dárdája hatal
mas sebet ejtett rajta, s a bestia vérző fejjel, üvöltve menekült az erdő 
sűrűjébe. A nyert csata után nyugovóra tért a család, hogy kipihenje 
az éjjeli izgalmat és készülődjék az újabb küzdelemre.

A felkelő nap aranysugarai már belopózkodtak a bariang száján, 
amikor megmozdult az egyik bőrtakaró és kibújt alóla a barlang
otthon háziasszonya. Első dolga, hogy megvizsgálja az éléstárat. 
Elszomorodva tapasztalja, hogy a hivatlan éjjeli látogató alapos pusz
títást végzett a húskészletben. Mindössze egy darab rénszarvashús 
m aradt; éppen, hogy elég reggelire. Uj zsákmányról kell gondoskodni, 
hogy éhen ne maradjon a család. Felkölti az urát ; készülődni kell a 
vadászatra. A vadász talpraugrik és sietve előszedi a vadászfegyvereit. 
A dárda kőhegye bizony kicsorbult az éjszakai harcban ; meg kell 
újra élesíteni. Előkeres bőriszákjából egy jól kézbeillő tűzkövet és 
szakértő kézzel ütögetni kezdi vele a kicsorbult dárdavéget. Pattog
nak, röpködnek a merev kőszilánkok, s egy-kettőre éle, hegye van ismét 
a dárdának. Majd a nyílvesszőit veszi szemügyre. Egyiknek-másiknak 
a kőhegyét nem találja elég jónak. Nagyobb tűzkődarabot vesz elő és 
néhány biztos ütéssel hegyes szilánkokat hasít le belőle. Az elhasznált 
nyílhegyeket leszedi a nyílvesszők végéről és növényi rostokkal rájuk 
kötözi az újakat. Még csak az íját kell rendbeszednie. Megfeszíti rajta 
a rénszarvas inából készült húrt, néhányszor megpattintja, hogy elég 
rugalmas-e. Majd a barlang szájához lép, az íjára nyílvesszőt tesz és 
kilövi az erdő fái közé. Zizegve röpül a nyíl és rezegve áll meg egy 
öreg fenyő oldalában. A vadász meg van elégedve az íjával, megbízhat 
benne, akárcsak a többi fegyverében.

Mialatt a családfő a fegyvereit vizsgálgatja, javítgatja, azalatt 
a háziasszony elkészíti a reggelit. Föléleszti a parázsló tüzet, nyársra- 
húzza a rénszarvashúst és a tűz fölött forgatva nagyjában megsüti. 
Majd fanyélbe illesztett éles tűzkődarabot keres elő és felszeleteli a 
kellemes illatot terjesztő pecsenyét. Só helyett kevés tiszta hamut szór 
reá és kész az ízletes reggeli. A pecsenye illata előcsalja vackukból a 
gyermekeket is. Álmosan bújnak ki bőrtakaróik alól és fázósan kupo
rodnak a tűz mellé. A nagy fiút nógatja az apja, hogy készítse elő ő is a 
vadászszerszámait, a felnőtt leányra pedig az anyja szól reá, hogy szedje 
rendbe a kicsinyeket. Lassan együtt van a tűznél az egész kis család. Gyor
san elfogyasztják a félig sült pecsenyét. Az apa sietteti őket, különösen a 
legény fiát. Nem szabad késlekedni, mert friss húst kell hozni a konyhára.

22 3



Az ősember élete és haladása. 227

Apa és fia alig nyelik le az utolsó falatot, máris talpon vannak. 
A nyakukba akasztják a bőriszákot, amelyben élesítő szerszám, tarta
lék nyílhegyek és dárdavégek vannak. Majd övükre erősítik a nyilak
kal telt puzdrát, kezükbe veszik az íjat és a dárdát, s gyors búcsúzás 
után elindulnak a völgy felé. A hegy lábánál elválnak. Az apa az ingo- 
vány felé tart, a fia nekivág a bozót-erdőnek, amelyen túl, a tund
rán rénszarvasok szoktak tanyázni. Az öreg vadász vállalkozott a 
nehezebb szerepre. Útja előbb sűrű bozóton vezet keresztül, amelyet 
itt is ott is megszakítanak a vadcsapások. Óvatosan, nesztelenül, foly
ton kémlelődvc halad, nehogy váratlanul érje támadás. Néha meg- 
zörren a haraszt; a vadász a fegyveréhez kap, de azután nyugodtan 
halad tovább. Csak egy-egy homoki nyulat vagy hófajdot riasztott föl. 
Nem érdemes elvesztegetni rájuk a nyílvesszőt; ellenségnek túl gyen- 
gék, falatnak nagyon soványak. Más, nemesebb vadra, erősebb ellen
félre kémlelődik.

Most hatalmas sziklafal mellett visz el az útja. Ismeri ezt a he
lyet. A völgy felé kiugró oromról jó kilátás nyílik a síkságra, az ingo- 
ványra, ahol a mammutok tanyáznak, a dombsorokra, amelyeknek moha
mezőin rénszarvas-csordák legelésznek. Az öreg vadász nem veszte, 
geti az időt. Nekivág a meredek sziklaoldalnak, megkeresi az ösvényt 
amely a sziklák között a tetőre vezet. Macskaügyességgel kúszik, ka
paszkodik a kövek között. Egy-kettőre felér a sziklatetőre és hasra 
fekve a párkányig csúszik, ahonnan lelátni a széles völgyre. A felkelő 
nap füzében megvillan előtte a befagyott folyó fehér .szalagja. A két 
partját nádasok, szürke ködbe borult ingoványok; túl rajtuk a hullá
mos felületű tundra terű1 el. Rénszarvasnak nyoma sincs.

Vadászunk bosszúsan jártatja végig többször is a szemét a ki
haltnak látszó vadászterületen, s már-már nekikészülődik, hogy más 
vidéken próbáljon szerencsét, amikor egyszerre kutató szeme megáll 
és szinte megmerevedve tekint a mocsár egyik pontja felé. Valami mo
zog az ingoványbán ; hatalmas barnavörös tömeg. A tapasztalt vadász 
hamar felismeri kígyózó ormányáról és a napfényben meg-megcsillanó 
fehér agyaráról a mammulol, amely — úgy látszik — belesüppedt az 
ingoványba és hatalmas testével tehetetlenül vergődik a fagyos iszap
ban. Nagyszerű felfedezés. A legkeresettebb, a legnemesebb vad került 
csapdába. Lesz már hús bőven nemcsak a családnak, hanem az egész 
törzsnek is.

Nosza ta lp ra; gyorsan haza, fellármázni az egész rokonságot,
1
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A vadász rohan árkon-bokron keresztül. Erejét, ügyességét megkétsze
rezi a vadászszenvedély és a dicsőség, hogy sikerült felfedeznie a feje
delmi zsákmányt. Most már nem óvatos, már nem kerülgeti a vesze
delmes helyeket, már nem tart az erdő vérengző vadjaitól, amelyek 
ijedten menekülnek a lobogó hajú, csillogó szemű, vadul csörtető ember 
elől. Lihegve vágtat fel a hegyoldalon a barlang felé ; majd megáll, 
tölcsért formál a kezével és tele torokkal kiállja bele az erdőbe az 
örömhírt. Odafönn meghallják a hatalmas kiáltást, s máris ott tolong, 
ujjong a család a barlang előtt. Hamar rozsét, száraz gallyakat horda
nak össze a barlang előtti tisztáson, s a konyhatűzhelyről hozott lán
goló fával meggyújtják. Magasra csap fel a láng. Ez a jeladás a bar
langlakó szomszédoknak, a törzs többi családjának. Egyszerre meg
élénkül az erdő. Mindenfelől rohannak vadászunk barlangjához a fel
fegyverzett férfiak. Az asszonyok is otthagyják a barlangtanyát és 
sietnek meghallgatni a hirt, amit a szomszéd hozott a völgyből.

Emberünk lelkendezve meséli el, mit látott, s a kis vadászcsapat 
máris rohan lefelé a völgybe. Elől a mi vadászunk, mint vezető ; utána 
a többiek. Valamennyinél van valami vadászszerszám — dárda, íj, 
kötél, dorong — és valamennyinek a szemében a vad szenvedély tüze 
ég. Asszonyok is vannak a csapatban, a kezükben kés és lobogó fáklya. 
Ők is ott akarnak lenni a nagy eseménynél, de szükség is van rájuk. 
Az ingovány széléig minden elővigyázatosság nélkül vadul csörtet előre 
a vadászcsapat. Itt megállanak. Most már óvatosnak kell lenni, mert 
az ingovány vadjain kívül a feneketlen iszap is fenyegeti a vigyázat- 
lant. Az öregebb, tapasztaltabb vadászok összebújnak, gyorsan meg
beszélik a teendőket, kiosztják a szerepeket. Az egyik csapat nagyot 
kerülve vág neki a mocsárnak, hogy hátulról közelítse meg a csapdába 
került óriást, a másik csapat egyenes utat választ; ők szembe támad
nak.-Már nem kell vezető, a bajba került mammut vészes trombitálása 
elárulja, merre kell tartani. Óvatosan haladnak előre a vadászok, elől 
a férfiak, hajításra készen tartott dárdával, mögöttük a fiatalabb va
dászok, leghátul az asszonyok a fáklyákkal. Elővigyázatosnak kell 
lenni, mert hátha sikerül a mammutnak kivergődnie a tapadó iszapból, 
s akkor jaj a vakmerőknek.

A szembe támadók vezére a mi vadászunk, az ő jeladására vár
nak a többiek; azok is, akik hátbakerülik az óriást. Vadászunk előre- 
lopozik, már megpillantja a vadul vergődő mammutot és úgy látja, 
mintha kezdene kiszabadulni az iszapból. Nincs vesztegetni való idő,
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támadni kell. Néhány férfi kiragadja az asszonyok kezéből az égő fák- 
. lyákat és hangos üvöltéssel rárohannak a mammutra, igyekeznek a 

tűzzel a szeméhez férkőzni, hogy megvakítsák. Nagy bátorság kell 
ehhez, mert az óriás eszeveszetten csapkod maga körül hatalmas ormá
nyával. A halál fia, akit eltalál vele. Mialatt a tűzcsóvák vadul csap
kodnak az őrjöngő óriás szeme felé, azalatt a fegyverek sem tétlenek. 
A vadászok minden oldalról vakmerőén rohannak reá a prédára ; dár
dák suhognak, nyilak süvítenek, hatalmas kövek zúgnak a levegőben, 
s itt is, olt is vérző sebet ütnek a mammut hosszú szőrrel födött, vastag 
bőrén. A harci láz magával ragad mindenkit és vakmerővé teszi a fiata
lokat. Az egyik ifjú vadász merészen szembetámadja a fájdalmában és 

[ tehetetlen dühében fülsiketítőén bömbölő óriást. A legérzékenyebb ré
szét, az ormányát akarja megsebesíteni. Mlír ott áll előtte, már emeli 
a dárdáját a halálos döfésre, de a mammut gyorsabb. Kígyózva csa
pódik a hatalmas ormány a vadász derekára ; egy rémült ordítás, s a 
vakmerő ott hever az iszapban a mammut előtt, amely vad kegyetlen
séggel gyúrja maga alá az emberi roncsot.

A vadászok megdöbbenve nézik a borzalmas gyilkosságot ; egy 
pillanatra megtorpannak a hatalmas erő láttán, de aztán a bosszú 
vágyától sarkalva, önfeledt dühvei indulnak utolsó rohamra. Az óriás 
meginog a dárdák, nyilak, kövek zápora alatt. Még egy utolsó erő
feszítést tesz, hogy szétcsapjon az életére törő törpék között, de már 
nincsen ereje. Az utolsó rohamban kapott sebei halálosak. Fájdalmasan 
felhördül, majd féloldalra dőlve belehanyatlik az iszapba . . .  A csata 
meg van nyerve.

Most a zsákmány felosztása következik. Éles kőkéseikkel meg
nyúzzák a mammutot, majd kőbaltáikkal felaprózzák a húsát. Bőven 
jut a hatalmas hústömegből mindegyik családnak. Leszáll az éj, mire 
végeznek az osztoszkodással. Most összeszedelőzködik a fáradt csapat, 
s' a fáklyák imbolygó fénye mellett elindul a barlangok felé. Magukkal 
viszik a nagy harc egyetlen áldozatának, a fiatal vadásznak a holt
testét is, hogy eltemessék a közös barlangsírba.

Hazaérve első dolguk, hogy megadják halottjuknak a végtisztes
séget. ülő helyzetben, térdeit az áliáig húzva, valósággal gombolyagba 
kötözik a holttestet, majd szertartásos menetben beviszik a temetkező 
barlangba és beleültetik a megásott gödörbe. Azután melléje teszik a 
fegyvereit, íját, dárdáját, hogy legyen mivel vadásznia a másik világ
ban, ahova elköltözött; egy kis húst is tesznek melléje, hogy meg ne
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éhezzék a hosszú úton, meg kovakövet, hogy tüzet csiholhasson, végül 
egy kevés okker festéket, hogy befesthesse a testét és ünnepi díszben 
jelenhessék meg a túlvilágon. Elvégezve a temetkezési szertartást, 
követ görgetnek a barlang elé, elzárják a kriptát. Majd halotti torra 
gyűlnek össze, hogy utoljára megemlékezzenek hősükről, akinek a ne
vét ezután már sohasem fogják emlegetni.

A rénszarvasok nyomában.
Mialatt az ingoványbán lezajlott az izgalmas mammutvadászat, 

nem maradt tétlen a fiatal vadász sem, aki reggel elvált az apjától, 
hogy rénszarvasok után kutasson. Egész nap kereste a nyomot, alko
nyaikor végre rábukkant. Öröme határtalan volt, hiszen — a nyomok
ból ítélve — nagy csorda Anyázhat a közelben. Fáradtsága egyszerre 
elmúlt, s megkettőzött figyelemmel, szinte ragadozó módjára szima
tolva, kezdte követni a nyomokat, hogy közelébe férkőzzék a rén
szarvas-csordának. Szerencséje v o lt; a szél onnan fújt, amerre a nyo
mok vezettek. Ha hátba kapta volna a szelet, el kellett volna hagynia 
a vadcsapást és nagyot kerülnie, hogy szembe fordulhasson a széllel, 
nehogy az óvatos, jószimatú állatok megsejtsék a közelségét. Óvato
san lopakodott előre az egyre ritkuló bozótban, hogy kiérjen a szélére, 
ahonnan szabad kilátás nyílik a rénszarvasok legelőjére.

A nap hanyatlóban volt. Vörös koronga már elérte a távolban 
fehérlő havasok peremét és búcsúzó sugarai bibor fátyolt borítottak a 
tájra. Vadászunk kiért az erdő szélére; kitárult előtte az enyhén hullá
mos felületű tundra, háttérben a havasok alkotta fehér kulisszákkal. 
Az ifjú vadász, mintha megigézte volna a búcsúzó nappal elbájoló képe, 
elmerengett. Tekintete végigsimogatta a tájat, majd megpihent a távoli 
hegyeken, amelyek mögött már lehanyatlott a nap korongja és vér
vörösre festette a nyugati eget. A lelki gyönyörűség önfeledt percei 
hamar elsuhantak ; vadászunk összerezzent és figyelme ismét vissza
terelődött a rénszarvasokra, amelyeket reggel óta hajszolt.

A bokor mögül, ahol meglapult, végigkémlelhette az egész tundrát. 
Tekintete kutatva futott végig az alacsony dombokon, semmi sem 
kerülte el a figyelmét, mindent tisztán látott éles szemével, az ala
csony bokrokat, a gyér fű között heverő köveket; csak azt nem látta, 
amit keresett: a rénszarvas-csordát. Egyszerre egyik domboldalon 
megmozdult valami. A nagy távolból kis pontnak látszott csupán, s 
mégis megakadt rajta a vadász türelmetlenül kémlelődő szeme. A fekete
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pontocska lassan kúszott föl a sötétlő lejtőn, végre fölért a dombtetőre 
és körvonalai élesen reárajzolódtak a világos háttérre. A vadász arcán 
diadalmas öröm sugárzott. Most már biztos volt, hogy a lassan mozgó 
pont legelő rénszarvas. Ahol pedig egy van, ott többnek is kell lenni. 
S valóban, az elsőt egymásután követte a többi árnyékfolt. Kettő, 
három, öt, tíz . . . egy egész csorda.

Az est már leszállt, sötét fátyola mind sűrűbbé vált és szürke 
homályt borított a tájra. Vadászunk elindult, hogy a teljes sötétség 
beállta előtt közelébe férkőzzék a rénszarvasoknak. Lekúszott a leg
közelebbi dombsor mögé és annak védelme alatt rohant, szinte repült 
árkon-bokron keresztül a távoli cél felé, vad száguldással és mégis min
den zaj nélkül, mint a gazella. Ahol megszakadt a dombsor és nyílt 
terepre érkezett, négykézláb és hason csúszva igyekezett továbbjutni, 
majd egy újabb dombsorhoz érve, ismét folytatta száguldását. Végre 
elérte a dombot, amelynek szélesre terült tetején a rénszarvasok legel
tek. Teljesen a földre lapulva, óvatosan, a legkisebb nesz nélkül kúszott 
föl a domboldalon egy bokor felé, amely a peremen állott. Elérte azt is, 
s amint kikémlelt mögüle, aiig harminc lépésnyire megpillantotta a 
szarvasokat. Semmit sem sejtve, nyugodtan legelt a csorda, csak a 
vezérbika kapta föl olykor-olykor pompás aganccsal díszített fejét. 
Egyszerre nyugtalanul szimatolni kezdett; úgy látszik, megérezte a 
vadászt. Nem volt vesztegetnivaló idő. Az ifjú gyorsan felugrott, ki
feszített íját célzásra emelve, néhány lépést előrefutott, s még mielőtt 
a csorda észbekapott volna, már ki is repült a kőhegyű nyíl. A bikára 
célzott, talált is. A hatalmas állat felhorkant, nagyot ugrott, de nem 
ingott meg. A nyíl az oldalát találta, ám nem halálosan és mielőtt az 
ifjú vadász a dárdáját beledöfhette volna, gyors iramodással elrohant 
a sötétben tovatűnő csorda után.

Az ifjú vadász dühtől szikrázó szemekkel bámult az elszalasztott 
zsákmány után. Tudta, hogy a mérgezett hegyű nyíl végezni fog vele, 
de nem követhette a nyomát, mert leszállt az éj. Mit csináljon ? A meg
riadt csorda bizonyára messze elvágtatott, s talán a megsebesített bika 
is nagy darabon bírja. Nincs értelme, hogy egyedül kövesse távoli, 
ismeretlen tájakra. Talán inkább hazamegy, megvinni a hírt, hogy 
szarvas csordára bukkant, s majd az apjával, a tapasztalt öreg vadásszal, 
folytatja másnap a vadászatot. Alighogy elgondolta ezt, máris határo
zott, s mintha nem lenne mögötte cgv fáradságos nap, gyors ügetéssel 
indult vissza a távoli barlangtanya leié. Reggel volt, mire hazaért.
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Apja nagy örömmel fogadta a hírt, mert a mammulhúsnál, amihez 
tegnap hozzájutottak, mégis csak jobb a rénszarvas pecsenye.

A fiúnak azonban pihenni kell, meg enni is valam it; nem indul
hatnak mingyárt. De a vadászszenvedély nem hagyta nyugodni az 
ifjú vadászt ; alig kapta be az ételt, amit anyja szeretettel tett eléje, 
máris nógatta az apját, hogy induljanak. Az öregnek tetszik a fiú 
türelmetlensége ; meglátszik a gyereken, hogy vérbeli vadász. Nem is 
próbálja visszatartani, s bár ő is fáradt a tegnapi kemény harctól, el
indul vele megkeresni a rénszarvasokat. Most még hosszabb az út, mert 
a megriasztott szarvasok messze eltávoztak tegnapi legelőjüktől. A dom-

Rén-vadátszat a jégkorszaki tundrán.
Előtérben  az öreg rén-vadász k őbaltá jáva l az e le jte tt szarvas
b ika hata lm as agancsát táv o lítja  el, h á tté rb en  a fiatal vadász 
egy legelő szarvas leié lopakodik, hogy zsákm ányul ejthesse.

bot, ahol a fiú megsebezte a bikát, hamar megtalálják; innen könnyű 
követni a nyomokat, hiszen vércseppck is jelzik a menekülő bika útját. 
Sokáig kell baktatniok a tundra dombsorai között, míg végre meg
találják, amit keresnek. Ott vonaglik egy árokban a szarvasbika, a 
lapockája alatt a nyíl, amelyet az ifjú vadász biztos keze lőtt beléje. 
Nagy a fiú öröme. Vad szenvedéllyel rohan elveszettnek hitt zsákmá
nyához és dárdájával megadja neki a kegyelemdöfést. Az öreg vadász 
mosolyogva, boldogan nézi a jelenetet; büszke a fiára, meg is dicséri 
a sikerült lövésért.

Azután munkához fog. Előveszi bőrtarsolyából a mészáros- 
mesterséghez való szerszámokat. Egy éles kőpengével elhasítja a 
szarvasbika hasát, kiveszi a belső részeit; majd fanyélbe erősített
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bal Iával levágja a hatalmas aganccsal díszített fejét. Ezt a fiú viszi 
haza diadalmas trófeaként. Ő majd a szarvas tetemét cipeli, azt amúgy 
sem bírná el az agyonfáradt legényke.

Éppen arra gondol az öreg vadász, hogy milyen kimerült lehet 
szegény fiú, hiszen két nap óta van talpon, amikor hangos rikoltásra 
lesz figyelmes. Abbahagyja a mészárosmunkát és a hang felé fordul. 
Egy távoli domb tetején ott áil a fia, akiről azt hitte, hogy lepihent 
valahol. Magasra tartja a dárdáját és integet vele. Kiabál is valamit. 
Az öreg lassan megérti a hangokat. A fiú, aki pihenés helyett újabb 
nyomok után kutatott, elejtett még egy szarvast, egy fiatal borjút, 
amely elszakadt a csordától.

Most már bőven van zsákmány, talán túlságosan sok is. Hogyan 
fogják a két szarvast hazacipelni ? Az öreg vadász arra gondol, hogy 
talán az egyiket el kellene rejteni és holnap visszajönni érte. A fiú azon
ban erősködik. hogy ő elbírja a borjút, az apja meg vigye a bikát, vagy 
pedig kötözzék mindkettőt dorongra; ketten a vállukon majd csak 
hazacipelik. Az öreg beleegyezik ; de csak reggel indulnak haza ; az 
éjszakát itt töltik a tundrán. Éhesen azonban nem lehet jól aludni, egy 
kis vacsorát kellene készíteni. Nosza, hamar tüzet gyújtani. A fiú sza
lad száraz fűért, gallyakért, az öreg pedig lapos köveket keres. Egy
kettőre együtt van minden a tűzgyújtáshoz. Az apa most előkeresi a 
tűzszerszámot, a kovakövet meg a piritet, s biztos ütéssel csiholja ki 
a szikrát a holt anyagból. Már felvillan a tűz, a fiú fújja, éleszti, míg 
csak magasan nem lobognak a lángok. Azután beledobják a lapos kö
veket, s amikor jól átlüzesedtek, reáteszik a szarvasborjú combjából 
lekanyarított két friss húsdarabot. A sisteregve pörkölődő hús kelle
mes illata fokozza a két vadász étvágyát. Türelmetlenek, enni szeretné
nek már. Nem is várnak sokáig ; egyszer-kétszer megforgatják a tüzes 
kőlapokon a húsdarabokat, s máris kész a pecsenye. Belül még nyers, 
véres, de azért mohó étvággyal fogyasztja apa és fia.

A vacsorával végezve most már éjszakai búvóhely után kell nézni. 
Sziklaüreg nincs sehol sem, csak néhány bokor sötétlik a közelben. Az 
egyik alatt tágas gödör ; jó lesz alvóhelynek. Odacipelik a két szarvas- 
tetemet; még meleg, puha testük jó lesz párnának. Ráfeküsznek a hús
párnára, betakaróznak a szőrködmönükbe és néhány perc múlva az 
igazak álmát alusszák.

Alig virrad, máris talpon vannak mindketten és azonnal hozzá
látnak a csomagoláshoz. Összekötözik a két szarvas lábait, majd hosszú
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ágból dorongot faragnak, ráfűzik a zsákmányukat, s azután a dorong 
két végét a vállukra emelve, nehéz terhükkel elindulnak hazafelé. 
Sokáig tart az út, mert többször pihennek. Estére mégis hazaérnek. 
A barlangtanyán nagy örömmel fogadják a vadászokat. Van már hús 
bőven ; egy ideig nem kell vadászni, henyélni is lehet néhány napon át.

Mialatt a házitűzhelynél a szorgos háziasszony különös gonddal 
készíti a friss szarvashúsból álló ízletes vacsorát, azalatt az öreg vadász 
maga köré gyűjti a gyerekeket és elmeséli nekik a nagy fiú hőstettét. 
S hogy a mesét jobban megértsék, a barlang falába odakarcolja a 
szarvasbika alakját, meg a fiúét, amint nyilat röpít beléje. Mire a mesé
nek és a rajznak vége, elkészül a vacsora is. Vígan ülnek hozzá, szinte

ünnepi hangulatban, hiszen 
vadászavatás van. Ünnepük 
a nap hősét, az ifjú vadászt, 
aki olyan nagy sikerrel állta 
ki a tűzpróbát.

Sóiul ré i na j lóvad ásza t.
Dél-Franciaországban, nem 

messze a selyméről híres Lyon 
várostól, van egy kis falu ; 
Solutré (olvasd : Szolutr) a

E rre  a m eredek sziklára h a jto ttá k  föl a jégkorszak; ,
vadászok a vad lovakat, am elyek a szikla párkánya- neve. A falu határában egy 
ról a m élybe zuhan tak . A szikla a lján  az egykor i t t  , .. . . .  .  T
elpusztu lt lovak csontjainak  óriási töm egét — m in t- kis hegy emelkedik. JNelll 

egy negyvenezer lócsontvázat — ástak  ki. , . . . ,  ,magas, mégis magasnak lat
szik, legalább az egyik oldaláról, ahol a sziklák meredeken törnek az égfelé, 
mintegy 350 méter magas falat alkotva. A másik oldala lankás ; innen 
kényelmesen fel lehet jutni a túloldali sziklaoromra, amely alatt szédítő 
mélység tátong. A meredek sziklafal alatt szőlőskertek terülnek el. Ásás 
közben itt bukkantak az érdekes leletre, amely a kis, igénytelen 
falunak világhírt szerzett. A szőlőskertek talajából ugyanis rengeteg 
mennyiségű állati csont került elő és sok szépen megmunkált apró kőesz
köz : babérlevélalakú dárdavégek, nyílhegyek és különböző szerszámok.

A lelet nagy feltűnést keltett, hiszen kétségtelen volt, hogy a 
kőszerszámok ősemberektől származnak, mégpedig olyanoktól, akik 
eszközeiket különös gonddal pattintgatták a tűzkőből. Annyira jelleg
zetes ezeknek a kőszerszámoknak az alakja, hogy a tudósok, a többi 
kőeszköztől való megkülönböztetésül, solutréi formának nevezték el.
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A solutréi leletnek azonban nemcsak a különleges kőeszközök a 
nevezetességei, hanem az óriási mennyiségű csont is, amely a talajból 
napvilágra került. A sok csont ugyanis csaknem kivétel nélkül mind 
lócsont, maradványai a jégkorszak végefelé Nyugat-Európa, főként 
Franciaország mezőségein élt vadlovaknak. Több mint negyvenezer 
ló csontvázát találták a solutréi szikla alatt, nem csoda tehát, hogy a 
falu népe „sintérgödrök“-nek nevezi a sziklaalatti árkokat, ahonnan 
napvilágra kerültek. Eleinte nem tudták megfejteni a solutréi „ló- 
temető“ titkát. Végre egy híres párizsi régiségbúvár azt a magyarázatot 
adta, hogy a sok csontváz úgy került a szikla alá, hogy a lovak a me
redek sziklafal tetejéről tömegesen lezuhantak és halomra pusztultak.

De mi kényszerítette a szerencsétlen állatokat arra, hogy leugrál
janak a 350 méteres magasságból ? A feleletet erre is megadta a párizsi 
tudós. A lovak végzete a Solutré közelében élő ősember volt, aki a vad
lovak vadászatának különös módját eszelte ki. Mivel a gyorslábú álla
tokat dárdával vagy más fegyverrel elejteni nehéz volt, úgy ejtették 
őket zsákmányul, hogy nckihajtották a solutréi hegynek, a lankás 
oldal felől a sziklaoromig, ahonnan a megrémült, egymás hegyen-hátán 
száguldó lovak lezuhantak a mélységbe. A szikla alatt összetört tagok
kal vergődő állatokat azután halomra gyilkolták a kegyetlen vadászok, 
akik így kevés fáradsággal jutottak hozzá az éleimül szolgáló húshoz. 
Csúnya sintérmunka volt, de bő hasznot hozó.

Elképzelhetjük, milyen vad hajsza lehetett egy-egy ménesnek a 
felhajtása a haláltetőre. Bizonyára az egész rokonság résztvett a hajtó
vadászaiban. Felfegyverzett férfiak — talán egyik-másik már lóháton — 
kerítették körül a hegy lábánál legelésző ménest és ügyesen terelték 
a solutréi hegy lankája felé. A hegy lábánál már egész szorosra vonták 
a gyűrűt a lovak körül, azután hajrá, nagy lármával megrohanták a 
ménest és kis dárdáikat feléje röpítve, hajszolták föl a hegynek. Sze
gény állatok megvadulva száguldottak fel a lejtőn, utánuk eszeveszett 
zajongással a vadászcsapat. A megvadított lovak felértek a sziklatetőre. 
Az elsők megtorpantak a meredek szélén, de az utánuk száguldók le
taszították őket a mélységbe, majd ezek is utánuk zuhantak. Csak 
néhány merésznek sikerült visszafordulva elszántan áttörni az ember
gyűrűt és a lankás lejtőn visszarohanva, eltűnni a pusztaságban.

A solutréi csikósok vadászfortélya, úgy látszik, nemzedékről- 
nemzedékre szállt és évtizedeken keresztül folyhatott itt a kíméletlen 
mészárlás. Talán messze tájakról terelték ide a méneseket, amikor

v35



2 3 6 Telned Vil '(jt rté clmc

1

Solutré közelében már kipusztultak a vadlovak. Másként nem is lehetne 
megérteni, hogyan kerülhetett negyvenezernél is több ló holt teteme a 
solutréi tömegsírba, amelyre mereven tekintenek le a halálsziklák, a 
vadlovak szörnyű pusztulásának néma tanúi.

Mennyi ideig tartott a jégkorszak ?

Nem tudjuk pontosan, mennyi idő telt el, míg a negyedkor elején 
megjelent kezdetleges ősember, a nemzedékek hosszú során át, a jég
korszak végén élt magasabb kultúrájú rénszarvas-vadászig fejlődött, 
de annyi bizonyos, hogy nem évezredek, hanem százezer esztendők 
rohantak tova, míg az ember a haladás útján ennyire előrejutott. Ha a 
bizonytalan nyomokból nem is lehet határozottan következtetni arra, 
hogy az emberiség- küzdelmes útjának eleje visszanyúlik a harmad
korba, hogy a jávai és piltdowni erdőlakó már valóban ember volt, 
azt viszont már alig vonhatjuk kétségbe, hogy a heidelbergi ember, aki 
a negyedkor eslő periódusának, a jégkorszaknak (diluviumnak) elején 
Európában élt, már joggal viselhette az ember nevet. Az európai ember 
múltját tehát attól az időtől kell számítanunk, amikor a trópusi verő
fényben alkonyodó harmadkor szinte észrevétlenül átment a negyed
kor hajnalába, s a keveset változott éghajlati viszonyok közepette, 
szinte paradicsomi környezetben megjelent Európában az első igazi 
ember.

A tudósok számítása szerint az a korszak, amelyben a heidel
bergi ember élt, legkevesebb százezer esztendeig tartott és a kezdet
leges ember mintegy 3000 nemzedéken keresztül fejlődött, míg elérke
zett a testi és szellemi haladás magasabb fokára. A heidelbergi embert 
Európában felváltó neander-völgyi emberfajta, amelyet a Homo primi
genius emberfajhoz sorolnak a tudósok, még a negyedkor elején ural
kodó, délszaki éghajlat alatt kezdhette meg vándorútját és nemze
dékei hosszú időn — talán ötvenezer esztendőn — át ebben a verőfényes 
világban éltek, hogy azután rájuk köszöntsön a hideg jégvilág és vele 
a nehéz küzdelmek hosszú sora. Valószínű, hogy a neander-völgyi ember 
átélte az első, legnagyobb hókorszakot, de már aligha élvezte a be
köszöntött boldogabb időt, amikor a hó és jég határa először hátrált 
vissza észak leié a Nap tüzes sugarai elől

Akkor már a mai magasabbrendű emberfajhoz, a Homo sapiens-
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hez sorolható aurignaci emberfajta ütött tanyát Európában és meg
indult az emberiség gyorsabb haladása a kultúra útján. Az első nagy 
eljegesedést követő enyhébb időszak után a hó és jég határának újabb 
előnyomulása következett, majd az éghajlatnak ez a váltakozása még 
néhányszor megtörtént, s ezzel együttjárt a vidék képének és az állat
világnak ismételt átalakulása. A tudósok a jégkorszak folyamán négy 
olyan időszakot különböztetnek meg, amikor az időjárás hidegebb 
volt, s a jég- és hótakaró nagyobb területet foglalt el. Ezeket glacialis 
időszakoknak nevezik. A négy glacialis időszak közé esett három eny
hébb, melegebb — úgynevezett interglacialis — időszak, amikor a jég 
és hó visszavonult és a jégárak alján elterült rideg tundrákat, dús- 
növényzetű verőfényes mezőségek, steppék váltották föl. Ebben a 
többször megváltozott környezetben élt, fejlődött, haladt a „bölcs“ 
névvel megtisztelt emberfaj, amelynek egymást felváltó fajtái mind 
cgy-egv lépéssel vitték közelebb az emberiséget a jelenkori művelt
séghez.

Nincs biztos számítási alap annak a megállapítására, hogy mennyi 
ideig tarthatott cgy-egy glacialis és interglacialis időszak, s hogy álta
lában mennyi idő telt el az első eljegesedéstől a jégkorszak végéig. 
Csupán a jégkorszakot befejező utolsó eljegesedés időtartamát igyekez
tek tudományos alapon megbecsülni és arra az eredményre jutottak, 
hogy a jégvilág végső periódusa is eltarthatott úgy 25,000 esztendeig. 
Mivel azonban bizonyos, hogy az első glacialis időszak, amelyben még 
a neander-völgyi ember élt, volt a leghosszabb ideig tartó eljegesedés, 
nem járnak távol a valóságtól, akik a négy glacialis és három inter
glacialis időszak együttes időtartamát százezer évnél hosszabbra be
csülik. I la tehát a heidelbergi ember korát legkevesebb százezer eszten
dőre. a neander-völgyi ember életének az első eljegesedést megelőző, 
boldogabb periódusát ötvenezer esztendőre, a glacialis és interglacialis 
időszakok együttes korát pedig legkevesebb másfélszázezer évre taksál
juk, akkor is mintegy háromszázezer esztendőre kell becsülnünk az 
egész jégkorszak időtartamát. Mivel pedig ezek a becslések inkább 
mérsékeltek, mint túlzottak, nem lehetetlen, hogy azoknak van igazuk, 
akik félmillió évnél is hosszabbnak tartják a jégkorszakot. Ebből vi
szont az következnék, hogy az ember, melynek biztos nyomait a jég
korszak elejéről származó földrétegekben már megtalálták, néhány 
százezer évvel ezelőtt jelent meg a Földön, az emberiség múltja tehát 
i) yen messze nyúlik vissza
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Ha években kifejezve, pontosan nem is tudjuk megmondani, 
hogy milyen hosszú volt a földtörténeti jégkorszak, amely egyúttal az 
emberiség életének őskora, annyit mégis megállapíthatunk, hogy sokkal 
hosszabb volt, mint a jégkorszakot felváltó földlörléneli jelenkor, amely 
már összeolvad az egykori feljegyzések alapján közelebbről ismert 
legrégibb történelmi korral, az emberiség ókorával.

A svájci tavak titka,

A sok-sok évezreden át hatalmaskodó jég és hó ideje lejárt. 
Az utolsó eljegesedés után az időjárás kedvezőbbre változott, az éhajlat 
melegebbre fordult és ezzel végétért a Földön a néhány százezer éven 
át tartó jégkorszak. Az északról előretolakodó jégárak visszavonul
tak a sarkvidékre, csupán a magas hegységekben hagytak hírmondót. 
Észak- és Közép-Európa megszabadult a jég- és hátakarótól, amely 
több százezer éven át halotti lepelként borította, s csak időnkint, a 
jégkorszak folytonosságát meg-megszakító enyhébb időszakok alatt, 
adott teret a növényi elet fejlődésének. A jégvilág teljes visszavonulása 
után fellélekzett a sokáig bilincsekbe vert Természet és kiderült fagyos, 
merev arca. A Nap éltető sugarai által elűzött jég- és hómezők helyén 
mocsarak, nagy tóságok, a hegyekről lezúduló árvizek által elöntött 
területek keletkeztek. A napsugarak éltető ereje és a víz bősége üde, 
zöld erdőségeket varázsolt az összefolyó fehérségében egyhangú jég
korszaki tájra. Az erdők, ligetek mélyén felcsendült a madárdal, a 
virágoktól tarka mezőkön, bokrok alján, fűben, levegőben megkezdő
dött a zümmögő rovarvilág hangversenye, s egyszerre megszűnt a jég
világ borzalmas némasága.

Az új életre kelt Természetet ujjongó örömmel köszöntötte a 
jégkorszak viszontagságait szerencsésen túlélő ember, aki testben és 
lélekben megerősödve, a további életküzdelmekre alaposan felkészülve 
lépLe át a jelenkor küszöbét. A barlanglakokat kicsalták sziklatanyá
jukról a meleg napsugarak és a hegyek lábánál kibontakozó Élet ellcn- 
ál hatatlanul vonzotta őket magához. A kóborló, nyugtalan vadász
életbe, a Természettel való folytonos küzdelembe belefáradt ember 
vágyva vágyódott a nyugalmasabb, békésebb élet után. Amikor a 
hegyek ormáról letekintett a virágos völgyekbe és szeme végigfutott 
a hegy lábánál elterülő hatalmas erdőkön, a verőfényben fürdő távoli
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ronaságon, úgy érezte, hogy ott van az ő új életterülete,, ott találja 
meg a boldogulását. És megindult a vándorlás le a hegyekből a völgyek, 
a síkságok felé. Azok a családok, amelyek elég erőseknek érezték magu
kat, hogy mcgküzdhessenek az új világban reájuk váró új veszedel
mekkel, ellepték a folyók, tavak vidékét. A közös életcél és a közös 
veszedelem összetartásra, együttes munkára késztette őket, megerősí
tették tehát a szövetséget, amely kezdetleges formában már megvolt 
a szomszédos barlangok lakói között. Törzsekké tömörültek, megalkot
ták az első törvényeket, amelyek az együttes életet, a közös munkát 
és a külső ellenséggel szemben való védekezés módját szabályozták. 
Ezzel megindult az ősember rendszeresebb társadalmi szervezkedése, 
amely megnövelte az erejét és kiszélesítette haladásának, művelődésé
nek az útját.

Az uj életterületen, ahol a hegyekből leözönlött barlanglakok 
letelepedtek, elsősorban biztos tanyáról kellett gondoskodni, hogy védve 
egyenek a Természet viszontagságai és a ragadozók támadásai ellen. 

Itt hiába kutattak természetes lakóhely után, aminők a hegyekben 
a sziklaüregek, barlangok voltak ; maguknak kellett tehát kieszelni a 
módját, hogy mielőbb hajlékhoz jussanak. A jégkorszak keserves küz
delmeiben kifejlődött értelmük, találékonyságuk, ügyességük hamaro
san megtalálta a lakáshiány megfelelő megoldását. A vizenyős terüle
ten magasabb, szárazabb helyeket, dombokat kerestek, itt állati bőrök
ből sátrat vertek vagy pedig földbe tűzdelt ágakból védőfalat, úgy
nevezett sellenc-et készítettek, amelyre lombos ágakból tető is került; 
így megvoltak védve a széltől, esőtől. Az ötletesebbek, ügyesebbek 
tovább mentek egy lépéssel. A földbe vert karókat befonták hajlékony 
vesszőkkel, hogy a fonott falak még inkább felfogják a szelet, esőt. 
Kialakult a mesterséges lakás fejlettebb formája, a cserény. Mások 
ezzel sem elégedtek meg, hanem még szilárdabb, biztosabb lakást igye
keztek építeni. Széthasított vastagabb ágakból durván megmunkált 
gerendákat faragtak kőbaltáikkal; a gerendákat négyszögben szoro
sa n egymás mellé verték, hogy négy falat alkossanak ; az egyik falon 
nyílást hagytak bejáratnak. Majd e gerendák közeit betömték nedves 
földdel, fűvel, mohával, azután a négy fal tetejére fahánccsal össze
kötözött ágakból tetőt helyeztek és kész volt a kunyhó. Akiknek nem 
volt türelmük vagy ügyességük a sellenc, cserény vagy kunyhó készí
tésére, azok megelégedtek a földbe vájt és ágakkal betetőzött pulrival.

Ilyenek voltak az első emberalkotta lakások. Bizony kezdetleges
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tanyák lehettek, de megfeleltek a céljuknak, s az ősember, akit nem 
kényeztetett el az élet, jól érezte magát bennük. Hogy az első lakáso
kat építő ősembernek milyen fejlett volt a gyakorlati érzéke, mutatja 
az is, hogy az első ősemberi lakások máig sem mentek ki a divatból. 
Nemcsak a mai vadnépeknél és a putriban élő vándorcigányoknál talá
lunk az ősemberi tanyákhoz hasonló lakásokat, hanem még kultúrált 
népeknél is, amelyek már falvakban élnek, de foglalkozásuk olyan, 
hogy sokat kell a szabadban tartózkodniuk. Gondoljunk csak a magyar 
pásztornépre vagy halászokra, akik a pusztán vagy a halásztanyán 
szélfogó sellencet, fonott cserénvt, gerendákból összetákolt viskót vagy 
kunyhót készítenek ideiglenes tanyául. Vagy gondoljunk a mezőőrökre, 
akik kukoricakórokkal födött, földbe vájt putriban húzódnak meg 
éjszakára vagy a vihar elől.

Azok a barlanlakók, akiket az Alpok vidékére, a mai Svájc 
területére vetett a sors, a völgyekben és a hegyek lábánál elterülő 
nagy tavak környékén idegen népet találtak, amely egészen más 
volt, másképpen élt, mással foglalkozott, mint ők. Legjobban meg
lepte a barlanglakokat, hogy az idegenek nem a tavak partján 
ütöttek tanyát, hanem olyan kunyhóban laktak, amelyek messze 
bent állottak a tóban. Hogyan kerültek ide ezek a különös emberek 
és hogyan építették föl vízi tanyájukat ?

Bizonyára a Föld más tájáról vándoroltak ide, s a hegyek 
lábánál, a völgyekben és a síkságokon hatalmas áradmányos terü
leteket, nagy tavakat, ingoványokat találtak, maradványait az évezredek 
hosszú során át felhalmozódott jégnek és hónak, amelyet elolvasz
tottak a jelenkor elején új erőre kapott napsugarak. A tavakat őserdő 
övezte, amelynek vizenyős talajából hatalmas fák nőttek az ég felé ; 
dús lombsátoruk hűvös, nedves árnyékot borított a tavak környékére. 
A nedves talajon sehol nem lehetett sátrat verni vagy putrit, kunyhót 
építeni. Azután meg az ingovány tele volt veszedelmes vadállatokkal, 
amelyek ellen nem nyújtottak volna védelmet a gyenge alkotmányok. 
Mit csináljanak ? Hol keressenek védelmet a rájuk leselkedő sok vesze
delemmel szemben ? A nehéz gondok közepette, amelyek a család
juknak biztos tanyát kereső férfiakat gyötörték, megszületett a nagv- 
szerű gondolat : a tóra kell építeni a tanyát, amelyben nyugodt ott
honra találnak. Az eszmét te tt követte. A férfiak kőbaltáikkal és egyéb 
kőszerszámaikkal nekiláttak az erdei fák kivágásához és a vihar által 
a tóba döntött faóriások szanaszét úszkáló hatalmas törzseinek fel-
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dolgozásához. Kihegyezett végű cölöpöket formáltak belőlük, a cö- 
*';pök hegyes végét tűzben megpörkölték, hogy nehezebben rothadja
nak ; majd, amikor elég cölöp volt együtt, megkezdték a tóban való fel
állításukat. Keserves, nehéz munka volt. A fatörzsekből összetákolt tu 
tajokon vagy egyes fatörzseken egyensúlyozva, napokon át dolgozott a 
férfinépség, míg nehéz szikladarabokkal és nagy fakalapácsokkal a tófe
nék talajába beleverte a cölöpöket. De végre elkészült a vízi falu alapépít
ménye, s megkezdődhetett a házak építése. Előbb farostokkal összekötö-

Az első ház.
Ilyenek vo ltak  az első házak, am elyeket a svájci tavakban  cölöpökre építe ttek  
Svájc öslakói. A zürichi m úzeum ban van k iá llítva  ez a házikó, am ely cölöplakó 
ősem ber lakóhelyének nem csak a fo rm áját, építésének m ód já t, hanem  berende

zését és felszerelési tá rgya it is bem uta tja .

zött gerendákból a cölöpök tetejére padozatot készítettek, a gerendákat a 
végeiken fúrt lyukakba vert faszögekkel a cölöpfejekhez rögzítették. 
Azután a külső cölöpsort a gerendapadozat alatt szorosan átfonták 
szívós vesszőkkel. Most egyenlő hosszúságú deszkákat hasogattak fe
nyőfából, simára gyalulták kőszerszámaikkal, majd szorosan egymás 
mellé helyezték a gerendapadozatra, megerősítették faszögekkel. Kész 
volt a széles padió, amelyen helyenként csapóajtóval fedett négy- 
szögletes nyílásokat is hagytak, hogy legyen hol a vízbe dobni a 
szemetet, hulladékot. Majd hozzáfogtak a ház felépítéséhez. Ketté-
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hasított fenyőgerendákból tákoiták össze a falakat, a gerendák kö
zeit agyaggal tömték ki, azután gerendavázra helyezett nádkötegek- 
ből ferde tetőt készítettek. Sokáig tartott a munka, mert hiszen az 
építkezés minden részletét akkor kellett kieszelni és az ötletet min- 
gyárt meg is valósítani. Az emberi érteiem, ügyesség és akaraterő 
azonban legyőzött minden nehézséget, s végre ott állt a cölöpökre 
épített tanya, az első ház, az építőművészet legősibb alkotása.

Az első ház után, amelynek felépítését együtt eszelte ki és közö
sen végezte el a törzs férfinépsége, egymásután épültek a cölö
pökön nyugvó padozatra a házak, amelyeknek mindegyike otthont 
adott egy-egy családnak. A tó vizén lassankint kialakult a cölöp-falu, 
az első emberi erővel épített lakótelep, amely olyan volt, mintha úszna 
a tó síma tükrén. Most még csak arról kellett gondoskodni, hogy a cölöp
falu lakosságának meg legyen az összeköttetése a külvilággal, de egy
úttal meg is legyen védve a külső támadások ellen. Könnyen szét
rombolható vagy bevonható pallókat, hidakat építettek és kivájt fa
törzsekből csónakokat készítettek, hogy könnyen közlekedhessenek a 
falu és a part között, ha pedig veszedelem fenyeget, hamarosan vissza
vonulhassanak vízi tanyájukra, amelyet a hidak elpusztításával vagy 
bevonásával teljesen elszigetelhettek

Hogy milyen volt a berendezése a cölöpfalvaknak, amelyeket a 
jégkorszak elmúltával a jelenkor elején kezdett építeni az idegenből 
bevándorolt ősember, arról az egykori cölöpépítményeknek a svájci 
tavak fenekén felfedezett maradványai hoztak először hírt nekünk. 
Az Alpok vidékén az 1853—54. évi tél annyira hideg és száraz volt, 
hogy a svájci tavakat tápláló folyók nagyrésze kiapadt és feltűnő mér
tékben kezdett süllyedni a tavak szintje. A hatalmas Zürichi-tó az apa
dás következtében feltárta a medrét, s a szárazra került tófenék meg
művelésre alkalmas területet kínált a parti lakosságnak. A tókörnyék 
lakói igyekeztek is kihasználni a Természet által nyújtott alkalmat ; 
falakat, töltéseket emeltek a leapadt víztükör szélén, hogy a tó emelkedő 
szintje később ne tudja visszahódítani régi területét. A kiszáradt tó
fenéken szorgoskodó munkások a védőfalak készítése közben érdekes 
felfedezést tettek. A tó egyik kis öblében az iszapból kiálló cölöpre 
bukkantak, amelyek katonás rendben állottak egymás mellett a tó
fenéken. Ugyanakkor az iszapból halomszámra kerültek elő szerszá
mokká formált csontok, szarvasagancsok, kőszerszámok, cserépdarabok 
és különböző házieszközök, jeléül annak, hogy itt valamikor ember élt.
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Az érdekes felfedezésről legelsőnek Obermcilen falu tanítója, Appli 
János értesült, aki azonnal'tisztában volt azzal, hogy itt értékes régé- 

j szeli leletről van szó. Összegyűjtötte és gondosan megtisztította a tó
iszapból kiásott különböző eszközöket és kimerítő jelentéssel elküldötte 
a zürichi régészeti társaságnak. A tudósok gyülekezetében nagy szenzá
ciót keltett az obermeileni tanító jelentése. Bizottságot szerveztek, 
mely a tudóstársaság elnökének, Keller Ferdinandnak a vezetésével 
azonnal megkezdte a nevezetes lelőhely alapos átkutatását. Még ugyan
abban az évben megjelent Keller Ferdinand tollából „A kelta cölöp
faluk a svájei tavakban“ címmel egy értekezés, amelyben a svájci tudós 
értesítette a tudásvilágot a nevezetes felfedezésről.

Mint a kis mű címéből is látható, Keller Ferdinand még azt hitte, 
hogy a cölöpépítményeket a 
történelmi ókorban Európá
ban élt kelta nép Svájcba 
származott törzsei építették.
A zürichi tudós Svájc ős
lakóinak, a kelta eredetű hői
vel áknak eiső lakótelepeit vélte 
felismerni a cölöpépítmények
ben, s bár feltűnő volt, hogy a 
Xürichi-tóból a fémekből ké
szült eszközök helyett, — ami
nőket más keltakori lelőhelye
ken eddig találtak, -— csontból 
és kőből készített kezdetlege
sebb eszközök kerültek napfényre, mégis a felfedezett cölöpépítmények 
kelta eredetét hirdette.

A jeles tudósnak ezt a tévedését meg lehet érteni, hiszen akkori
ban még nem ismerték eléggé az emberiség életének az őskorát, ami
kor a fémek még nem voltak használatban s a kő, csont és fa volt az 
anyag, amelyből szerszámaikat, fegyvereiket készítették. Akkoriban 
még csak homályos sejtelmük volt a tudósoknak a jégkorszaki barlang
lakó ősemberről, annak kultúrájáról és általában arról a korról, amit 
ma történelemelőtti kornak nevezünk. Keller Ferdinand felfogását, 
hogy a Zürichi-lóban talált cölöpépítmények kelta eredetűek, megerősí
teni látszottak a római történetíróktól származó feljegyzések is. A ró
maiak idejében ugyanis a mai Franciaországban, Belgiumban, Iloíktn-
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Egy svájci cölöp!alá romjen.
Az egykori Piaffikon tó  helyen elterülő ingovány
bán, R obenhausen falú m ellett fedezték föl a leg
nagyobb cö lö p ép ítm en /t. K épünk a robenliausei i 
tele]) egyik részletét m u ta tja  be, a m ocsár m edré
ből kiálló cölöpökkel. A cölöpök közö tt álló férfi 
a tó fenékiszapját, az úgynevezett ku ltu rré tege t 
k u ta tja  á t,  hogy felszínre hozza az egykori cölöp

lakók eszközeit.
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diának a Rajnáig terjedő részén, Svájc és Észak-OIaszország területén 
kelta néptörzsek éltek, amelyeket a rómaiak f/a/Zirs-oknak neveztek, 
az országukat pedig Galliának. A rómaiak harcba is keveredtek velük, 
s miközben területeikre benyomultak, megismerték életmódjukat, szo
kásaikat. A híres római császár, Julius Caesar, aki nemcsak nagy had
vezér, hanem kiváló történetíró is volt, műveiben leírta a gallusokról —- 
így a többi között a Svájc területén élt törzsekről, a helveciuszokról — 
szerzett tapasztalait. Julius Caesar ugyan nem tett említést vízre épített 
cölöpépítmény ékről, de viszont voltak más római feljegyzések arról, 
hogy Európa egyes területein ilyen vízi lakók éltek.

Herodolos, a történetírás 
atyja, a Krisztus előtti 450. 
évben írt művében megemlíti, 
hogy Tráciábnn, — ahogyan a 
rómaiak a Balkánfélszigetet, 
a mai Románia és Bulgária 
helyén elterült országot nevez
ték, — élt egy nép, amely a 
Praziasz-tóra építette a lakó
telepét. Herodotos szerint ezek 
a vízi falvak cölöpökön állot
tak és csak egy híd vezetett 
oda a szárazföldről. A közös 
cölöpépítményt a törzs férfi
tagjai együttesen építették, s 
a törvény az volt, hogy mind
egyik férfi, aki feleséget vesz, 
köteles a közeli hegységből 

három szálfát . hozni és azt be is verni a tóba. A cölöpépitményen 
mindegyik családnak egy-egy háza volt, a házak csapóajtói a tóra nyíl
tak. Azt is tudni véli Herodotos, hogy a kis gyermekeket úgy óvták 
meg a vízbe való zuhanástól, hogy egyik lábukat zsineggel a ház 
valamelyik gerendájához kötözték. A Praziasz-tó lakói, Herodotos 
szerint, baromtenyésztésből és halászatból éltek. A tó olyan halbő volt, 
hogy csak le kellett a vízbe bocsátani egy kosarat s máris megtelt hallal. 
Még a háziállataikat is hallal etették.

Hogy Herodotos leírása nem volt puszta képzelődés, azt igazolja 
egy másik római történetírónak, I l i p p o k r a l e s - nck a feljegyzése, aki
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Az első falúi
Az ősem berek, akik a jégkorszak elm últa  u tán  a 
hegyek lábánál elterülő tav ak  m elle tt ü tö ttek  
ta n y á t, ilyen vízi-falvakban lak tak . A tól'enókbe 
v e rt cölöpökön nyugvó nadozaton  épültek  szorosan 
egym ás m elle tt a lakóházak, istállók, rak tá rak , 
am elyekre az álla ttenyésztéssel és íöldm íveléssel 
is foglalkozó cölöplakóknak szükségük volt. 
A cölöpfallá és a p a rt között keskeny pallón vagy 
fatörzsból v á jt csónakon közlekedtek. A képen, 
a p a rtra  vezető palló m elle tt halászokat lá tu n k , 

a pa rto n  pedig legelő szarvasm arhákat.
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ugyanezekről a tráciai vízi-lakókról hasonlóképpen ír. Az írásos fel
jegyzéseken kívül van még egy bizonyíték, amely amellett szól, hogy 
a rómaiak idejében, tehát már a történeti időkben, voltak Európában 
népek, amelyek cölöpfalvakban éltek. Rómában áll egy oszlop, amelyet 
Trajanus római császár diadalmas harcainak emlékére emeltek. Traja
nus a mai Erdély területének, — amelyet a rómaiak Dácia néven emle
gettek, — volt a meghódítója ; legyőzte az ott lakó trák-eredetű dáko
kat. A dákokkal vívott diadalmas csaták jeleneteit megörökítették a 
római Traján-oszlopot körülfutó domborművek. Az oszlopra vésett 
harci jelenetek közül az egyik vízre épített falut ábrázol, amelynek 
kúpos tetejű, kerek gunyhóira seregestől repülnek a rómaiak gyújto
gató fáklyái. Kétségtelen, hogy a Traján-oszlopon megörökített vízi
falu nem a képzelet szüleménye, hanem a rómaiak idejében valóban 
léteztek Erdély területén cölöpépítmények.

Ezeknek a történelmi adatoknak az alapján állott Keller Ferdi
nand, amikor a Zürichi-tóban felfedezett cölöpépítményeket a törté
nelmi időkből származóknak, kelta eredetűeknek tartotta. Később 
Svájc más tavaiban is felfedeztek hasonló építményeket, máshonnan is 
napfényre kerültek kőből, csontból készített eszközök. Majd Európa 
más vidékein — Felső-Olaszországban, Németországban, Írországban és 
hazánkban a Fertő-tóban — is nyomára bukkantak cölöpépílmények- 
nek, úgyhogy a tudósoknak mind több adat állott rendelkezésükre 
a vízi lakóhelyek titkának megfejtésére. Mivel időközben a jégkorszaki 
barlanglakó ősemberről és kultúrájáról is határozottabb képet kapott 
a tudósvilág, meg lehetett állapítani, hogy azok a cölöpépítmények, 
amelyekben kőből készített eszközökre bukkantak, nem kelta eredetűek, 
hanem a történelem előtti időkből származnak, még pedig az emberi
ség őskorának közvetlenül a jégkorszakot követő periódusából.

A mindenfelé feltárt cölöpépítmények között azonban van szá
mos olyan, amelyben nem kőből, hanem fémekből készített szerszámo
kai, fegyvereket találtak. Kétségtelen, hogy ezek a későbbi korból szá
moznak, amikor az ember már a fémet használta eszközének készítésére. 
Ebből, valamint a római történetírók feljegyzéseiből az következik, 
hogy a vízre való építkezés nem volt csupán a földtörténeti jelenkor 
elején élt ősember szokása, hanem divatban maradt később is, átszár
mazott a történeti időkbe, sőt tulajdonképpen még ma sem szűnt meg. 
Hiszen egyes kultúrátlan vadnépek még ma is cölöpökre épített házak
ban, falvakban laknak, s ha az olaszországi Velencére, vagy a hollandiai
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Amsterdam városokra gondolunk, azt mondhatjuk, hogy még a mai 
müveit népeknél is megvan a vízre való építkezés szokása.

Az őskori cölöpépítmények tehát nem különlegességei az ősember 
korának, aminthogy nem azok a barlanglakások sem, mert hiszen ma 
is ismerünk sziklaüregekben, barlangokban, földbe vájt lakásckban élő 
embereket, mint ahogyan ismerünk vízre épített házakban lakó népeket.

A eölöpfalvak környezete és lakói.

Az emberiség őstörténetének felderítésénél a svájci tavakban és 
egyebütt is felfedezett cölöpépítményeknek éppen olyan jelentőségük 
van, mint a jégkorszaki barlanglakásoknak. Az Európában és más 
világrészekben is feltárt barlangok valóságos múzeumai az ősember 
régibb korszakának. A barlangok fenekét kitöltő földrétegekben meg
őrzött emberi és állati csontok, emberalkotta eszközök és az emberi 
szellem egyéb alkotásai szinte felérnek az írásos feljegyzésekkel, hiszen 
belőlük a jégkorszaki emberről, küzdelmes életéről, foglalkozásáról, szo
kásairól, szellemi képességéről, lelkivilágáról és az őt körülvevő környe
zetről világos képet tudunk magunk elé rajzolni.

Hasonlóképpen vagyunk a cölöpépítménvckkel. A tavak medrébe 
vert cölöpök között elterülő vastag, fekete iszap, amelyet Keller Ferdi- 
nánd kuliurréleg-nek nevezett, ugyanolyan fontos lapja az emberiség 
történetének, mint a barlanglakás fenekén felhalmozódott földréteg. 
A tavak iszapja is megőrizte az utókor számára az őskori élet bizonyíté
kait, olyan bőségben és változatosságban, hogy szinte lépésről-lépésre 
követhetjük a cölöpfalu lakosságának életét.

A cölöpépílmények kultúrrélegei azonban egészen más világról 
mesélnek nekünk, mint a barlangok földrétegei. Arról a világról, amely 
felváltotta a jégkorszak hosszú évezredeit és az embert átvezette a 
történelmi idők elejére, ahonnan már írásos feljegyzések nyomán követ
hetjük viszontagságos útját. Ha a svájci tavak nem tárták volna föl a 
medrüket a késői utókor kíváncsi embere előtt, ha a cölöpépítmények 
a tó szintje alatt eltemetve maradtak volna, akkor ma vajmi kevés 
adatunk lenne az emberiség őstörténetének a földtörténeti jelenkor 
elejére eső, második korszakáról és sötét űr tátongana a jégkorszak és 
a történelmi ókor között. A természet, amikor 1853—54 telén reá- 
bocsátotta Svájcra a száraz hideget és kiapasztotta a tavak vizét, nagy-
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szerű szolgálatot tett az emberi műveltségnek, mert hiszen tudásunkat 
olyan ismeretekkel gyarapította, amelyek lehetővé teszik, hogy az 
ősembert tovább követhessük az élet útján.

A környezet, amelyben a cölöpfalvakban lakó őshelvéták élete 
lefolyt, egészen más volt, mint a jégkorszakban, amikor még barlang
lakó vadásznépség kóborolt mindenfelé. A rideg, vigasztalan jégvilág 
eltűnt még Svájc hegyei közül is ; a jégárak, amelyek azelőtt a Zürichi- 
és Genfi-tóig nyújtották le hideg karjaikat, visszahúzódtak a lakatlan 
sziklák közé, törmelékkel elgátolt, mély völgykatlanokat hagyva 
maguk után. Eltűnt a hegyek aljáról a tundrák szomorú egyhangúsága 
is és megszűntek a porförgetegek, amelyek a jégárak felől rohamozták 
a síkságot. Az új világban, amely a jégkorszak nyomán kibontakozott, 
az e r d ő  volt az úr.
A megenyhült és 
egyenletesebbé vált 
éghajlat alatt hatal
mas őserdő alakult 
ki az A pók lábánál, 
hűvös árnyékba bo
rítva a nagy tava
kat, amelyeket sötét 
kulisszaként övezett.
Az őserdő keményen 
megvetette a lábát 
a meghódított terü
leten és évezredeken 
keresztül megmaradt olyannak, mint amilyennek a cölöpfalvak lakói 
látták. A rómaiakat, akik Krisztus születése után az erdőkben szegény 
Itáliából benyomultak a svájci területekre, szinte megfélemlítették az 
őserdő faóriásai és a titokzatosság, amely a sötét vadonban fogadta 
őket.

Azóta a kultúra, amely a természettől minden felhasználható 
területet igyekszik elhódítani az emberiség számára, eltüntette az ős
erdőt, amely egykor természetes háttere volt a tavakon ringó cölöp
falvaknak. De azért meg lehet állapítani, hogy milyen fák voltak azok, 
amelyek óriási arányaikkal és lombjaik titokzatos susogásával meg
remegtették a római katonáknak kemény csatákban megedzett szívét. 
Az ősi erdő egykor buján tenyésző iáinak holttelemei ott vannak el-

Svájci tájkép a földtörténeti jelenkor elejéről.
E lőtérben egy csinos cölöptanya, lakóházzal (balra), istállóval 
(középen) és gazdasági épülettel (jobbra). A cölöpökön álló 
ta lp ra  két híd v e z e t; az egyiknek a p a rti része, a m ásiknak a 
talpon nyugvó része felszedhető. A ké t h íd  között lá tju k  a 
íatörzsből k iv á jt csónakot. A há tté rben  a tóparton  elterülő 

őserdő, m ögöttük  az Alpok hegyvonulata.

Üké.;*



248 Tolnai Világtörlinelme

temetve a svájci tavak medrében. Ott állnak katonás sorban, ahogyan 
az ősember odaállította őket, hogy tartóoszlopai legyenek vízitanyá
jának. A cölöpök, amelyeken egykor a tólakók házai álltak, s a növényi 
maradványok, amelyeket a tófenék iszapja őrzött meg, elénk varázsol
ják az őserdőt. Vörösfenyő és fehérfenyő, tölgy, bükk, jávorfa és rezgő
nyárfa vegyesen tenyésztek ; hatalmas törzseiket a bodza, a mogyoró 
és a tiszafa bokrai ölelték körül, a tó tükrén pedig a ma már nagyon 
ritka vízidió virágzott.

Milyen más volt ez a tájkép, mennyivel derűsebb, vigasztalóbb,

A  b ö l é n y ,

am ely m ár a cölöplakók k a rában  el volt terjedve E urópá
ban és a svájci ta v a k a t övező őserdőben is tan y ázo tt. 
Később a bölénycsapatok  az em beri k u ltú ra  terjedése és 
a kím életlen vadászat következtében egyre ritk u ltak  és 
Európa keleti részéve, a nagy orosz-síkságra vándoro ltak . 
Utolsó csapataik  a nagy v ilágháború t megelőzően L itvánia 
erdőségeiben védelem a la tt  éltek, de a háború  fergetege 

ta lán  m ár onnan is elűzte vagy k ip u sz títo tta  őket.

mind a jégkorszak ri
deg tundrája. De más 
volt az erdők állatvi
lága is. A jégkorszak 
különleges állatjai el
tűntek. A mammutot, 
gyapjas orrszarvút már 
nem ismerte a cölöp
falvak népe, a barlangi 
medve és a barlangi 
ragadozók egyéb vesze
delmes fajtái már nem 
fenyegették a z életét. 
De eltűnt a jégkorszak
végi vadász legkedvel
tebb vadja, a rén
szarvas is, amely az 
észak felé hátráló jég
árakat követve elván
dorolt a középeurópai

tájakról. A vadállomány azért nem fogyatkozott meg. Az ősrengeteg
ben nagy csoportokban tanyázott az őstulok, amely eleinte vadászzsák
mánya volt, később háziállatja lett a cölöplakóknak. A jégkorszak 
végén kihalt préri-bölényt felváltotta a kisebb erdei-bölény, amely 
az évezredeken át tartó üldöztetés ellenére fennmaradt mai napig; 
utolsó tagjai Litvánia erdőségeiben tengetik életüket.

Az elvándorolt rénszarvasok helyett a hatalmas jávorszarvas és 
vörös gímszarvas voltak az őserdő nemes vadjai, de nem hiányzott az 
ősrengetegből a vaddisznó sem. A jégkorszakban a hegyek alján, a
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stoppéken tanyázó zergék és kőszáli kecskék ekkor már fölvonultak a 
magas hegycsúcsok sziklái közé és csak ritkán kerültek terítékre. Csodá
latosképpen a tófenék iszapjában fennmaradt állati csontok közül — 
amelyekből a cölöpfalvak lakóinak vadállományát meg lehet állapí
tani — teljesen hiányzanak a vadló csontjai, holott ezt a nemes állatot 
még a középkorban is vadászták Svájc területén ; nem valószínű tehát, 
hogy a cölöpfalvak környékén az őshelvéták korában nem élt volna.

A vadonból természetesen nem hiányoztak a ragadozók sem, de a 
természet, — mintha megelégedte volna a vérengzést, amit a hatalmas 
barlangi bestiák a jégkorszakban véghezvittek, — csökkentette a szá
mukat és az ere
jüket. A barlangi 
1 iínát a nálánál 
gyengébb farkas, 
az óriási barlangi 
medvét a kevésbé 
veszedelmes bar
namedve váltotta 
fel a rengetegben ; 
a rettenetes macs
kafélék — a bar
langi oroszlán és 
párduc — helyett 
a kis vadmacska 
leselkedett prédá
ra a rengetegben.

Az őserdő
életéhez hasonlóan pezsgő és változatos volt a vizek élete is. 
A tavakban hemzsegett a sok hal, különösen a csuka és a lazac. 
A parti nádasokban gólyák, vízicsirkék és énekes hattyúk tanyáztak, 
a tó vízében pedig a fürge vidra halászott. De legnevezetesebb lakója 
a tavaknak a hód volt, amely a víziépítkezés terén versenyre kelt az 
emberrel. Sokáig, a legújabb időkig élt Európa területén — különösen 
az Elba és a Rhone folyók partjain — ez az érdekes vízi állat, s 
csak mintegy száz év előtt pusztította ki teljesen az emberi kultúra, 
amely a vizek szabályozásával, a mocsarak lecsapolásával életterü
letétől fosztotta meg. Ma csupán a Kanadában és Ázsia északi részén 
élő hódok képviselik az állatvilágban a hód-nemzetséget, amely arról

Cölöpépítményeket készítő állat.
Európa tav a in ak  ős folyóinak m ellékén régebben el volt terjedve 
a hód nevű rágcsáló á lla t, am ely éles fogaival körülrágta, m ajd 
ledön tö tte  a fatörzseket és vízi ta n y á t ép íte tt belőlük. A cölöp
lakók korában a svájci tav ak  partja in  is éllek hódok, később a 
középeurópai folyók mellékére húzódtak , néhány száz év e lő tt a 
mi D unánk és Tiszánk környékén is éltek. Legtovább a ném et
országi E lba és a franciaországi Rhone folyók m ellett éltek, de 
m integy száz év e lő tt onnan is k ipusztu ltak . M ainapság a ' hód 

Észak-A m erikában, K an adában  van leginkább elterjedve.
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nevezetes, hogy körülrágott és ledöntött fatörzsekből vízitanyát épít 
és gátakat emelve, valósággal mesterséges tavakat készít.

Ebben a környezetben élt a földtörténeti jelenkor elejének em
bere, amely maga is egészen más volt foglalkozásában, szokásaiban, 
életfelfogásában, lelkivilágában, mint a jégkorszaki barlanglakó. A kul- 
túrrétegek, amelyeket a tófenéken feltárt a múlt titkait kutató mai 
ember, arra vallanak, hogy a cölöplakók a vadászat és halászat mellett 
már állattenyésztéssel és földmíveléssel is foglalkoztak, a háziiparuk 
fejlett volt : agyagedényeket készítettek, halászhálót fontak, ruhát 
szőttek; szóval már elsajátították mindazokat a mesterségeket, amelye
ket ma is űz a falusi nép, hogy háztartását maga elláthassa mindennel, 
amire szükség van. Óriási haladást jelentett ez a jégkorszaki barlangi 
lakókhoz képest, akik a vadászat és halászat, valamint legfontosabb 
szerszámaik és fegyvereik készítése mellett, nem értettek más mester
séghez. A ruháikat állati bőrökből készítették, ételeiket nyárson vagy 
áttüzesített kövön sütötték meg, a tápláló növények közül csak azokat 
ismerték, amelyeket a természet tálalt eléjük; csak gyűjtögettek, de 
termelni nem tudtak. Az állatokra is csak vadásztak, csupán mint húst 
és bőrt szolgáltató vadat becsülték, de tenyészteni és életükben haszno
sítani nem tudták őket. Csak zsákmányolni tudtak, de a szerzés fogalmát 
nem ismerték.

A sokoldalú elfoglaltság természetesen a cölöplakó életmódját, 
szokásait és szellemi életét is egészen átformálta. A barlanglakó vadá
szokat foglalkozásuk izgalmas, nyugtalan kóboréletre kényszerítette, 
amelyben nem volt semmi rendszeresség, hanem alkalomszerűen válto
zott aszerint, hogy bőség volt-e vadban vagy megfogyatkozott a vad
állomány. A sikerült vadászat után jött a gondtalan pihenés ideje, 
amikor a jóllakott vadász ráért foglalkozni hasznot nem hajtó dolgok
kal is; ráért rajzolgatni, festegetni, szobrokat faragni — szóval művészi 
vágyát kielégíteni.

Ezzel szemben a cölöplakót a foglalkozása állandó letelepedésre 
késztette. A földmívelés és az állattenyésztés odakötötte őt a tó kör
nyékéhez, ahol tanyát ütött. Ugyanekkor bekapcsolódott az ember éle
tébe a gazdasági haladás legfontosabb tényezője, a rendszeres munka. 
Míg a vadászatnál és a halászatnál nagyrészt a vakszerencsétől függött, 
hogy kinek mennyi zsákmányt sikerül a maga és a házanépc számára 
elejtenie, addig az állattenyésztésnél és földmívelésnél mindenkinek 
egyformán adva volt a lehetőség, hogy két keze szorgalmas munkájával
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jólétet teremtsen magának és családjának. Reggeltől késő estig dolgo
zott a cölöplakó ember; ideje és munkája pontosan be volt osztva, a 
pihenés ideje szűkre szabva.

Nem csoda, ha ilyen körülmények között csak olyan szellemi 
munkára jutott ideje, amely a gyakorlati célt szolgálta. A mindennapi 
életben nélkülözhetetlen használati cikkek kieszelése foglalkoztatta a 
cölöplakó embert. Feltaláló volt, de nem volt igazi művésziélek, mint a 
barlanglakó ember. A szép iránti szeretete, ízlése legföljebb a házi esz
közeiben nyilvánult meg és a ruházatában ; ezeket igyekezett a cél
szerűség mellett csinosabbá, tetszetősebbé formálni. De afféle haszon- 
talanságokra, mint amire a barlanglakó vetemedett, hogy telefirkálta 
a barlang falát bolondos ákombákomokkal, a cölöplakónak nem volt 
ráérő ideje.

AzuLán még valami volt, ami lekötötte a cölöplakó figyelmét és 
nem engedte elkalandozni a képzelet világába. Ez a valami a szomszé
dos törzsek örökké fenyegető magatartása volt. Mert amikor az ember 
letette a vadászfegyvereit, hogy ekét, kapát, ásót vegyen a kezébe ; 
amikor megtanulta becsülni a munkájával szerzett javakat, ugyan
akkor a kapzsiság, az irigység is fellángolt a szívében. Minél több földet, 
jószágot akart, a mások javára vágyott, hogy jólétét, gazdagságát 
gyarapítsa. S megindult az emberek között az ellenségeskedés, a hábo
rúskodás, amely végigkísérte az emberiséget az egész történelem folya
mán.

Az ellenségeskedésből azonban valami haszon is származott, ne
vezetesen, hogy szorosabb összetartásra késztette azokat, akiket a 
rokoni kapcsolat szálai máris összefűztek. A törzsekbe való tömörülés 
és a törzs közös életét irányító törvények megteremtették a társadalmi 
rendet, amely nemcsak az ellenséggel való együttes védekezésben nyilat
kozott meg, hanem a munkaközösségben is. A törvények által irányí
tott együttélésnek természetesen következménye lett, hogy tehetségük, 
koruk és nemük szerint különböző munkát vállaltak, s ezzel megszüle
tett a társadalmi fejlődésnek egyik legfontosabb tényezője : a munka- 
megosztás.

A cölöplakók, akik az élet útján ilyen nagy haladást tettek, ter
mészetesen lelkileg is nemesedtek. A helyhezkötött, rendszeresebb élet 
szorosabbá tette a családi kötelékeket, melegebbé a családtagok közötti 
szeretetet. A svájci tavak iszapjából a sok gyakorlati célú eszközön 
kívül olyan apróságok is előkerültek, amelyek a szeretetnek, a derűs

__
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léleknek a jelei. A legtöbb cölöpépítményben sok csecsebecsére, ékszerre 
bukkantak, jeléül annak, hogy a cölöpfalvak asszonynépe szerette a 
cicomát, a féríinépség pedig szíves-en díszítette fel az asszonyokat, mert 
megbecsülte őket, értékelni tudta a munkájukat, amit a ház körül vé
geznek és nem terhelte meg őket olyan munkával, ami férfierőt igényel. 
A gyermekeit is nagyon szerethette a cölöplakó. Erre vallanak az egyik 
cölöpépítmény kultúrrétegéb'en talált különféle játékszerek: agyag
golyók, kis állatalakok, cserépből készült csörgők — mindmegannyi 
jelei a szülői szeretetnek és a derűs, meleg családi életnek.

Miért épített az ősember vízitanyákat?

Abból, amit a svájci cölöpépítmények az őshelvéták életéről, 
foglalkozásáról, szokásairól elárulnak, meg lehet állapítani, hogy a vízi
falvak lakói műveltségben sokkal előbbre haladottabbak voltak, mint 
a barlanglakok. Olyan nagy a különbség a jégkorszakban és az azt 
követő földtörténeti jelenkor elején élt ősember kultúrája között, hogy 
szinte elképzelhetetlen, miszerint a svájci cölöplakók az európai bar
langlakok leszármazottjai lennének. Hiszen a több százezer esztendeig 
tartó jégkorszak alatt az európai ősember, a hosszú időhöz mérten, arány
lag keveset haladt előre a művelődés útján, nem hihető tehát, hogy a 
jégkorszak elmúltával egyszerre, ugrásszerűen fejlődött volna kóborló 
vadászból letelepedve élő, állattenyésztő és földmívelő emberré.

Erre gondolva, alakult ki a tudósoknak az a véleménye, hogy az 
a nép, amely Svájc tavaira épített cölöpfalvakban élt, idegenből vándo
rolt ide és magával hozta nagyobb műveltségét, amelyet azután itt 
tovább fejlesztett, sokkal nagyobb lépésekkel, sokkal gyorsabban, mint 
ahogyan az Európában élt jégkorszaki barlanglakó fejlesztette a maga 
kultúráját. A legvalószínűbb, hogy a cölöplakók dél felől, a Földközi- 
tenger vidékéről a folyók mentén vándoroltak észak felé. Tengermelléki 
halásztörzsek lehettek, amelyek már eredeti hazájukban ismerték a 
cölöpökre való építkezés módját. Egy részük a Rhőne-folyó mentén 
tartott észak felé és nyugati Svájc és Dél-Németország tavai mellett 
telepedett le, más részük az Adriai-tenger mellékéről az észak-olasz
országi folyók völgyén vándorolt felfelé és előbb az észak-olaszországi 
majd a svájci tavaknál ütött tanyát.

Ugyanakkor, amikor Dél-Európában ez a népvándorlás folyt,



Ivözép-Európa északi részén nomádmódra kóboroltak azok a vadász- 
I népek, amelyeknek elődei a jégkorszakban a délfranciaországi, dániai, 

belgiumi és németországi barlangokban laktak. E kóbor vadászoknak 
az volt a szokásuk, hogy — ha az időjárás zordabbá változása hosszabb 
letelepedésre kényszerítette őket és nem találtak a közelben alkalmas 
sziklaüreget vagy barlangot — tágas gödröket ástak a földbe, lefödték 
náddal, rőzsévcl és itt húzódtak meg. A gödör-lakások-ban való tanyázás 
sokáig divatban maradt az északeurópai ősnépeknél és még akkor is 
szokásban volt, amikor már Európaszerte bronzból készült eszközöket 
használtak.

Az északeurópai nomád vadásznép egy része kóborlása közben 
egyre dél felé húzódott. Eljutott a középső Rajna-vidékéig, sőt a Dunáig, 
keresztül vándorolt Csehországon, Morvaországon és elkalandozott 
Magyarországra is, mindenütt 
oLthagyva kultúrájának a nyo
mát. Vándorútjában az Alpok 
hatalmas hegyláncai sem állí
tották meg az északeurópai 
vadásznépet, áthatolt azokon 
is és eljutott a svájci tavak vi
dékére. Itt összetalálkozott a 
délfelől idevándorolt, nagyobb 
műveltségű néppel. Eleinte 
talán háborúságba keveredett 
vele, később azonban a két nép összekeveredett, az északi vadásznép 
átvette a déliek szokásait, műveltségét és kialakult a svájci őslakosság, 
amely — talán az egészséges vérkeveredés eredményeképpen — rövid 
idő alatt nagyszerű haladást tett az élet útján.

Nem tudni biztosan, hogy a vízre való építkezés szokása eredeti
leg a Földközi-tenger partvidékén fejlődött-e ki, vagy pedig oda is 
valahonnan idegenből jutott el. Másrészt az sincs teljesen tisztázva, 
hogy mi lehetett a célja a cölöpépítményeknek, hogy mi indíthatta az 
ősembert arra, hogy vízre építse a tanyáját.

Vannak tudósok, akik azt hiszik, hogy a cölöpépítkezés szokása 
Ázsiából származott át Európába, azokról a vidékekről, ahol még ma 
is építenek a bennszülöttek cölöpfalvakat. Abból következtetnek erre, 
hogy a svájci tavak ősi cölöpépítményei nagyon hasonlítanak a kelet- 
ázsiai Celebesz, Borneo és Szúrnatra szigetén élő malájok cölöpökre
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Gödrök, amelyekben eyykor emberek laktak.
A  kép k é t gödörlakás keresztm etszeté t m u ta tja  
be. A jégkorszak u tán  É szak-E urópában kóborló 
vadásznép ilyen földbe v á jt üregekben lako tt, 
hogy védve legyen az időjárás viszontagságai és a 
ragadozók tám adása  ellen. A lakógödröket náddal, 
rőzsévcl, lom bbal födték  be, hogy az eső, szél ellen 

védve legyenek.



épített házaihoz, lakótelepeihez. A keletázsiai szigetek lakói — egyik 
utazó megfigyelése szerint — kétféle cölöpépületet használnak. Az egyi
ket magas cölöpökön a tenger vagya tavak partján építik ; ide raktároz
zák a termésüket, amely így védve van egyrészt a kártékony rágcsálóálla
tok pusztítása, másrészt a nedves talajon való dohosodás ellen. A másik 
cölöpházat a víz fölött építik sekélyebb helyen, amelyet dagály ide
jén elöntenek a hullámok, apálykor azonban szárazra kerül. Ebben a vízi 
házban laknak, megvédve a ragadozó állatok és az ellenséges törzsek 
támadásával szemben. Más keletázsiai utazók szerint, a malájok vízi

építkezésének nem 
csupán a védekezés 
a céljuk, hanem el
sősorban közegész
ségi okok késztetik 
őket arra, hogy víz
re építsék lakóhá
zaikat. A hullám
zás és a dagály 
ugyanis elsodor a 
cölöpházak környé
kéről minden szeny- 
nyet, s így a vízi
falvakban élő benn
szülöttek nincsenek 
kitéve a hulladékok 
rothadásából szár
mazó fertőző beteg
ségeknek. A kelet- 

ázsiai vízifalvak közelében tiszta és üde a levegő, nem úgy mint a 
szárazföldön épült maláji falvakban, ahol fojtogató bűz és undorító 
piszok fogadja az idegent.

Ha a keletázsiai szigetek bennszülöttei főként köztisztasági cél
ból építik a házaikat, falvaikat a vízre, viszont a földkerekség egyéb 
tájain ismét más okok kényszerítik a népet vízitanyák építésére. Afriká
ban, a Niger-folyó vidékén egyik néger törzs szalmafödeles viskókban 
lakik, de a tavaszi áradások idején cölöpökre épített házakba vonul a 
törzs népe, ide tereli a barmait, ide hordja a termését, hogy a vidéket 
elborító ár ellen védve legyenek. I la elmúlt a veszedelem, ismét felépítik
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Partra épített cölöpház Ce'.ebesz szigetén.
A keletázsiai szigetek benlakói, a m alájok , m agas cölöpökön fa 
házakat építenek a tenger vagy a tav ak  p a rtjá ra . I t t  ta r t já k  
term ényeiket, hogy a dagály , a nedvesség és a kártékony  rágcsálók 

ellen védve legyenek.
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viskóikat és ezekben élik át a forró égöv hosszú nyarát. A délamerikai 
Venezuela állam bennszülöttei a tengerpartokon vízifalvakban élnek, 
hogy távoltartsák maguktól a csípésükkel veszedelmes lázt okozó 
moszkító-szunyogokat, amelyek a hullámzó víz fölött nem tenyésznek 
olyan tömegesen, mint a mocsaras partokon. A világ más részein is 
találhatunk vízre, cölöpökre épített lakótelepekre, így a többi között 
a délamerikai Amazon és Orinoko folyók torkolatának áradmánvos 
területén, nemkülönben az ausztráliai Uj-Guinea sziget benszülötteinél, 
a pápuáknál és az afrikai Aranyparton. A különleges építkezésnek min
denütt meg van 
a maga célja, a- 
mely más-más 
aszerint, hogy mi
lyen természeti ok 
kényszeríti a la
kosságot a vízi- 
tanyákban való 
életre. Egyik he
lyen az áradás 
elől való mene
külés, a másik 
helyen a vadál
latok ellen való 
védekezés, a har
madik helyen köz
egészség és a köz
tisztaság biztosí
tása a cél.

Ha fel is té
telezzük, hogy Európába a keletázsiai szigetekről származott át 
már az őskorban a cölöpfalvak építésének á szokása, akkor sem 
tudjuk megoldani azt a kérdést, hogy mi lehetett az ok, ami a be 
vándorolt ősembert a víziépítkezésre kényszerítette. Mert hiszen Svájc 
ban és Európa egyéb tájain is egészen más természeti viszonyokat talál
lak a bevándorlók, mint állítólagos őshazájukban ; mások voltak tehát 
az okok is, amelyek cölöpfalvak építésére késztették őket.

Az őskori cölöpépítmények rendeltetését illetőleg sok vita folyt a 
tudósok között. Keller Eerdinánd, aki először igyekezett megfejteni a

Jelenkori cölöptanya a Celebesz-sziget egyik láván.
A keletázsiai szigetek m aláji lakosságainak egy része a sekély 
tenger vagy a szigetek belsejében lev-, tavak  vizén lakik cölöpökre 
ép íte tt házakban. A cölöp-i'alvnk egyrészt védelm et ny ú jtan ak  az 
eUenséges törzsek és a ragadozók ellen, m ásrészt tisz tábbak, egész
ségesebbek, m in t a szárazföldön épült falvak, m ert a hullámok 
elsodorják a házak közeléből a piszkot, hulladékot. A vízi házak 

m elle tt o lt  lá tju k  a  fatörzsekből v á jt csónakokat.
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svájci cölöpépítmények titkait, azt tartotta, hogy a vízifalvakat a vad
állatok és az ellenséges törzsek támadásai ellen védelmül építették az 
őshelvéták. Ezt a föltevést némelyek azzal igyekeztek megcáfolni, hogy 
a cölöpfalvak télen nem nyújtottak védelmet, mert hiszen ilyenkor a 
tavak befagytak, s a vadállatok és az ellenséges szándékú szomszédok 
egyaránt hozzáférkőzhettek a vízitanyákhoz. Az ellenséges támadások 
ellen egyébként a be nem fagyott tó sem nyújthatott teljes védelmet, 
mert hiszen a szomszédok is vízilakók voltak, fel voltak szerelve vízi
járművekkel, s így a nyílt víz felől is megtámadhatták a lakótelepet.

Inkább hihető, hogy a tóra való építkezés célja az volt, hogy a tavaszi 
árvizek ellen védelmet biztosítson. Svájcban ma már mindenütt szabá

lyozva vannak a 
hegyi patakok és 
folyók, mégis meg
történik, hogy hó
olvadás idején a 
hegyekből lero
hanó ár elsodorja 
a tavak partján 
épült falvakat. El
képzelhetjük, mi
lyen nagy vesze
delmeket jelent
hetett a tavaszi 
hóolvadás az ős
korban, amikor a 
megáradt hegyi-

patakok és folyók zabolátlanul rohantak a völgyek felé. Ilyenkor nem volt 
tanácsos a tavak partján tanyázni, annál kevésbé, mert nemcsak a he
gyekről elrohanó patakok, hanem az áradástól megdagasztott tó hullámai 
is elöntéssel, pusztítással fenyegettek. Szinte természetes tehát, hogy 
a tavak környékén élő nép elővigyázatosságból a vízre építette a lakó
telepét, ahova szükség esetében a parton legelésző barmait is behajt
hatta és terményeit is elraktározhatta.

Kérdés azonban, hogy a vízi falvak állandó lakóhelyei voltak-e 
az őshelvétáknak, vagy csak ideiglenesen használták ? Vannak, akik 
azt tartják, hogy csak a halásznép lakott állandóan a vízen, míg a törzs
nek földmívelő és állattenyésztő népe a parton tanyázott sátrakban,

Uj-guineui ciLop-jam.
Az ausztrá lia i Uj-Guinea sziget pápua lakosságának egy része ilyen 
v íz i-falvakat éo ít a  tenger-öblökben. A cölöpökre ép íte tt házak

ban biztonságosabb és egészségesebb az élet, m in t a p a rton .
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kunyhókban, csak árvízveszedelcm cselén menekült a vízi falvakba. 
Ennek a föltevésnek viszont ellene mond az a tény, hogy a cölöpépítiné- 
nyek kultúrrétcgeiben nemcsak a halász-szerszámok, hanem a többi 
foglalkozásoknál használt eszközök is fennmaradtak, sőt állati trágya 
nyomát is megőrizte a tavak iszapja. Ebből az következik, hogy a cölöp
lakók, ha főként halásznépek voltak is, maguk űzték a többi mesterséget, 
s mindent, amit lehetett, a cölöpfalvakban végeztek. Ott tartották 
istállókban a barmaikat, oda hordták a gabonájukat és a takarmányt, 
ott űzték különböző házi iparukat, a szövést, fonást, fazekasságot, — 
szóval a cölöpfaluban, mint állandó lakóhelyen, folyt le életük leg
nagyobb része, s csak a földmívelés és jószáguk legeltetése kedvéért 
mentek ki a partra.

Amikor háborúra került a sor és a tó felől támadás fényé* 
gelte a telepet, az asszonyok, gyermekek nem maradtak a vízifaluban. 
A falu népe ilyenkor összeszedte a vagyonkáját, kimenekült a partra 
és az ott emelt hatalmas, gyűrűalakú földsáncok mögé rejtőzködött; 
ide hajtotta a barmait is. A harcban edzettebb férfiak i cölöp- 
faluban maradtak, hogy onnan, mint előretolt hadállásból, védjék a 
parti földsánc mögött rejtőzködő véreiket és vagyonukat. A férfiak más 
része a sáncon helyezkedett el, hogy kéznél legyen, ha nem sikerül a 
tavon visszaverni a támadást és az ellenség kiözönlik a partra. Hogy 
valóban így rendezkedett be a cölöplakó nép az ellenséges támadások
kal szemben, azt igazolják az őskori erődítményeknek a svájci tavak 
közelében felfedezett maradványai. A földsánc bizonyára jó védelmet 
nyújtott, mert hiszen nemcsak meredek falai védték meg, hanem a 
körülötte elterülő ingovány is, amelyben nem volt tanácsos járni annak, 
aki nem ismerte úttáian utait. Ila tehát cl is veszett a csata a vizen 
és az ellenség felgyújtotta az üresen talált cölöpíalvat, a legyőzőitek 
mégsem vesztették cl minden vagyonukat; az clviharzott vész után 
csupán lakóhelyüket kellett újra felépíteni, hogy megkezdhessék isinél 
a békés termelő munkát.

A svájci cölöpépítmények között több is van, amely megőrizte 
az egykori harcok nyomát. Különösen nevezetes ebből a szempontból 
a robenhauseni telep, amelyet az egykori Pfüffikon-tó helyén elterülő 
ingoványbán fedeztek fel. Ez a telep a legnagyobb valamennyi svájci 
cölöptelep között, valóságos gyarmatnak is beillik. Három hold terü
leten, mintegy százezer cölöpön nyugodott ez a cölöpgyarmat, melyről 
megállapították, hogy egymásután három nemzedék lakta. A legelső
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telepet tűz pusztította el, amelynek nyomát elszenesedett cölöpök, el
égett szerszámok, kormos kőbalták árulják cl. Azután újraépült a telep, 
de ismét leégett; e tűzvész maradványait az első telepből visszamaradt 
iszapréteg fölé rétegződött második kultúrréteg őrizte meg. Az emberi 
szorgalom harmadszor is felépítette a hatalmas vízitanyát, amely azután 
már hosszú évszázadokon át állott itt, lakóhelyet adva egy kultúráltaid) 
népnek, amely bronzból készítette az eszközeit. A két tűzvész, amely 
a robenhauseni telepet ismételten elpusztította, valószínűleg nagy csata 
szomorú következménye volt. Hogy a Pfáffikon-tó környékén valóban 
harcok dúltak az őskorban, azt következtetni lehet abból is, hogy a 
robenhauseni telep közelében ott találjuk a maradványait egy hatal
mas földsáncnak, amely a harcok idején védelmet nyújtott a telep lakos

ságának az ellenség kímélet
len pusztítása ellen.

•A cölöpépítmények cél
ját, rendeltetését illetőleg 
van még egy vélemény, 
amely szerint a vízbe épített 
házak csupán átmeneti rak
tárak, kincsesházak voltak, 
amelyekben a Svájc terüle
tén átutazó kereskedők őriz
ték árúikat. Ezt abból kö
vetkeztetik, hogy egyes cö
löpépítményekből a dísze
sen megmunkált bronz
fegyverek, ékszerek olyan 

tömege került ki, amely nem szolgálhatott csupán a cölöpfalu lakóinak 
céljaira. A cölöpfalvakban eszerint egyáltalában nem laktak volna, 
hanem a partról őrizték a víziépületekben raktározott javakat. E fel
fogásnak megint csak ellentmond az, hogy a cölöpépítmények kultúr- 
rétegeiből tömérdek ételmaradék, elhasznált vagy félig megmunkált 
eszköz, összetört edény, elrongyolt ruha, sok állati csont és gabona 
került napvilágra, jeléül annak, hogy az egykori cölöpfalvak nem vol
tak elhagyatottak, hanem pezsgő élet, eleven munka folyt bennük. 
Volt idő, amikor az Európával állandó kereskedelmi összeköt
tetést fentartó föniciai kereskedők útja Svájcon vezetett keresztül 
Nyugat- és Észak-Európa felé ; ilyenkor ideiglenes raktáraknak haSZ-

él jfcort p a r t i  f a lu  a  s k ó t - ta v a k  v id é k é n .
A m ai Skócia te rü le tén  élt cölöplakók csak háború  
esetében vonu ltak  vissza vízre ép íte tt házaiba. Békés 
ideben a parton  lak tak  m éhkas form ájú kunyhókban .
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nálhatták is a svájci cülöpliázakat, de még valószínűbb, hogy egyik
másik cölöpfalu a bronz használatának idejében valóságos ipartelep 

t volt, ahol a falu lakossága foglalkozott fegyverek, ékszerek és szerszá
mok nagyban való készítésével és kereskedett is iparcikkeivel.

Európa más táján, különösen a mai Skóciában, a cölöplakók 
valóban ideiglenes otthonnak építették a tavak vízére a falujukat, 

i A cölöpfalunak itt az volt a célja, hogy az ellenséges szomszédok 
támadása ellen védelmet nyújtson a lakosságnak. Békés időben a 
falu népe a parton lakott méhkas formájú kunyhókban. Főként a 

f kézművesek, akiket foglalkozásuk a szárazföldhöz kötött, tanyáztak 
; a parti faluban. A cölöpfaluban legföljebb a halászok tartózkodtak. 

Ha azután ellenséges támadás fenyegetett, az egész lakosság a 
cölöpfaluba menekült, amelyet jobban meg lehetett védeni, mint a 

i parti falut.
A cölöpépítményekre vonatkozó sokféle véleményből végered

ményben annyit lehet megállapítani, hogy a cölöpfalvak az őskorban 
is, akárcsak mainapság, különféle célra szolgálhattak, de mégis első- 

' sorban lakótelepek voltak, ahol a földtörténeti jelenkor embere élt, 
munkálkodott, küzdött és fokozatosan haladt előre műveltségben. Az 
emberiség művelődéstörténetének szempontjából másodrendű kérdés, 
hogy mi volt a tulajdonképpeni céljuk a cölöpfalvaknak; inkább az 
a fontos, hogy abból, amit a cölöpépítmények kultúrrétegei megőriztek 
számunkra, mit tudunk megállapítani a cölöplakók életéről és művelt
ségéről.

A munka eszközei a cölöplakóknál.

A Svájcban, Felső-Olaszországban és Európa más részein is fel
tárt cölöpépílmények összességét úgy lehet tekinteni, mint egy hatal
mas történelmi múzeumot, amelyben szép sorjában meg lehet találni 
ez emlékeit azoknak a korszakoknak, amelyek az emberiség Ős
történetében a jégkorszakot követték. A cölöpépílményekben egyik 
nemzedék követte a másikai és mindegyik otthagyta a tavak, mocsarak 
iszaprétegében a maga életének, műveltségének a nyomait. Az egymásra 
halmozódott kultúrrélegek mindegyike egy-egy művelődéstörténeti 
korszak emlékeit őrizte meg, a legalsó réteg a legrégibb, a fölötte fekvő 
réteg egy következő, a még feljebb fekvő réteg egy még fiatalabb kor
szakét. Ilyenformán fokról-fokra lehet követni a jégkorszak után élt

1 7
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ősember haladásának, művelődésének az útját, amely szinte észrevét
lenül vezet át a történelmi ókornak írásos feljegyzések nyomán tovább
kutatható területére.

A legalsó kultúrrétegek tanúsága szerint, a legrégibb svájci cölöp
lakók ipari anyaga, amelyből szerszámaikat, fegyvereiket készítették, 
a kő, a csont és a fa volt. Ebben a tekintetben tehát nem volt eltérés 
a jégkorszaki barlanglakoktól, akik szintén kőből, csontból és fából 
készítették eszközeiket. De, ha az ipari anyag tekintetében a barlang
lakok és a cclöplakók között eltérés nem is volt, annál feltűnőbb a 
különbség az eszközök feldolgozásában. Míg ugyanis a barlanglakok 
kőeszközeiket úgy készítették, hogy a rideg követ egy másik kemény

kővel vagy csont darabbal hasítot
ták, pattintgatták, addig a cölöp
lakók csiszolt kőeszközöket hasz
náltak.

Az eszközök finomabb meg
munkálásához természetesen a ke
mény, rideg tűzkőnél alkalmasabb 
kőanyagot kellett keresni, amelyet 
tetszetősebbre is formálhattak. 
Svájc hegyeinek kőzetei közül 
különösen a zöldszínű szerpentin 
és a diorit mutatkozott alkalmas
nak a megmunkálásra. Formálha- 
tóbb volt, mint a tűzkő vagy 
kova, de mégis elég kemény ahhoz, 

hogy a csúcsok, élek, amiket rácsiszoltak, ne kopjanak el egyhamar. 
Főként baltákra, fejszékre, csákányokra, kalapácsokra, vésőkre volt 
szükség, ezeket készítették legnagyobb tömegben. Egy részük úgy készült, 
hogy a kőnek csak egyik végére csiszoltak csúcsot vagy élt, s a meg 
nem munkált végével fából vagy szarvasagancsból készült rövid nyélbe 
ékelték. így szükség esetén, mint harci szekercét, fegyverül is használ
hatták. De készítettek mind a két végükön csiszolt eszközöket is, ame
lyeknek a közepét átfúrták és rendeltetésükhöz képest hosszabb vagy 
rövidebb fanyélbe illesztették. Meglepő, hogy ezek az eszközök mennyire 
hasonlítanak a ma használatos szerszámokhoz és az is feltűnő, hogy 
még most is annyira élesek, hogy fát lehet faragni velük.

A kőbalták készítésére a svájci cölöplakók olyan követ is liasz--

A  cölöplakók kőballái.
A cölöplakók dioritból, szerpentinből vagy a 
r itk a  nefritből, csiszolással készíte tték  kő- 
szerszám aikat. F őkén t ba lta fokokat csiszol
ta k  nagy töm egben. Ezeket fából vagy agancs
tól készült nyélbe, fogan tyúba illesztve a 

legkülönbözőbb célra haszn á lh a tták .
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náltak, amely mainapság nem fordul elő Svájc hegyei között. Ilyen volt 
a szép zöldszínű nejril és ennek halványzöld vagy halványpiros válto
zata, a jadeit. A belőlük készült baltafejek valóságos mesterművei a 
cölöplakó embernek ; hibátlanul csiszoltak, teljesen sírnák, fényesek és 
a széleiken áttetszők, mint a tejüveg. Hogyan jutottak az őshelvéták 
ehhez a díszes kőanyaghoz, amely Svájcban jelenleg nem fordul elő és 
általában igen ritka és nagy becsben tartott kőzet? A svájci tavak 
kőbaltáinak anyagával megegyező nefrit és jadeit mainapság Belső- 
Ázsiában, Birmában, az ausztráliai nagy szigeteken és Alaszkában fordul 
elő aránylag nagyobb mennyiségben. Európában a sziléziai Zobden 
község mellett találtak hasonló kőzetet, amelyről azonban kiderült, 
hogy az anyaga nem azonos a svájci tavakban lelt kőeszközök anya
gával. A svájci cölöpépítményekben talált 
nefrit-eszközökkel sokan igazolni látják azt 
a feltevést, hogy a cölüplakók Ázsiából ván
doroltak Európába és onnan hozták maguk
kal az értékes követ. Ennek azonban ellene- 
mond a svájci nefritszerszámok nagy tömege, 
mert hiszen nem hihető, hogy a bevándorlók 
ilyen nagy terhet cipeltek volna magukkal 
hosszú vándorútokon; de ellencmond az 
is, hogy Magyarországon, mely ősidők óta 
országútja volt a keletről Európába vándorló 
népeknek, scholscm találtak nefritből készült 
szerszámokat. Valószínűnek kell tehát tartani, 
hogy a cülüpépílményekben talált nefrit-szerszámok értékes anyaga 
mégis csak Svájcból származik. Az őskorban valahol a hegyek 
között lehetett egy nagyobb nefrit-tömeg, amelyre a cölöplakók vélet
lenül rábukkantak, amikor megmunkálásra alkalmas köveket kerestek. 
A kitűnő ipari anyagot idővel teljesen kibányászták, úgyhogy nyoma 
sem maradt.

A szerpentin, diorit, nefrit és jadeit mellett, melyből a cölöplakók 
szerszámaikat készítették, nem ment ki teljesen a használatból a kovakő 
sem. Ebből azonban csak kisebb eszközöket — kést, fúrót, fűrészt — 
készítettek; ezeket fanyélbe illesztve a csont- és faszerszámok meg
munkálására használták, mint ahogyan mainapság is használja a mester
ember a kést, fúrót, árt. Ugyanerre a célra a hegyek között mindenütt 
előforduló hegyikristályt is alkalmazták, amelynek kemény kvarc-anyaga

Kőszerszámok a svájci cölöp- 
építményekből.

A szép nefrit és jade it kőze
tekből csiszolt őskori kőesz
közök közül ké t faékbe illesz
te t t  vésőt és egy ba lta foko t 

lá tu n k  a képen.
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alkalmas voll arra, hogy pattintgatással, repesztéssel éles, hegyes eszkö
zöket formáljanak belőle. Kovából és hegyikristályból készültek .pattint
gatással szépen kiformált nyílhegyek is, ezeket szívós vessző hasí
tékába illesztettek, fonállal körülcsavarták és a köteléket bekenték 
aszfalttal, amelyet bőven találtak Svájc nyugati részein. Egyes 
svájci cölöpfalvakban valósággal iparszerben űzhették a kovaesz
közök készítését, így a többi között a moossendorfi telepen, ahol a 
lepattintott kovaszilánkok és a megmunkált kések fúrók, fűrészek

2G2

Kőből készült fejszék és csákányok.
A cölöplakók házi m unkájánál nagy szerepük vo lt a kőből csiszolt fejszéknek, 
csákányoknak, am elyeket íanyélbe illesztve haszná ltak . E  szépen kidolgozott 

kőeszközök alak ja  alig különbözik a m a használatos szerszám októl.

nagy tömege került elő a kultúrrétegekből. Valószínűleg nagyobb mű
hely volt itt, amelyben ügyes kézművesek az egész falu népének, eset
leg a szomszédos falvak lakóinak is, nagyban gyártották a lcovaeszkö- 
zöket.

■ A kő mellett a csont és a fa volt az ipari nyersanyag, amelyből 
a cölöpfalvak kézművesei a különböző eszközöket, használati tárgyakat 
készítették. Csontból, főként kemény agancsból, készültek a tőrök, kések, 
árak, fúrók, fűrészek nyelei, úgyszintén a halászatnál használt szigonyok.
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nemkülönben a ruhavarrásnál nélkülözhetetlen tűk, árak, gombok, 
csattok. Fából készítették a kőhegyű nyilak kilövésére szolgáló íjat. 
Ez volt a legfőbb fegyverük, nem úgy, mint a barlanglakoknál, akikről 
nem tudjuk határozottan megállapítani, hogy a nyílpuskát használ- 
ták-e a dárda mellett. A cölöplakók emellett nehéz fából buzo
gányt is készítettek fegyverül. Ezenkívül a szívós, tömör puszpáng- 
fából fésűk, a jávorfából merítőedények, ivópoharak és egyéb eszközök 
készültek.

Érdekes, hogy a barlanglakokkal, különösen a jégkorszak végén 
élt rénszarvasvadászokkal 
szemben, akik csonteszközei
ket nagy gonddal és művé
szi érzékkel díszítették, farag
ták, a cölöplakók csont
eszközein úgyszólván semmi 
díszítés sincs. Ugylátszik, a 
közönségesebb eszközök ki
dolgozására nem fordított 
különösebb gondot a cölöp
lakó ; megelégedett azzal, 
hogy a megszokott sablon 
szerint használatra alkalmas
sá formálja azokat, de díszí
tésükre nem fecsérelte az 
időt. Szépérzékét, ízlését, mű
vészi hajlamát akkor elégítette ki a cölöplakó, amikor a szép nefrit
kőből csiszolta, formálta eszközeit, vagy amikor borostyánkőből nyak
láncokat, karkötőket faragott, hogy a medve és farkas fogaiból készülL 
egyszerűbb nyakláncok mellett, díszesebb ékszerei is legyenek az 
asszonynépnek.

A cölöpépítmények alsó kultúrrétegéből előkerült szerszámok, 
fegyverek és házi használati tárgyak sokféleségéből következtettek arra, 
hogy a legrégibb cölöplakók, akik a földtörténeti jelenkor elején éltek 
és akiknél a kőnek, mint ipari anyagnak, a használata még divatban 
volt, milyen sokoldalúak voltak, mennyi mesterséghez érteitek. A jég
korszaki barlanglakó élete nagyon egyoldalú lehetett, hiszen minden 
figyelme, minden törekvése csupán a vadász- és halászmesterségben 
való tökéletesedés felé irányult. Ezzel szemben a legrégibb cölöplakóka(

2C3

A  cJlöpUtKuk csoiiteszközei.
A legrégibb cölöplakók a kő m elle tt főként a cson
to t  használták  eszközeik készítésére. K épünk több 
ilyen csonteszközt m u ta t be. A bal felső sarokban 
cso n ttű t lá tu n k , m ellette  különböző halászszigo
nyokat és horgokat. A jobb oldalon szarvas- 
agancsba foglali kőpengéket lá tu n k , ezeket késnek.
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is a különböző házimunkák hosszú sora foglalkoztatta hajnaltól nap
estig, egy pillanatig sem hagyta lankadni vagy elaludni szorgalmukat,

1 2 3

Fából cs csontból készült házieszközök a cölöplakók korából.
1. Jávoriébó l fa rag o tt nyeles ivópohár. 2. Szarvasagancsból la rag o tt ivópohár.
3. Fésű puszpángfából. 4. V ajköpülő fából. 5. Szarvasagancsból készült nyélbe 

foglalt kővésö.

munkakedvüket és folytonos újításokra, új eszközök és módszerek ki
találására késztette örökké éber szellemüket.

Hogyan lett a vadászcmberből állattenyésztő pásztor ?

A svájci tavak kultúrrétegei már kifejlődve mutatják a cölöp
lakók sokoldalú életét, de arról nem adnak felvilágosítást, hogy a külön
böző foglalkozási ágak milyen sorrendben fejlődtek ki. A svájci 
tavak iszaprétegei a sokféle foglalkozásnak, munkának az emlékeit 
együttesen őrizték meg, nem lehet tehát kiokoskodni belőlük, hogy a 
cölöplakók mivel foglalkoztak régebben, hogyan térlek át más foglal
kozásra és hogyan fejlesztették újabb mesterségüket arra a fokra, 
amelyet a kultúrrétegek, mint ősi múzeumok, bemutatnak. Következ
tetni azonban mégis lehet arra, hogy miképpen fejlődött ki a jégkorszaki 
barlanglakok kezdetlegesebb, egyoldalúbb életéből a cölöplakók magasabb 
rendű, sokoldalú élete. Hiszen a ma élő népek a műveltségnek különböző 
fokán állanak és meg lehet állapítani, hogy mely népnek a foglalkozása, 
életmódja, szokásai kezdetlegesebbek és mely népeké magasabbrendű. 
Másrészt a mai művelt népek történetében nyomon lehet követni, hogy 
a kultúrának milyen fokain haladtak fölfelé, míg elérkeztek jelen
legi műveltségükhöz.

Tudjuk, hogy a vadászat és halászat vo'.t a legősibb foglalkozás.
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ezt követte a nomád pászlorkodás, majd az állandó letelepedést köve
telő rendszeresebb állattenyésztés és földmívelés ; ezekkel kapcsolat
ban kifejlődött a háziipar és a nyers ipari anyag után való kutatásból 
a bányászkodás. Ahol a nyersanyag bőségben volt, ott az élelmes bányász- 
kodó másnak is juttatott belőle, cserébe olyan anyagokért, amelyekhez 
viszont ő nem tudott könnyen hozzájutni. Ezzel megindult a kereske
delem legősibb formája, a cserekereskedelem. A háziiparból később, amikor 
egy-egv mesterségben az emberek magukat tökéletesítették, kialakult 
a kisipar és a kézművesek most már nemcsak saját háztartásuknak, 
hanem másoknak is termeltek, amivel együttjárt az ipari kereskedelem 
kifejlődése. Ezzel meg volt adva az alapja a különböző foglalkozási 
ágaknak, amelyek az emberiség további haladása során egyre tökélete
sedtek, mind nagyobb arányúvá fejlődtek, míg végre kialakult belőlük 
a mai művelt világ pezsgő, változatos élete. De pmint az állatvilág ki
alakulása során akadtak állatcsoportok, amelyek a fejlődés alacsonyabb 
fokán megállották és ilyen fokon maradtak fenn mindmáig, úgy a Föl
det benépesítő emberek között is találunk fejlődésben visszamaradt 
népeket, akik olyanok, mintha az emberiség művelődéstörténetének 
egv-egv régebbi korszakából maradtak volna fenn. Ezek között meg
találjuk az ősi vadásznépeket éppen úgy, mint a nomád pásztorokat, 
úgyszintén a kezdetleges állattenyésztést, földmívelést, háziipart és 
cserekereskedést űző népeket. Ha pedig megfigyeljük a művelt népek 
életét, abban is megtaláljuk a nyomát a kezdetlegesebb foglalkozások
nak, mert hiszen a vadászat, halászat, a pásztorkodás, a háziipar még 
ma is kenyeret ad egy csomó embernek, holott körülöttük már min
denütt mezőgazdasági gépekkel folyik a munka, nagy gazdaságokban 
tenyésztik az állatokat és hatalmas gyártelepek ontják az iparcikkeket.

Mindebből arra lehet következtetni, hogy az ősembernél is foko
zatosan történt az átmenet a kóbor vadászéletből az állattenyésztő és 
földmívelő életbe. Az ősember a vadászatot nem hagyta egyszerre abba, 
még sokáig járta fegyverrel a kezében a vadont, hogy ellássa eleséggel, 
ruhaanyaggal, eszközök készítésére alkalmas csontokkal a háztartását. 
Vadászata közben mindjobban megismerte az erdők, mezők vadjai
nak életét, szokásait és fölfedezett bennük olyan tulajdonságokat, ame
lyeket a maga javára hasznosíthatott. Fiatal állatokat élve foglyul is 
ejtett és megfigyelte, hogy az ember közelében a természetük mennyire 
megváltozik a vadon élő állatokhoz képest, milyen hamar megszokják 
az ember társaságában való életet, szívesen veszik az emberi kéz gondo-
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zását és ha felnőnek, nem hagyják el az emberi tanyát, ahol fölnevel
kedtek. Megeshetett, hogy egyes állatok — talán társaik üldözése elől 
önként kerestek menedéket az emberlakta helyeken, vagy önként csat
lakoztak a vadászhoz ; majd megszokva az ember közelségét, állandó 
társaivá szegődtek.

Az erdőn, mezőn kóborló vadásznak legelső társa valamelyik 
kisebb ragadozó lehetett. Ismeretes, hogy a kutyafélék sorába tartozó 
ragadozók között vannak olyanok, amelyek a nagyobb ragadozók nyo
mát követik, hogy összeszedjék a hulladékot, amely erősebb, hatalma
sabb társuk lakmározása után visszamarad. A sakálok gyakran csopor
tostul követik természetesen illő távolságban — a vadászó oroszlánt. 
Ez a „lesipuskás“ szokásuk megvan a farkasoknak, a hiénáknak, ausztrá
liai dingo-kuLyáknak és más kutyaféléknek is. Elképzelhető tehát, hogy 
az őskori vadászembernek is akadtak ilyen kísérőtársai, mégpedig már 
a jégkorszakban, amikor nagyban folyt a vadak pusztítása. Az ősvadász 
eleinte bizonyára elkergette magától a hívatlan vendégeket, később 
azonban rájött, hogy a jószimatú állatok hasznára lehetnek a vadászat
nál, mert a vad nyomára vezetik és a megsebzett vadat felkutatják a 
vadonban. Hasznos voltuk felismerése után a vadász már eltűrte, hogy 
ezek a kisebb ragadozók körülötte bujkáljanak, vagy utána loholjanak : 
néha-néha koncot is vetett nekik a zsákmányból, lgv lassanként mind 
bizalmasabb lett a viszony a vadászó ember és a koncot váró állatok 
között, amelyek közül egyik-másik követte őt a barlanglakásig is ; ott 
még több hulladékra talált és odaszokott. A barlanglakok nem űzték el 
a tolakodókat, mert azt tapasztalták, hogy puszta jelenlétük elriasztja 
a barlang közeléből a nagyobb rablókat, vagy baj esetén lármájukkal 
figyelmeztetik a barlangtanya lakóit a közeledő veszedelemre. Az ős
ember tehát fölfedezte a kutyafélék leghasznosabb tulajdonságát, 
az éberséget, mely őket önkéntelenül is az emberi tanya őrzőjévé avatta.

Hogy milyen kutyafélék lehettek azok, amelyek a jégkorszaki 
vadászt portyázó útján követték és barlanglakása közelében is meg
telepedtek, azt néhány jégkorszaki leletből következtetni lehet. Egyik 
franciaországi őskori lelőhelyen a mammutcsontok óriási tömegéi 
fedezték föl. Valószínű, hogy a jégkorszaki vadászok egész mammut- 
csordákat hajtottak erre az ingoványos helyre, amely bőven el lehetett 
látva vermekkel és csapdákkal. A csapdába kerülő állatóriásokat azután 
halomraöldösték. Ebben a mammut-temetőben a mammutcsontok 
mellett sok farkar,csontot ir, találtak, jeléül annak, hogy a falánk bes-
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tiák csoportostól keresték föl a vágóhidat és kedvükre lakmároztak az 
agyaruktól, bőrüktől, húsuktól megfosztott mammutok hátrahagyott 
maradványain. A farkas tehát már olt volt a jégkorszaki vadász tár
saságában és valószínű, hogy kívüle még más kutyafélék, talán a saká
lok is követték az ősvadászok nyomait. Arra nézve azonban semmi nyo
munk sincs, hogy a barlanglakok már az otthonukba is befogadták és 
háziállatjukká előléptették volna megtűrt kísérő társaikat.

Az első nyomát annak, hogy az ősemberrel együttélt a kutya, 
amely valamelyik mái kutyaféléből vált háziállattá, nem a jégkorszaki 
barlangokban találták meg, hanem a dániai kjökkenmöddingek-ben. 
Ezzel a különös névvel, amely magyarul konyhahulladékot jelent, a Dánia 
keleti tengerpartjain fölfedezett halmokat jelölik, amelyekből az ősember 
egykori háztartásának maradványai szinte hihetetlen mennyiségben 
kerültek elő. Törött cserepeket, pattintással megmunkált kőeszközöket, 
különböző csontokat, kagylóhéjakat találtak a felásott dombok alatt. 
Ezek lerakodóhelyei, szemétdombjai lehettek a Dánia tengerpartján 
a jégkorszak utáni időkben tanyázó szegény népnek, amely a parti 
fenyvesekben jávorszarvasra és hófajdra vadászott, a tengerben halász- 
galott, a parton kagylókat szedegetett. A cölöplakást nem ismerle, 
valószínűleg sátrakban vagy gödörlakásokban lakott és a háztartásában 
fölhalmozódott hulladékot nem a vízbe szórta, hanem a parton halmokba 
hordta össze.

A kjökkenmöddingekben, az ősi „szemétdombokon“ ; a jávor- 
szarvas, hófajd és más állatok csontjai mellett kisebbfajta kutyák csont
maradványait is megtalálták. A dán partok ősvadásza tehát már magá
hoz fogadta valamelyik vele együtt vadászó kutyafélét, amely megszelí
dült és hűséges társa lelt. Ez az első nyoma a kutyának, s mivel a dán 
ősvadászok korát megelőző időkből semmiféle háziállat nyomát nem 
sikerült az ősemberi maradványokkal együtt megtalálni, bátran mond
hatjuk, hogy a kulija volt az ember első háziállatja. A kutya maradványai 
azonban nemcsak a dániai kjökkemnöddingekben maradtak fenn, hanem 
a svájci cölöpépítmények kullúrrétegében is. Itt azonban más házi
állatok csontjaival vegyesen találtak kutvacsontokat. Ebből persze 
nem következik, hogy a cölöplakók a többi háziállatjukkal cgvidőben 
szelídítették volna meg a kutyát. Sokkal valószínűbb, hogy nekik is 
ez volt az első háziállatjuk és magukkalhozták Keletről, amikor onnan, 
mint kóbor vadászok vagy nomád pásztorok, Svájcba vándoroltak és 
mindkét foglalkozásuknál szükségük volt a hűséges, ügyes társra. Hogy
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valóban Keletről származnak a cölöpfalvak kutyái, azt bizonyítani 
látszik a Kaukázus-hegységben ma is élő sakálhoz való nagy hasonló
ságuk. A tudósok azt tartják, hogy az ősi kutyafaj, amelynek marad
ványait megtalálták a svájci cölöpépítmények legalsó kultúrrétegeiben 
is, a kaukázusi sakál leszármazottja. Ez a kissé félénk, de amellett nem 
gyáva, fürge mozgású, jószimatú állat lett volna a Kelet felől vándorló 
ősember vadásztársa és tanyájának, nyájának őrzője. Ebből fejlődött 
ki később a cölöplakók kutyája, amely a mai kutyafajták közül leg
inkább a spicc-hez hasonlít, ezért mocsári spicc-nek nevezik.

A kis mocsári spicc még aligha volt olyan jól használható a vadá
szainál és a pásztorkodásnál, mint a mai vadászkutyák, illetőleg juhász
kutyák, de annál hűségesebb kísérője és házőrzője volt az ősembernek. 
Mikor azután a Keletről bevándorolt ősember rendszeresen kezdett 
foglalkozni állattenyésztéssel és földmíveléssel, szüksége lett egy erő
sebb, nagyobb kutyára, amely nemcsak figyelmeztetni tudja ellenségei
nek közeledésére, hanem szembe is tud szállni velük, a nyájat meg tudja 
védeni a tolvajoktól, a vadászatnál is inkább segítségére van az ember
nek a megszelídítésre szánt vadállatok terelésénél, elfogásánál. Ilyen 
társat talált a cölöplakó ember a bronzkulijának nevezett hatalmas 
kutyafajtában, amelynek csontmaradványait a későbbi időkből szár
mazó kultúrrétegekben találták meg. Erről az ősi kutyafajtáról is az 
az a véleményük a tudósoknak, hogy Ázsiából származik és őse az indiai 
farkas lehetett. Talán egy Keletről később bevándorolt nép hozta Svájcba, 
vagy pedig a keleti kereskedők, akikkel a cölöplakók élénk kereskedelmi 
összeköttetésben állottak abban az időben, amikor már nem kőből, 
hanem bronzból készítették az eszközeiket.

Az ősember első szelídített állatja eszerint a kutya volt, tehát 
egy olyan állat, amelyet csak mint segítőtársat használhatott, de a 
háztartásának közvetlen haszna nem volt belőle. Márpedig a legfonto
sabb a háztartásnak hússal, ruhaanyaggal és eszközök készítésére alkal
mas csontokkal való ellátása volt. A vadászat hovatovább terhes lelt 
a nyugalmasabb életre vágyódó embernek. A folytonos kóborlást, a 
természettől való függést megúnta. Azután meg gyakran előfordult, 
hogy váratlanul megcsappant a vadállomány és ilyenkor bizony keserves 
nélkülözések között telt a vadásznép élete. A halászat, amelyet a vadá
szat mellett űzött, nem tudta fedezni a szükségletet, annál kevésbé, 
mert csak eleséget hozott a konyhára, de egyéb szükséges anyaggal 
nem látta el a háztartást.
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Ilyen gondok közepette jött reá az ősember, hogy az erdő vadjai 
között vannak olyanok, amelyeket — akárcsak a kutyát — magához 
szoktathatna, gondozhatna, hogy mindig kéznél legyenek, ne kellessen a 
vadonban kutatnia utánuk és kitennie magát és családját a véletlen
nek, a vadászszerencse szeszélyeinek. Hozzáfogott tehát a vadállatok 
megszelídítéséhez és a házába szoktatott állatok tenyésztéséhez, hogy 
biztosítsa megélhetését. Nem tudjuk, mikor és hol indult meg az állat- 
tenyésztés, de annyi bizonyos, hogy a svájci cölöplakók már értettek 
ehhez a mesterséghez. Volt szarvasmarhájuk, sertésük, juhuk, kecské
jük, lovuk; — szóval a gazdaságukban már meg lehetett találni a mai 
háziállatok csaknem valamennyi fajtáját. A cölöplakók háziállatjainak 
fenmaradt csontjaiból következtetni lehet az ősi háziállatok származá-

Ez a dom borm ű egy regi görög aranyserlegei d íszít és azt ábrázo lja, 
hogy az em ber m iképpen h a jto tta  igájába és te tte  háziálla tjává a 
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sára és csodálatosképpen c nyomok is a legtöbb esetben Kelet felé vezet
nek, mint a kutya nyomai.

Sokáig az volt a tudósok feltevése, hogy a cölöplakók első 
szarvasmarhája az Európában már a jégkorszakban elterjedt őstulok 
volt, később azonban kiderült, hogy a cölöpépítmények legrégibb kultúr- 
rétegeiből előkerült marhacsontvázak nem a hosszúszarvú őstulok csont
vázai, hanem egy annál kisebbtermetű és rövidebbszarvú állaté, amelyet 
m o c s á r i  ö k ö r - n e k  neveztek el, s amelynek leszármazottjai még ma is 
legelnek az Alpok legelőin, de el vannak terjedve, mint háziállatok, 
Angliában, is ahol Jersey-ökör néven ismerik, továbbá a Skandináv-fél- 
szigeten, nemkülönben Dél-Európában, Szardínia szigetén és máshol 
is Európában. A mocsári-ökör, a tudományos megállapítás szerint, az 
Indiában ma is vadon élő és háziállatnak is használt púpos-tulok vagy

A vadtulok megszelídítése.
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zebu leszármazottja, a zebu viszont a Szunda-szigeteken élő vadtulok
tól, a banleng-iö\ számazik. A mocsári-ökör származástörténetének 
szálai tehát Keletre vezetnek és — mint más nyomok — ez is igazolni 
látszik a svájci cölöplakóknak Ázsiából való származását.

Hasonlóképpen vagyunk más ősi háziállatokkal is. A cölöplakók 
házisertése — az úgynevezett mocsári serlés — hasonló ugyan az Európá
ban elterjedt vaddisznóhoz, de mégsem attól származik, hanem a cici
ázsiai vaddisznótól, amellyel a legtöbb közös faji vonást mutatja. A mo
csári-sertés leszármazottjait egyébként még ma is tenyésztik a Föld
közi-tenger partvidékén. Ugyancsak ázsiai eredetűnek kell tartanunk a 
cölöplakók lovát is. A ló megszelídítéséhez a cölöplakók jóval később 
kezdtek hozzá, mint a többi háziállatéhoz, ami természetes is, mert 
mint vízilakók, nem vehették hasznát ennek a nemes állatnak. Csak 
később, amikor a bronzeszközök használatának korában nagyon meg
gazdagodtak, kezdték fényűzésből alkamazni a lovat, valószínűleg 
díszhintók húzására. A cölöplakók lova, amelyet mocsári ló néven emle
get a tudomány, azonos azzal a vad lófajtával, amely még ma is csa
tangol Közép-Ázsiában, a kirgiz pusztákban, s amelyet Przewalszky- 
lónak neveznek.

Ázsiából származik a cölöplakók kecskéje, a mocsári kecske is, amely
ről megállapították, hogy semmi közössége sincs az Alpokban ma is 
vadon élő kőszáli kecskéhez, hanem az Ázsiában honos bczoár-kecskt vd 
mulat közeli rokonságot, úgyannyira, hogy a tudósok ezt az ázsiai kecske- 
fajt tartják a mocsári kecske és a mai házikecske ősének.

Csupán egy olyan háziállatjuk volt a cölöplakóknak, amelynek 
a származásfája nem gyökerezik Ázsiában. Ez a mocsári juh, amelyet 
a Földközi-tenger mellékén ma is élő, felállószarvú, kecskeformájú 
sörényes julitól származtatnak. A mocsári juh utódait az Alpokban 
még ma is tenyésztik a svájci pásztorok.

A cölöpfalvakban tenyésztett háziállatok — egy kivételével — 
arra utaktic tehát, hogy a svájci cölöplakók az állattenyésztést nem 
Svájcban tanulták meg, hanem magukkal hozták ezt a foglalkozást 
ázsiai őshazájukból, akárcsak a vízre való építés szokását. Erre vall 
különben az is, hogy azokat a háziállatokat, amelyeknek az őseit nem 
Ázsiában, hanem Afrikában kell keresni, a cölöplakó nem ismerte. A cölöp
faluban hiányzott a macska és hiányzott a szamár. Mindkettő afrikai 
őstől származik és mindkettőt az ókori egyiptomiak szelídítették meg. 
De hiányzóit a cölöpfaluk gazdaságaiból a szárnyasok élénk serege is.
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A cölöplakók vadászlak a vízi madarakra, talán a tojásaikat is fogyasz- 
tolták, ám a baromfitenyésztéshez még nem értettek. Sokan abban látják 
ennek a magyarázatát, hogy Ázsiában az őskorban még nem ismerték 
a háziszárnyasokat és így tenyésztésük szokását nem hozhatta 
magával a Keletről bevándorló ősember.

A háziállatok gondozása, nevelése aligha volt más a cölöplakók 
korában, mint a mai egyszerű falusi gazdaságokban. Az enyhébb évsza- 

. Iáit valószínűleg állandóan a parton legelészett a jószág az asszonyok 
és gyermekek felügyelete mellett, scsak veszély idején terelték a colöp- 
I: luba vagy a parti körsáncok mögé. Télen azonban istállózni kellett 
- jószágot; beterelték tehát a cölöpfaluba. Ila kisebb voll a gazdaság, 
akkor nem jutott külön istálló az állatoknak, hanem a ház első nagy 
szobájában találtak téli szállást, míg a család a második, kisebb szo- 
bába húzódott meg télire. Télre természetesen takarmányról is kelleti 
gondoskodni. Nyáron át szorgalmasan gyűjtögette tehát a gazda a füvet, 
hogv legyen elég szénája a jószágnak. Gondja-baja akkor is bőven volt 
az állattenyésztő gazdának. A ragadozók mellett sokszor az ellenséges 
szomszédok is megtámadták és megtizedelték a parton legelésző csor
dái, nyájat vagy kondát; a baromvésztől is pusztult, hullott a jószág, 
így bizony sokszor megesett — akárcsak mainapság — hogy az élő 
vagyon, amit sok fáradsággal szerzett a gazda, tönkrement, megsem
misült.

Hogyan kezdődött a földmívelés ?

Hosszú idő telhetett el, míg az állattenyésztés annyira fejlődött, 
hogv az ősember már otthon, a falujában gondozta, istállózta a bar
mait. Az ázsiai őslakók, akik a vadállatok megszelídítésével vadász
népből pásztornéppé alakultak, eleinte nomád életet élhettek ; egyik 
helyről a másikra, a letarolt legelőkről új legelőkre hajtották a barmai
kat. Ilyen életmód mellett természetesen nem volt szükségük állandó 
lakásra ; sátrakban, ideiglenesen összetákolt kunyhókban tanyáztak, 
s ha elérkezett az ideje a továbbvándorlásnak, összeszedték holmiju
kat, felrakták a teherhordó állatjaikra és elindultak más életterületet 
keresni. Belső-Ázsiában még ma is élnek ilyen nomád pásztornépek, a 
kirgizek, akiket az időjárás változásai kényszerítenek a hegyekből a 
pusztákra és a pusztákról a hegyekbe való folytonos vándorlásra.

Megtörténhetett azonban, hogy az ősi nomád pásztorok vándorlásuk

i:  i
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közben olyan területre érkeztek, ahol bőven volt a jószágnak elesége 
és olyan dúsan sarjadt a legelőkön a fű, hogy télire gyűjteni is lehetett 
belőle. Itt már tartósan meglehetett telepedni, állandó tanyát építeni, 
a jószágot télire istáikba, karámba terelni és az összegyűjtött széná
val etetni, amíg beköszönt ismét a tavasz és kisarjad a legelőn a friss fű. 
A vándorló életmód megszűntével, a nomád pásztorkodás gondjainak 
elmúltával, a jószág gondozása, meg a vadászat és halászat mellett,— 
amely foglalkozásokkal még nem hagyott fel teljesen, — jutott ideje 
az embernek a természetben való szemlélődésre, újabb tapaszlatok gyűj Lé
sére. Barmainak legeltetése közben megfigyelte, hogy az állatok nem
csak a friss, zöld füvet fogyasztják szívesen, hanem jóízűen ropogtat
ják a fűnemű növények apró szemterméseit is. A gyümölcsök, magvak 
ízletes és tápláló voltáról már kóborló vadászkorában meggyőződött az 
ősember, megpróbálkozott tehát a legelőn termő füvek lisztes magva i- 
val is, azokat is jóízűeknek, az éhséget csillapítóknak találta. Kezdte 
tehát összegyűjteni és hazahordani a dúsabban termő fűfélék magvait 
és a tűznél megpörkölve fogyasztani, hogy változatosabbá tegye 
az étkezését. A legelőről hazahordott magvak egy része elszoródotl a 
ház körül és beletaposódott a földbe. Tavasszal azután mindenfelé ki
sarjadt a ház tájékán a fű, s ahol a jószág le nem legelte, növekedett, 
szebben, dúsabban, mint kint a legelőn ; végül is termésbe szökkent és 
tápláló, ízletes magot hozott, többet, kövérebbet, mint a mezőn.

Valószínűleg így, a véletlen folytán jutott az ősember arra a gon
dolatra, hogy — miként a vadállatokat összefogdoshatja, megszelídít
heti és a maga hasznára nevelheti, tenyésztheti, — a természetben talál
ható növényeket is megtelepítheti a háza tájékán és gondozhatja, hogy 
csak neki teremjenek, bővebben, mint a legelőn, ahol a jószág fogyasztja. 
Ezzel megszületett a folí:nívelés gondolata, amelynek a megvalósítása 
nem került sok fáradságába a munkától legkevésbé sem irtózó ősember
nek. A háza közelében kőszerszámaival feltört egy nagyobb területet és 
elvetette benne a legelőről hazahordott magvakat, szétteregette fölöt
tük a földet, a földbe tűzdelt ágakból hevenyészett kerítéssel talán be is 
kerítette, hogy a jószág össze ne tapossa a megmívelt, bevetett földet. 
Azután várt türelmesen, míg elmúlt a tél és az olvadó hótakaró alatt 
sarjadzani kezdett az új élet. A tavaszi napsugár csókjától nemcsak a 
mező, erdő zöldült ki, hanem az a kis földdarab is, melybe ősszel el
vetette a magvakat. Ujjongó örömmel látta az ősember a munkás keze 
nyomán fakadó életet. Az első kapavágás, amellyel az ősember feltörte a
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soha senkitől meg nem bolygatott ősugart, megnyitotta egy újabb 
foglalkozásnak s ezzel a további boldogulásnak és haladásnak az útját.

Hogy a világ mely részén és mikor történt az emberi haladás
nak ez az újabb nagyjelentőségű lépése, hogy hol kezdődött a növény
világ meghódításával a földmívelés, azt biztosan nem tudjuk, csak 
sejtjük, hogy a műveltség bölcsője, Ázsia volt a földmívelésnek is az 
őshazája. Innen származik termesztett növényeink legnagyobb része, 
elsősorban a kalászosok, a gabonafélék, amelyek első terményei voltak az 
ősembernek. A Svájcban és Eu- 
rópa más táján felkutatott cö- 
löpépítmények tanúsága sze
rint, már a legrégibb cölöplakók 
is értettek a földmíveléshez, 
valószínű tehát, hogy sok más 
foglalkozásukkal és szokásuk
kal együtt, ezi a foglalkozásu
kat is magukkal hozták ázsiai 
őshazájukból, saz európai tavak 
mellett, ahol vándordíjuk végei
ért, folytatták és továbbfejlesz
tették.

Az európai cölöplakók 
„mezőgazdasága“ már meglehe
tősen fejlett lehetett; legalább 
is ezt mesélik nekünk a svájci 
cölöpépítmények természetes 
krónikái : a kullúrrétegek. A 
híres robenhauseni cölöpépítmé
nyek iszaprélegeiböl ugyanis, a 
sok egyéb őskori emléken kívül,
lalicskaszámra hozták föl a félig megpörkölt vagy egészen megsütött gabo
nát, amely valószínűleg ősi telep magtáraiban voll fölhalmozva és az 
egyik tűzvész alkalmával sült össze. Egy Heer nevű svájci botanikus 
sokáig fáradozott azon, hogy megállapítsa, milyen gabonaszemek lehel
lek felhalmozva a leégett cölöpfaluban, s ebből kiderítse, hogy milyen 
gabonaféléket termesztett a cölöplakó ősember. A fáradozás sikerrel 
járt. Heer megállapította, hogy a cölöplakók gabonája ugyanaz volt, 
mint a történelmi ókor művelt népeié, amelyek Ázsiában és a Eöldközi-

A cölöplakók által termesztett gabonafélék.
A  c ö lö p la k ó k ,  a z  e l s ő  f ö ld m í v e s e k ,  m á r  t ö b b  
g a b o n a f é l é t  i s m e r t e k  é s  t e r m e s z t e t t e k .  A  s v á j c i  
c ö l ö p f a l v a k b a n  t a l á l t  g a b o n a m a g v a k  a la p j á n  
m e g  l e h e t e t t  á l l a p í t a n i ,  h o g y  m i l y e n  n ö v é n y e k  
t e r e m t e k  a  v í z i l a k é k  s z á n t ó f ö l d j e i n .  A  k é p e n  
b a lr ó l  j o b b r a  a  k ö v e t k e z ő  g a b o n a f é l é k e t  l á t j u k  : 
o l a s z  m u h a r  ( k ö le s ) ,  á n iz s  ( k ö m é n y ) ,  k i s s z e n u i  
m o c s á r i  b ú z a ,  h a t s o r o s  s ű r ű  á r p a ,  h a t s o r o s  k is  

á 'rp a , e g y i p t o m i  t a r b ú z a ,  b u g á s  k ö le s .



2 7 4 Tolnai Világtörténelme

tenger partvidékén éltek. Ezek a népek azonban már jobban értettek 
a földmíVeléshez, mint az őskori cölöplakók, a gabonájuk bővebben 
termő, dúsabb szemű volt. Meg lehet ezt állapítani az egyiptomi gúlák 

.belsejéből halomszámra előkerült gabonából, amely a szemek nagyságá
ban, súlyában, liszttartalmában felülmúlja a cölöpépítményekből napvi
lágra került gabonát. A gabonaféléket, amelyeket már a legrégibb cölöp- 
lakókistermesztettek, mocsári gabonaféléknek szokták nevezni. Rövidszárú 
fejletlen kalászit, soványszemű növények voltak ezek. Heer megállapítása 
szerint volt közöttük két búzafajta : a kisszemü mocsári búza és az egyip
tomi tarbúza, két árpafajta : a hatsoros sűrű árpa és a balsoros kis árpa, 
továbbá az olasz muhar, az ánizs (másként kömény) és a köles. A rozsot 
még nem termesztette a svájci cölöplakó, de Ausztriában felfedezett

cölöpépítményekben már ezt is 
megtalálták, oda előbb jutott 
el Ázsiából ez a fontos gabona
féle. A gabonatermesztés a cö
löplakóknál idők folyamán 
mindjobban fejlődött. A bronz
eszközök készítésének korában 
már dúsabb kalászú gabonát ter
mesztettek a cölöplakók, s ek
kor már ismerték a hüvelyese
ket — babot, borsói, lencséi — és 

mákot is termesztettek, sőt a gyümölcsnemesítéshez is értettek.
A legfontosabb termésük azonban kezdettől fogva a gabona volt, 

mert hiszen tápláló kznyérmagvakra volt szükségük. Már a kőeszközö
ket készítő cölöplakók emlékei között megtalálta Krller Ferdinánd a 
malom legősibb formáját, a migzúzól, amellyel a gabonát lisztté zúzták, 
hogy azután kenyeret süssenek belőle. Középen kimélyesztett nagyobb 
kőlap és egy gömbölyűre formált nagyobb kődarab alkotta az ősi zúzó
malmot. A kőlap mélyedésébe töltött gabonaszemeket a gömbölyű kő
vel zúzták, dörzsölték olyanformán, mint ahogyan mai napság is „őröl
nek“ egyes kullúrállan népek. Az ősi kcnijcrcl is megtalálták a cölöp- 
építmények kultúrrétegében. A eölöpfalu asszonyai a lisztből ujjnvi 
vastag, lapos karikákat gyúrtak és ezeket sütötték meg a nagyszoba 
közepén elhelyezett kőtűzhelynél. Olyan lehetett ez a kenyér, mint a 
katonák vagy a hajósok kemény kétszersültje, s valószínűleg a cölöp
lakók is vízbe vagy tejbe áztatva fogyasztották.

A  legősibb malom.
A gab mamagvak zúzására ilyen egyszerű kézi 
malmot használtak a cölöplakók. Egy kim élyesz
tett kőlapból és egy gömbölyded kődarabból 
állt az ősi magzúzó. A gab mát a kólán m élye
désébe töltötték és a kődarabbal lisztté zúzták.



A cölöplakóknak nemcsak magukról kellett gondoskodni, hanem 
a háziállatjaikról is. Az enyhébb évszakok alatt a legelőn bőven volt 
ugyan elesége a jószágnak, a konda a bükkösben makkolhatott is ; 
ám télen az ólban, a karámban, az istállóban is etetni kellett az állato
kat. Gyűjtögetéssel nem lehetett elegendő téli takarmányt összehordani, 
termeszteni is kellett a jószágnak, hogy éhen ne vesszen az Ínséges hóna
pok alatt. Valószínűleg a gabonával, amelyet termesztett, az állatjait is 
etette a cölöplakó. Egyes cölöpépítmények iszaprétegéből nagymennyiségű 
zab került felszínre, a nyáron összegyűjtött széna mellett ez lehetett 
fő takarmány, amelyet a jószág számára termesztett a cölöplakó gazda.

A szövés-fonás és a fazekasság mesterségének kezdete.

Az ősi mezőgazdaság nem merült ki csupán a kenyérmagvak 
é takarmányfélék termesztésében. A háztartásnak egyéb növényi ter
ményre is szüksége volt. Az állati bőrökből készült meleg ruhák hova
tovább mind alkalmatlanabbak, kényelmetlenebbek lettek, különösen 
nyáron. Azután meg az állattenyésztéssel és földmíveléssel foglalkozó 
cölöplakó már alig ért rá vadászni, a ruhatárát kiegészíteni, a házi
állatok bőre pedig nem kínálkozott jó ruhaanyagnak. Másféle ruhá
zatról kellett tehát gondoskodni, könnyebbről, csinosabbról, főként 
nyárra. Télen lehetett hordani az állati bőrből készült ruhát is.

A szükség a növényvilág felé terelte a cölöplakók figyelmét. Ismert 
már növényeket, amelyeknek rostjaiból fonalakat, köteleket sodort, 
hogy halászhálót köthessen belőlük. Ezek a növények alkalmasoknak 
mutatkoztak arra, hogy szétfoszlatott és sűrűn egymásmellé fűzött 
rostjaiból a test meztelenségét eltakaró, könnyű ruha készüljön belő
lük; olyasféle egyszerű öltözék, mint amilyent egyes forróégövi vadnépek 
még ma is hordanak. Ez a természetes ruha azonban nem sokáig elégí
tette ki az ősember igényeit és ízlését. Durva volt, emellett a hidegebb 
időben túl könnyű, nem is lehetett tetszés szerint szabni. Az asszony
népség addig kutatott a természetben, míg rájött, hogy egy minden
felé bőven termő, kékvirágú kis növény nagyon alkalmas arra, hogy 
belőle finom, hajlékony fonalakat lehessen készíteni. A kékvirágú nö
vényke a vad len volt. Ezt kezdték gyűjteni, majd termeszteni is, s 
szétfoszlatva a rostjait fonallá sodorni. Mikor ezzel készen voltak, 
a hálókötés módjára kezdték a fonalakat sűrűn egymás mellé
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kötözni, hogy összeálló darabokat kapjanak belőlük. Ez azonban na
gyon szaporátlan mesterség volt, azután meg a kötött holmi nem is 
volt nagyon alkalmas ruhaanyagnak. Más módját kellelt kilalálni a 
rostok egybefűzésének. S az ügyeskezű asszonyok addig próbálkoztak, 
addig mesterkedtek, amíg kitalálták a szövés módját, kieszelték az egy
szerű szövőszéket. Most már vígan ment a munka. Forgott a rokka, 
pörgött az orsó, kattogott a szövőszék, s az asszonyok szorgos keze 
alól kikerült a finom lenszövet, a vászon, amelyből már a legkülönbö
zőbb nagyságú és formájú ruhákat lehetett szabni és varrni. Hogy 
valóban ez lett volna az útja a szövés-fonás felfedezésének, azt megint

volt cgv élelmes és értelmes, gazdag parasztember, Messikomer 
Jakab is, aki — mint afféle minden iránt érdeklődő ember — tudott 
már akkor a Zürichi-tóban történt nagyszerű felfedezésről és olvasta 
Keller Ferdinánd ismertetését is az ősi cölöpfalvakról. Nosza, gondolt 
egyet. Ő is beáll az őskori emberi nyomok kutatói közé. Bejárta a roben- 
hauseni mocsarat és kiokoskodta, hogy hol kellett feküdnie a leglakottabb 
cölöp telepnek, ahol a legtöbb őskori maradványra bukkanhat. Meg
vette ezt a területet, azután évtizedeken át szorgalmasan kutatta a 
tőzeget, iszapot és egymásután hozta felszínre a cölöplakók kultúrájá
nak különböző emlékeit.

csak sejtjük, de biztosan nem 
tudjuk. Annyi azonban tény, 
hogy már a legrégibb cölöp
lakók is értettek ehhez a mes
terséghez, sőt meglepő tökéle
tességig vitték.

A svájci cölöpépítményekböl előkerült szövött- 
fonott holmik nehány mintáját látjuk a képen, 
l'ent jobbra és lent középen sásból font gyékény, 
fent balra rojtos szövet, lent jobbra és balra

A  szövés-fonás mesterség legrégibb termékei.

finom lenszövet,

A svájci cölöplakók lenipa
ráról és szövő-fonó mesterségé
ről legtöbbet a már néhányszor 
említett robenhauseni cölöp
gyarmat mesél az utókornak. 
1858-ban történt, hogy az egy
kori Pfüffikon-ló egyre seké
lyebbé vált medrében, vízszabá
lyozás alkalmával, a meder fene
két borító iszapos tőzegből kiálló 
cölöpfejekre bukkantak. A fel
fedezésnek véletlenül tanúja
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Ez az egyszerű parasztember volt a felfedezője az ősi cölöplakók 
fejlett szövőiparát bizonyító emlékeknek is. A tőzeg alatt, a levegőtől 
teljesen elzárva, megmaradtak az ősi ruhák darabjai. Szövetfoszlányok,

Amiből a cölöplakók ruhája készült.
A svájci cölöplakók fe jle tt lenipp rónak három  szövetm in tá já t m u ta tja  be 
a kép. Balra durva leli szövet a re benhauseni telepről, az ősi szövőipar m arad
ványainak  első lelőhelyéről. Középen fiom abb, jobbra pedig csikós len

szövet ké t m ásik svájci cölöpépítm ényből.

amelyek olyan tökéletes technikával vannak szőve, hogy Keller Ferdi- 
nánd, akinek Messikomcr az első darabokat bemutatta, nem akarta 
elhinni, hogy valóban a cölöpépítmények kul- 
túrrélegéből kerültek elő és már-már hamisí
tással,'csalással vádolta meg a derék parasz
tot. Később azonban, most már Keller sze
mélyes felügyelete mellett, az ősi leniparnak 
mind több emléke került elő a robenhauseni 
tőzegből, úgyhogy most már Keller sem ké
telkedhetett valódiságukban. Finomszemű há
lók, puha, tömött lenszövetek, közöttük ügyes 
paszományos munkára utaló rojtos, bojtos 
szövetek kerültek elő a tőzegből, de előkerül
lek a szővömestérség szerszámai is : len törő, 
tiloló, rokka, sőt gombolyagban a finom len
fonál is. Majd felfedezték a szövőszék darab
jait is, amelyekből sikerült összeállítani az 
egész szövőmasinát, az első emberalkotta 
gépet. A finom lenszövetből bizonyára na
gyon alkalmas és tetszetős ruhák készültek, 
még pedig nemcsak természetes fehérszínű 
öltözékek, hanem színesek is. Hogy a cölöplakók szépérzéke megköve
telte a színes ruhákat, azt bizonyítják egyrészt a színes szöveldarabok, 
másrészt a robenhauseni tőzegből napvilágra került festékek is, amelyek-

Az első szövőszék.
A híres rabenhauseri cölöp- 
építm ényben  m egta lálták  a 
vizifalvak  lakóinak szövőszé
ké t, am ely a legősibb ipcri 
gépnek tek in th e tő . A kép a 
szövőszéket úgy m u ta tja  be, 
ahogyan a m eg ta lá lt da rab ja i
ból össze leh e te tt á llítan i. L á t
juk , hogy egyszerű, kezdetle
ges eszköz volt, de a cölöp
falvak ügyeskezű asszonyai 
mégis szép, finom lenszövetet 

szőttek  vele.



Készül a fazék.
A m űvész, aUi ezt a képet ra jzo lta , m aga elé képzelte a cölöpfala asszonyait, am in t ügyes 
kezükkel agyagból fazekakat form álnak, a gyerm ekek pedig csodálkozva nézik az a j csoda 

m egszületését. A kedves kép a  lazekasm esterség fe lta lá ló it ö rök íte tte  meg.

font kosarak, szatyrok, halászvarsák, kerültek napfényre, jeléül annak, 
hogy a cölöplakók háztartása ugyancsak föl volt szerelve mindenféle 
készséggel. A fonás mestersége, akárcsak a hálókötés, bizonyára régibb 
keletű, mint a szövés, hiszen a vesszők összefonását már akkor meg
tanulhatta az ősember, amikor kóborló vadász vagy nomád pásztor 
korában szélfogó cserényeket font, vagy vesszőből font kunyhókat ké
szített. A cölöpházak készítésénél is alkalmazta a vesszőfonást, hogy 
erősebbé, széltartóbbá tegye a falakat.

Tolnai Világ történelme

kel szöveteiket megfestették. A vörös vasokkerből vörös, a rezeda virá
gából sárga festéket készítettek, a földi bodza bogyója kék festéket 
adott, zsírral kevert szénporból pedig fekete festéket kaptak. Elképzel
hetjük, milyen élénk, színes képet nyújthatott a tavon úszó cölöpfalu, 
tarka ruhákban sürgölődő lakóival.

A fonás mesterségének emlékeit is felszínre hozta a robenhauseni 
telepből Messikomer Jakab kutató csákánya. Sásból és fűzfavesszőből
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Miközben a cölöpfalvak asszonyai vesszőkosaraikal fonlak, vélet
lenül olyan felfedezést tettek, amely egy újabb házi iparágnak lett az 
alapja. A fonott kosarak csak szilárd tárgyak hordozására voltak alkal
masak. már pedig szükség volt könynyebb vízmerítő és víztartó 
edényekre is, amelyekkel pótolni lehet a fából vájt vagy kőből ké
szült nehezebb edényeket. Egyik ötletes asszony úgy segített magán, 
hogy agyaggal tapasztotta ki a kosár belsejét, így már lehetett benne 
vizet, tejet is tartani. Lassan általánosan használatosak lettek a 
cölöplakók körében az agyaggal kitapaszlotl fonott-edények. Meg
történhetett egyik háznál, 
hogy egy ilyen kosár a tűz 
közelébe került és össze
égett. A vesszőfonat leégett 
róla, ellenben ottmaradt a 
keményre égett agyagbélés, 
amelyet vesszőburok nélkül is 
edénynek lehetett használni.

Talán így, véletlenül 
jött reá az ősember az a'ii](t;r  
nlcmjek készítésének módjára 
és a véletlen felfedezés nyo
mán kifejlődött az ősi jazeküs- 
meslerség. Valószínű, hogy 
kezdetben úgy készüllek az 
agyagedények, mint ahogyan 
véletlenül létrejött az első 
fazék. \  esszőből fonták az 
edénymintákat, ezeket gon
dosan kitapaszlotlák agyag
gal, majd a tűzbe tették a vesszőfonalos nyers edényeket, hogy olt kiégje
nek. A cseréptöredékeken, amelyek a cölöpépítményekből tömegesen 
kerültek felszínre, látható a vesszőfonadék lenyomata, amely a cserép
edényeknek díszt is kölcsönözhetett. Később talán csupán a díszítés 
kedvéért alkalmazták a vesszőfonadékot, amelynek lenyomatai ugyan
csak cifrává tették az edények külsejét. Majd megtanulhatták a 
cölöplakók az agyagnak kézzel való formálását és színes anyagokkal 
való zománcozását is, ami a díszítésre, szépítésre újabb lehetőséget 
nyújtott. A fazekaskorongot azonban aligha ismerték a cölöplakók, —

Különböző agyaf/edények a cölöplakók korából.
A fazekas mesterség feltalálói a cölöplakók voltak, 
akik ezt a mesterséget már annyira fejlesztették, 
In gv a legkülönbözőbb alakú és díszítésű edénye
ket tudták előállítani. Az edények formái és ékít

ményei művészi ízlést árulnak el.
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legalább is ezt a fazekas szerszámot nem fedezték föl a tavak iszapjá
ban, — s így valószínű, hogy a vesszőfonat alkalmazása az edények 
kiformálásánál még sokáig szokásban maradt.

mástól, ami arra vall, bogy a készítőik nem lesték el másoktól a díszítés 
mintáit, hanem a saját ötleteiket valósították meg az edények külsejére 
égetett rajzokban.

A mesterségekben való fokozatos előrehaladás közepette ősi fog
lalkozásait sem hagyta abba a cölöplakó. Bár az állattenyésztés, föld
művelés és a házi mesterségek sok munkát adtak, azért a vadászaira is 
jutott idő. Szükség is volt reá, mert hiszen a házi állatállomány föl
frissítése és gyarapítása csak az erdők, mezők vadjainak felhajtásával, 
elfogásával és megszelídítésével történhetett. Míg a jégkorszaki vadá
szat főcélja a napi élelemszükséglet megszerzése volt, s a barlangi va
dász nem gondolt a jövőre, nem akart vagyont gyűjteni, gazdagodni, 
addig a cölöplakók a vadászatot a termelő gazdálkodás, a vagyon
szerzés szolgálatába állították. Az élő vagyon szaporítása, a csorda, 
a nyáj, a konda megnövelése volt a cölöplakó gazda főtörekvése. E gya
korlati cél mellett azonban az ősi vadászszenvedé’y is kihajtotta néha 
a cölöplakót a vadonba, hogy nyílpuskájával lövöldözzön a kisebb 
vadakra, amelyeknek felkutatása és elejtése növelte a férfias bátor
ságot és ügyességet. A vadászatnak ez a módja már nem volt csupán

A s\á jc i cölöpépítményekböl 
a sok agyagedény között ilyen 
széles serlegalakii edényeket 
is találtak. Ezekben valószínű
leg világítás céljából állati zsírt 
vagy növényi olajat égettek.

A  c'jlöplakók lámpása.

A cölöplakók agyagipara, akárcsak a 
szövőiparuk, meglehetősen fejlett volt. Sok
féle edényt ismertek már ivópoharakat, 
korsókat, bögréket, köcsögöket, fazekakat, 
lapos tálakat, lábasokat és tányérokat. A dí
szítésben is nagy a változatosság, jeléül annak, 
hogy az ősi fazekasmesterek nemcsak a gya
korlati cél kielégítésére törekedtek, nemcsak 
gépiesen gyártották bizonyos sablon szerint 
az edényeket, hanem művészi ízlésük is volt 
és azt igyekeztek ki is elégíteni. A cifra ékít
mények, amelyeket a cölöpfalvak edényein 
láthatunk, csaknem mind különböznek egy-

Az úszó fa törzstől az első bárkáig.
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hasznot hajló foglalkozás, hanem főként kedvtelés, szórakozás, amely 
felüdítette a férfiaknak munkában kifáradt testét és fölfrissílette a 
lelkűket. A vadászat ekkor alakult terhes munkát jelentő foglalkozás
ból testet, lelket erősítő sporttá.

A másik ősi foglalkozás, a halászai, a cölöplakók korában még 
nem tudta magát függetleníteni a gyakorlati céltól, bár kétségtelen, 
hogy a cölöplakó halászok kedvteléssel űzték mesterségüket és örömük 
telt abban, hogy mesterségbeli készségüket, akár újabb halászszerszá
mok, akár új módszerek feltalálásával, tökéletesíteni tudták. Tulajdon
képpen a halászat volt a tavak mellett letelepedett emberek főfoglal
kozása, ami természetes is, mert hiszen a halban bő tavak szinte fel
kínálták magukat az Ázsiából bevándorlóit népnek. A halászat azonban 
nem tudta fedezni a cölöpfalvakban letelepedett halásznép minden 
szükségletét; ezért kellett lassankint áttérniük a többi foglalkozásra 
is, amelyeknek ismeretét őshazájukból hozhatták magukkal. Idővel 
azután a halásztelepek lakossága a sokféle mesterségekben mindinkább 
előrehaladt, úgyannyira, hogy már nem foglalkozhatott mindenki vala
mennyi mesterséggel, a munkát meg kellett egymás között osztaniok 
és kiki tehetségéhez, hajlamához mérten választott foglalkozást. Volt, 
aki főként gazdálkodott, a földet mívelte, állatokat tenyésztett; mások 
egyik vagy a másik kézművességben tökéletesítették magukat, egy 
részük pedig megmaradt a halászat mellett.

A cölöpfalvak halászai kétségkívül nagyon jól érleltek a mester
ségükhöz. Erre enged következtetni a cölöpépítményekből előkerült 
sokféle halászszerszám. A cölöplakó halászok úgyszólván valamennyi 
halászkészséget ismerték, amelyet a mai halásznépek használnak. Szi
gonnyal, horoggal, hálóval, varsával fogták a halat és bizonyára a 
különböző halfajták tartózkodási helyéhez, életmódjához, szokásaihoz 
mérten alkalmazták hol az egyik, hol a másik halászszerszámot.

A halászmesterségnek természetesen nélkülözhetetlen kelléke volt 
a csónak, amely egyúttal a cölöpfalu és a part közölli közlekedésre is 
szolgált. A cölöplakók csónakjai azonban már haladást jelentenek a 
víziközlekedés terén, mert a legősibb vízijárművek nem ezek voltak, 
hanem a vízen úszó fatörzsek, amelyeket az ősember erős faággal haj
tott tova és irányított, ahogyan még ma is látjuk egyes kultúrátlan 
népeknél. Ám az úszó fatörzs legkevésbé sem lehetett biztonságos vízi
jármű, ha mégoly ügyesen bántak is vele. Ezért később az ősember 
több íatörzset összekötözött, lulajt készített és ezen hajókázott. A tulaj
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azonban nehezen irányítható, ügyetlen jószág volt, már pedig az ős
embernek a halászatnál gyorsabb, könnyen kezelhető járműre volt 
szüksége.

Mint annyi más esetben, itt is a természet vezette reá a meg 
oldásra. A vízen korhadt fatörzseket is látott úszkálni és megfigyelte, 
hogy milyen könnyedén lebegnek. Akadt a korhadt fatörzsek közölt 
olyan is, amely hosszában ketté volt hasadva és odvas belsejével 
szinte felkínálta magát az ősembernek, hogy üljön bele. A mindenre

A legrégibb cölöplakók egyetlen fatörzsből k iv á jt és k iég e te tt csónako
k a t Használtak. I la  hosszabb törzsből fa rag ták , a tözs vékonyabb végét k i
hegyezték, a to m p á ra  v ág o tt végét pedig vastag  falappal zárták  el. A keskeny 
lélekvesztővél ugyancsak ügyesen ke lle tt bánni, hogy fel ne forduljon.

kész, bátor ősember nem is tétovázott, merészen beszállt a termé
szetes csónakba és örömmel tapasztalta, hogy milyen gyorsan és 
könnyedén tud benne tovahaladni a vízen.

Ezzel fel volt találva az első vízijármű. Az ősember most már 
tudta a módját, hogyan készíthet magának csónakot. Félig korhadt 
fatörzset keresett, vagy ha ezt nem talált, kidöntött egy vastagtörzsű 
élőfát, kőékekkel ketté hasította, kőbaltájával, vésőjével a belsejét 
kivájta, tűzzel kiégette és kész volt a lélekvesztő. Még csak evezőket

A  legrégibb csónak.
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kellőit faragni, majd a kész csónakot a vízre tolni, bátor szívvel bele
ülni, az evezőt biztos kézzel megragadni -— s az ősember elindulhatott 
első magakészítette csónakján az első vízi útra.

A svájci cölöpépítményekben az egyetlen törzsből faragott csó
nakok maradványait mindenütt, megtalálták, jeléül annak, hogy ez a 
kezdetleges vízijármű általánosan el volt terjedve a vízilakóknál.

Csónakázás az őskorban egyik svájci tavon.
V.7. a művészi kép egy fiatal p á rt m u ta t be a cölöpép ítm ény  ek 
korából. Kg vétlen fatörzsbői fa rago tt csónakjukon hazafelé 
ta rta n a k  a  cölöpfaluba. Az asszony evez a férfi pedig nyíl- 

puskájával valam i m adárra  céloz.

A cölöplakók leginkább tölgyfából faragták csónakjaikat, amelyeknek 
hossza különböző volt ; akadtak közöltük 10—12 méter hosszú és igen 
keskeny lélckvesztők is. A svájci tavak fenekéről napvilágra került 
csónakok peremén látni lehet az evezők részére vágott rovátkákat, 
amelyek a használatban alaposan kikoptak. A hajlott fenekű, keskeny 
csónak nem feküdhetett biztosan a vízen, könnyen billenhetett ide-oda
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és nagyon ügyes evezősnek kellett lennie annak, aki a hullámzó tavon 
tovahajtotta. A cölöplakók bizonyára mind jól értettek a csónakázás
hoz, az asszonyok és gyermekek csakúgy, mint a férfiak. Hiszen nem 
mindig állott férfi rendelkezésre, ha a partra kellett evezni, vagy onnan 
vissza a faluba. Ilyenkor az asszonyok vagy a gyermekek fogták meg az 
evezőt és biztos kézzel hajtották a lélekvesztőt, akárcsak mainapság 
a halász- vagy hajósnép asszonyai és gyermekei.

Az egyetlen törzsből készített csónakokat később tökéletesítette

A h a jó  ő se .
A  cölöpópftmónyek korúban m ár nem csak egyetlen fatörzsből v á jt 
lélekvesztőket, hanem  deszkákból össz.erótt nagyobb b á rk ák at is 
tu d o tt készíteni az ősember. l£gy D ániában felfedezett cölöpépíl- 
m ényben b u k k an tak  reá egv ilyen b á rk a  m aradványaira , am elyek
ből sikerült az ősi v íz ijá rm űvet összeállítani. A képzeletbeli kép, 
használatban  m u ta tja  be a hajó ősét, am elyet a dán  cölöplakók 

több  evezővel h a jto tta k  tova a tengeren.

a találékony ősember. Hogy biztosabb járású legyen a csónak, a pere
mére deszkákból bordákat erősített. így öblösebbé, nagyobb befogadó 
képességűvé is tel Le vízijárművét. A deszka használata még később 
rávezette az embert a bordákból cgyberótt csónakok készítésének a 
módjára. Ez már egy lépés volt a nagyobb vízijárművek — a bárka, 
a hajó — feltalálásához. Abban az időben, amikor a svájci cölöp
lakók még egyetlen fatörzsből vájt csónakokat használtak, a mai Dánia 
területén élt cölöplakók már hatalmas bárkákat készítettek deszkák
ból és sok evezővel gyorsan hajtották előre a tengeren.

A cölöplakók vallása.

Amit a cölöplakók életmódjáról, foglalkozásáról elmondottunk, 
abból képet alkothatunk magunknak a nyüzsgő elevenségről, ami a 
cölöpfalúban és környékén uralkodott. A barlanglakok zaklatott, küz
delmes életéhez képest, — amelyet a folytonos harc, zsákmányolás, a 
Természettől való örökös függés jellemzett, — óriási haladást jelentett
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a cölöplakók békés, nyugodt élete, amelynek a harc helyett a munka, 
a rablás helyett a termelés volt az alapja.

Ha a cölöplakó ember értelme felül is kerekedett a Természeten, 
ha hatalmába is kerítette az állatok és növények világát, a természeti 
erőkkel szemben mégis tehetetlen maradt. Már a jégkorszaki vadá
szokban is élt a természeti erők félő tisztelete, de még inkább meg
tanulták félni és tisztelni az ismeretlen földöntúli hatalmakat a föld- 
mívcléssel és állattenyésztéssel foglalkozó cölöplakók. A szorgalmas 
munka ugyanis nem biztosította mindig a jólétüket, hiszen a bő termés
nek, a jószág egészséges fejlődésének öröme után rájuk köszönthetett 
a jégverés, árvíz, baromvész vagy háború alakjában a pusztulás és a 
szegénység.

Hogy a cölöplakókban ki volt fejlődve a felsőbb hatalom babo
nás tisztelete, azt a cölöpépítményekből 
napvilágra került különböző bálványok 
bizonyítják. Általánosan cl volt terjedve 
a cölöplakóknál egy félhold alakú tárgy, 
amelyet agyagból készítettek és egyszerű 
ékítményekkel díszítettek. Csaknem vala
mennyi cölöpépítmény kultúrrétegéből 
előkerült néhány agyag-félhold és ezek 
alakban, nagyságban, díszítésben úgy
szólván semmit sem különböztek egymás
tól. Az agyagfélholdak megegyező volta 
valószínűvé teszi, hogy e különös tárgyak
bálványok voltak, jelképei a Holdnak, amelyet a cölöplakók felső hata
lomként tiszteltek. A holdimádást, mint ősi vallási szokást, megtalál
juk úgyszólván valamennyi ókori népnél. A föníciaiak és az egyiptomiak 
vallásában a Holdnak külön istennője volt, akiben a termékenyítő erő 
forrását látták és tisztelték. A Hold istennőjének ezeknél a népeknél 
is a félhold, a holdszarv volt a jelképe, amely, az aratásnál használt 
sarlóhoz és az ökör szarvához való hasonlóságánál fogva, jelképezte 
egyúttal a füldmívelést és az állattenyésztést is. Abból, hogy a cölöp- 
építményekben a hold-jelképet mindenütt megtalálták, arra lehet kö
vetkeztetni, hogy a holdimádás legősibb formájában már a cölöplakók
nál ki volt fejlődve.

Egyébként a cölöplakóknál — akárcsak a jégkorszaki barlang
lakoknál — a túlvilági életben való hit is cl volt terjedve. Hogy való-

Ilolabá.vány.
A svájci cölöp épít menyekről 
számos félholdalakú agyag
tá rg y  kerü lt napvilágra. E zek
ről azt hiszik a tudósok, hogy 
jelképei a H oldnak, am elyet a 
cölöplakó ősemberek istenként 

tisz te ltek .
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ban Iliitek az elporladó testből kiszabadult lélek vándorlásában, azt leg
inkább mutatja a szertartásos tisztelet, amellyel halottaikat eltemették. 
A temetkezés módja a legrégibb cölöplakóknál alig különbözött a jég
korszaki temetéstől. A cölöpfaluból a partra vitték a halottat és össze
kötözött, zsugorított helyzetben kőlapokból összetákolt sírládába tet
ték. Azután szerszámokat, fegyvereket és tálakban ételt helyeztek 
melléje, majd nehéz kőlappal lefödték a kősíft. A temetkezésnek ez a 
módja arra vall, hogy a cölöplakók ugyanúgy gondolkoztak a halottak-

Egy cöiöplakó sírja.
A kárcsak a jégkorszakban, a fö ld tö rténeti je lenkor elején is zsugoríto tt 
helyzetben tem ették  el a h a lo ttak a t kősírokban és melléje te tte k  fegy
vereket, ékszereket és tá lak b an  é te lt, vizet is, bogy a h a lo tt el legyen 
lá tv a  m indennel és a szelleme ne té rjen  vissza a tú lv ilágról az élők közé.

ról, mint a jégkorszaki vadászok és ellátták őket mindennel, amire túl- 
világi útjukon szükségük lehet, nehogy visszatérjenek az élők közé és 
a szerencse mellett esetleg bajt is hozzanak reájuk.

A parti kősírokban talált csontvázakon kívül a cölöpépítmények 
iszaprétegeiből is előkerültek ősemberi csontvázak. Ebből nem szabad 
azonban arra következtetni, hogy a cölöplakók halottaikat néha egy
szerűen a tófenékre süllyesztették és így temették el. Valószínű, hogy a 
tófenéken talált csontvázak véletlenül vízbefúlt vagy tűzvész alkalmá
val elpusztult emberek maradványai.

A réz és a bronz a művelődés szolgálatában.

A többszázezer éves ködös múltból, amikor a kezdetleges erdei 
emberrel elindult küzdelmes útjára az emberiség, így bontakozott ki 
lassanként teljes felsőbbségében a Természet Ura. A világ meghódítá
sára, egyre fejlődő értelmén kívül, mindezideig főfegyvere a kő volt,
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amelyet előbb természetes formájában használt, majd ütögetéssel, pat- 
tintgatással alakított, végül csiszolt, simított, hogy használatra alkal
massá tegye. Ennek, az emberiség történetében kőkor néven emlegetett 
korszaknak köszönhetünk úgyszólván minden alapvető fölfedezést. 
A tűzgerjesztés módjának feltalálása, az anyag — kő, fa, csont — meg
munkálása, a legfontosabb szerszámok készítése, a fonás, szövés, varrás 
es fazekasság mestersége, az állattenyésztés, a földmívelés, valamint 
az első társadalmi szervezkedés — mind a kőkor kultúrájának nagy- 
- /.erű eredménye. De a technikai és mesterségbeli készség, valamint a 
társadalmi élet fejlődése mellett nagy haladáson ment keresztül a kő
korban az emberi lélek is. A természet szemléletéből kifejlődött benne 
a szép iránti érzék, amelyből kisarjadt a barlanglakok kezdetleges művé
szete ; a természeti erők hatalmas megnyilatkozásai kifejlesztették 
a földöntúli hatalmakban való hitet, a vallásos érzés csiráit.

Az évezredek hosszú során át tartó kőkort lassan, fokozatosan 
egy új korszak váltotta föl, anélkül azonban, ho,gy a kőkorszaki élet 
i s kultúra nyomtalanul eltűnt volna a Föld színéről. Hiszen a földkerek
ség egyes részein még ma is élnek kezdetleges kultúrájú népek, amelyek 
kőből készült eszközöket használnak, s amelyeknek életmódja, lelki 
műveltsége sem emelkedett túl a kőkori fokon. Európában azonban a 
földtörténeti jelenkor első felében a kőkor végétért, s egy nagyszerű föl- 
h dezés újabb hatalmas lökést adott a művelődés útján előretörő emberi

dnek. Ez a fölfedezés egy új anyag volt, a kőnél, fánál, csontnál alkal
masabb matéria, amelyet ugyancsak a Természet kínált fel az ember
nek. Az új anyag a Jém volt.

A svájci és más európai cölöpépítmények kutatásánál, — mint 
már említettük, — a kőeszközöket rejtő legalsó kultúrrétegek fölött 
olyan iszaprétegeket tártak föl, amelyekben rézből és bronzból készült 
tárgyak — fegyverek, házieszközök, edények stb. — hevertek. Kétség
telen, hogy az emberi kultúrának ezek az emlékei olyan korból származ
nak, amely nyomon követte a kőeszközök használatának a korát. A 
cölöplakó ember, aki a tavak vidékén már a földtörténeti jelenkor 
elején kifejlesztette a jégkorszaki műveltségnél jóval nagyobb kultú
ráját, nem állt meg a megkezdett úton, hanem újabb fölfedezések, talál
mányok révén még inkább tökéletesedett.

A fémeket rejtegető ércek fölfedezése, valamint a fémek kiolvasz
tásának és megmunkálásának a kieszelése nem a svájci cölöplakók érdeme. 
Az érctechnika valahonnan idegenből származott át a svájci cölöplakók
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körébe, akik azután tökéletesítették és elterjesztették egész Európában. 
A tudósok azt tartják, hogy —- miként a cölöplakók kőkori műveltsége 
is a böldközi-tenger vidékéről került a svájci hegyek közé, — úgy az 
emberi szellem és ügyesség új találmánya is innen indult el hódító útjára. 
Azt hiszik, hogy az ércekben gazdag 'iiprus-sziget lakói voltak az elsők, 
akik rájöttek, hogy a hegyekben található vörös színben fénylő anyag, 
a réz, nagyon alkalmas fegyverek, szerszámok készítésére. Eleinte amúgy 
nyers állapotban próbálták kalapácsolással formálni a lágy, nyújtható, 
de amellett szívós anyagot, majd rájöttek, hogy az tűzben meg is olvaszt

ható s ilyen álla
potban formákba 
önthető.

A rézből ké
szült eszközöknek 
azonban a kővel 
szemben volt egy 
nagy hátrányuk, 
nevezetesen, hogy 
anyaguk puhasá
gánál fogva gyen
gék, hajlékonyak 
voltak, könnyen 
el is koptak. Ezen 
a hajon segíteni 
kellett. A termé
szet útmutatása

rá is vezette az embert arra, hogy miképpen lehet a rezet kemé
nyebbé, cllenállóbbá tenni. Valószínűleg véletlen folytán sikerült 
a rézeszközöket készítő emberek egyikének a hegyek között föl
fedezni egy ásványt, amelyből a tűz segítségével a vörös réz
nél keményebb, fehérszínű fémet tudott kiolvasztani. Ez a fém az ón 
volt. E fölfedezés az emberi szellemnek a réz fölfedezésénél is nagyobb 
vívmánya volt, mert hiszen a vörösrezet az ember készen, megmunká
lásra alkalmas állapotban találta a természetben, ellenben az ónt előbb 
ki kellett olvasztani az ásványból, amelyet a hegyek között talált. A 
fémeknek érceikből való kiolvasztása, a jémkohászat, kezdődött ezzel 
a nagyszerű fölfedezéssel. De nagyot lendült az ón megismerésével a 
fémipar is. A rézeszközök készítésével foglalkozó ember ugyanis rájött

Különböző bronzkori eszközök egy felsőolaszországi cölöp/aíUbjI.
1. Bronzvéső. 2. Bronzkós. 3. B orotválókés bronzból. 4. Csontból 
•iiragott fésű. 5. Csontból készült pörgettyű , am elynek a tengelyét 

vékony bror.zlemcz borítja . (3. B ronztű . 7. Agyagedény.
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arra, hogy, ha a lágy vörösfémet a kemény fehérfémmel összeolvasztja, 
olyan anyagot kap, amely szívósabb, keményebb, mint az addig hasz
nált réz, de. azért jól megmunkálható, könnyen formálható, önthető, 
kovácsolható. így fedezte föl az ember az első fémötvényt, a bronzot.

A bronz feltalálásával az ember olyan anyaghoz jutott, amely 
minden tekintetben különb volt, mint a kő vagy a csont és fa. Az olvasz
tással folyékonnyá változtatható fém jobban engedelmeskedett az ember 
akaratának, mint a rideg kő vagy a kemény fa és csont. Amit találé
kony eszével kigondolt, könnyebben önthette formába a bronzból, köny- 
nyebben alakíthatta mind megfelelőbb formára és díszíthette, csinosít
hatta Ízlése szerint. Az újabb gyakorlati találmányoknak és a művészet 
fejlődésének széles útja nyílt meg ezzel az ember előtt. Az ember rí 
i s  tért erre az útra és nagyobb lépésekkel, 
gyorsabban haladt rajta előre, mint a kő
kor akadályokkal teleszórl, rögös, bizony
talan ösvényén.

A bronzkor, — ahogyan az emberiség 
őstörténetének a kőkor után következő kor
szakát nevezzük, — a svájci cölöpépít
ményekben tárul elénk a legszebben, annak 
ellenére, hogy a kezdetét nem itt kell keres
nünk. Valószínű, hogy a Földközi-tenger 
partvidékének kereskedő népe terjesztette 
(>1 a svájci cölöplakók között a fémek hasz
nálatának a szokását. Előbb a réz terjedt 
el és pedig már a kőeszközök használatának 
a korában. A Bieli-tóban fölfedezett húsz kőkori cölöpépítmény kultúr- 
rélegében, a finoman megmunkált, csiszolt kőeszközök, szépen díszített 
cserépedények mellett, tiszta rézből készült tárgyakat is találtak. Fő
ként apró csecsebecsék, ékszerek kerültek elő az iszapból : rézgyöngyök
ből összefűzött nyaklánc, karkötők, kis medaillonok, amulettek. De 
találtak a Bieli-tó iszapjában kis tőröket, amelyek inkább játszószerek
nek látszottak, mint öldöklő fegyvereknek, továbbá rézszerszámokat' 
késeket, vésőket, kalapácsokat.

A rézeszközöket tehát már ismerte a kőkori cölöplakó és való
színűleg nemcsak vásárlás útján jutott hozzájuk, hanem maga is meg
próbálkozott a készítésükkel. Svájc hegyei között itt-ott előfordult 
termésréz, azután meg a délvidéki kereskedők nyers rézanyagot is hoz-
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A  (ölöp/alu fegyverkovácsának 
üllője.

Egy svájci cölöpfalúból kerü lt ki 
ez a bronzból készült üllő, am elyet 
a kovácsm ester, aki használta, 

díszítéssel is e llá to tt.
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lak Svájcba, megvolt tehát a mód arra, hogy a cölöplakók ügyes- 
kezű mesteremberei réztárgyakat is készítsenek a kő- és csonteszközök 
mellett. Egyik svájci cölöpépítményben hatalmas bárdalakú vörösréz- 
tömeget találtak, amely olyan nehéz és esetlen volt, hogy nem lehetett 
fegyvernek tartani, inkább nyersanyagnak. Ugyanebből a cölöpépít
ményből kisebb rézeszközök is előkerültek, amelyekről kétségtelenül 
meg lehetett állapítani, hogy használatban voltak. Egyúttal azt is meg 
lehetett állapítani, hogy Svájcban készültek, mert a formájuk teljesen 
hasonló volt a kőeszközökhöz, amelyeket a cölöplakók használtak.

álig a rézeszközökről nem lehet egészen biztosan állítani, 
hogy készítésük és használatuk szokása idegenből jutott el Svájcba,

vagy hogy maguk a svájci 
cölöplakók jöttek reá a réz 
felhasználásának a módjá
ra, addig a bronznak az 
alkalmazását kétségtele
nül idegen népektől tanul
ták meg a svájci cölöp
lakók. Svájcban ugyanis 
sehol sem fordul elő olyan 
érc, amelyből ónt lehetne 
kiolvasztani, hiányzott te
hát a nyersanyag, amely
ből a vörösrézzel bronz- 
ötvényt tudtak volna ké
szíteni. Egyébként a vörös

réz sem fordult elő a svájci hegyekben olyan nagy mennyiségben, 
hogy a svájci cölöplakók ipari szükségletét fedezni tudta volna.

I la a svájci cölöplakók nem is dicsekedhettek a bronz fölfedezésé
nek dicsőségével, azt viszont el kell ismerni róluk, hogy az idegenből 
hozzájuk került bronzanyag feldolgozásához nagyszerűen értettek. 
A már említett Bieli-tó mellett fekszik Möringen falu, amelynek közelé
ben két cölöpépítményre bukkantak. Az egyik a part közelében terül 
el, ezt kőkori cölöplakók lakták ; a másik messze benn fekszik a tóban 
és bronzkori cölöplakóknak volt a lakóhelye. A múlt század végén a 
Bieli-tóban új szabályozási munkákat végeztek és ekkor fedezték föl 
a ló belső részén fekvő bronzkori telepet. Rengeteg bronzeszköz került 
innen napvilágra és sok olyan tárgy, amelyből arra kellett következtetni,

• 29)

A  cölöpfalvak asszonyainak karperecéi.
A bronzot szép színe és díszítésre alkalm as volta m ia tt 
szívesen haszná lták  a cölöplakók ékszerek készítésére. 
A karperecek form áiban nem volt nagy változatosság, 
de annál inkább kifejezésre ju to tt  az ötvösm esterek 
ötletessége és m űvészi ízlése a legkülönbözőbb d íszíté
sekben. A képen lá th a tó  karperecek a m öringeni őskori 

ipartelepről valók.
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hogy ill egy nagy ipartelep volt, ahol tömegesen gyártották hronzból 
a különböző használati tárgyakat. A möringeni ősi gyártelep romjai
ból fuj tatóval és retortával ellátott olvasztókemencék, agyagból készül t 
olvasztótégelyek, összetört és beolvasztásra váró bronztárgyak, ón- és 
réztömbök, már kiolvasztott bronztömegek, sok gyalult fémforgács, 
önlőminták stb. kerültek elő, jeléül annak, hogy itt, talán 20—30 ezer 
évvel ezelőtt, élénken pezsgő munka folyt és a gyári üzem nagyarányú 
termelésre volt berendezve. Megtalálták a gyártelep árúraktárait is, 
ahol a legkülönbözőbb eszközök — kardok, nyílhegyek, tőrök, lándzsa- 
w gok sarlók, csákányok, vésők, kések — és ékszerek voltak eladásra ké
zen raktározva. Még közvetítő megbízottja is lehetett a möringeni gyár

ink ; ezt sejteti, hogy a közeli Szent Gallen mellett is találtak 
egv raktárt, több mint hatvan vado
natúj bronzbaltával. A möringeni 
gyáron kívül máshol is találtak Svájc
ban bronzkori ipartelepeket, ahol 
tömegesen gyártották a bronzeszkö
zöket. Egyik helyen 7000, másutt 
6000, Genf közelében pedig mintegy 
másfélezer különböző bronztárgyat 
fedeztek föl. A bronzeszközök nagy 
száma arra vall, hogy a svájci ős
lakosság nemcsak saját céljaira készí
tette a különböző használati tárgya
kat, hanem Európa más népeinek is.
Azt lehet tehát mondani, hogy Svájcban, ahol a kultúra legfontosabb 
tényezői már a kőkorban kifejlődtek, a bronzkorban kialakult a nagy
ipar és ezzel együtt a nagykereskedelem kezdete is.

Az ipar és a kcicskedelem a gazdagodásnak a forrása. A svájci 
cölöplakók, akik a kőkori szegényes kezdetből önszorgalmuk és munká
ink révén egyre előbbrejutottak a művelődés és a boldogulás útján, a 
bronzkorban már gazdag, tekintélyes emberek voltak A jóléttel egy üt t- 
járt a kényelem szeretete. A házaikat nagyobbra, lakályosabbra építet
ték és berendezésére is több gondot fordítottak. A cölöpfalvak meg
nagyobbodtak és sűrűbben épültek a tavakon. Megerősödtek a társa
dalmi kötelékek is, mert a közös érdek, főként a kóbor barbár törzsek
ében való védekezés, szorosabb együttműködésre, összetartásra kész
tette a tavak lakóit. Kialakultak a különböző társadalmi osztályok :

Amivel a bronzkori asszonyok a  h a j u 
kat tűzték.

A h a jtű k  nagyon d ivatosak  voltak  a 
bronzkorban. A karperecek cs nyakövek 
m elle tt a h a jtű k  voltak  a legkedveltebb 
ékszerek. Az ötvösm űvészek igyekeztek 
is szebbnél-szebb h a jtű fo rm ákat és díszí
téseket kieszelni, hogy a gazdag hölgyek 

Ízlését kielégítsék.
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a földmívelő és állattenyésztő gazdák, az iparos polgárok és az ipartele
peken foglalkoztatott munkások osztályai. Az állattenyésztés, föld- 
mi vclés a kőkorszaki egyszerű kezdetből nagyarányúvá fejlődött. A 
háziállatok száma megszaporodott, a termesztett növények megneme
sedtek és mind nagyobb földet követeltek. A szegényes házi gazdaságok
ból nagy gazdaságok fejlődtek.

A gazdasági és ipari téren való nagy előrehaladás mellett a szel
lemi és lelki élet terén is magas fokon állhatott a bronzkori ember. A 
svájci cölöpépítmények azonban erről — sajnos — keveset árulnak el.

meg az utókor számára a más őskori emlékekben annyira gazdag svájci 
tavak. S mert nincs írásos hagyományunk ebből a korszakból, nem 
ismerhetjük a bronzkorszaki cölöplakók mese- és mondavilágát sem, 
holott egészen bizonyos, hogy szellemi életük ekkor már a költészetben 
is megnyilatkozott.

A svájci cölöplakók hitéletéről is vajmi keveset tudunk, csak 
annyit sejtünk, hogy a túlvilágban való hit megvolt náluk, ük is féltek 
a hazajáró lelkektől, de nem úgy igyekeztek biztosítani magukat halot- 
taik szellemének visszatérése ellen, mint a kőkorszakiak. Fém sírokba

A bronzkori ember a túlvilági hatalmak iránti 
tiszteletét úgy juttatta kifejezésre, hogy bálvá
nyokat készített és azokat, mint a láthatatlan  
felsőbb hatalom m egtestesítőit, imádta. A képen 
emberalakot utánzó bálványt látunk elölről (a) 
és oldalról (b); a bálvány testére kockás rajzok
kal díszített, ingformájú ruhát m intázott a

Bronzkori bálvány égetett agyagból.

szobor készítője.

A művészi érzék, az Ízlés a 
bronztárgyak formáin, díszítésén 
megnyilatkozik ugyan, de arról 
nincs tudomásunk, hogy a gya
korlati céltól független művészi 
alkotások életrekeltek-e a gaz
dag cölöpfalvakban, mint egy
kor az egyszerű, szegényes bar
langlakásokban. A bronzkori 
technikában mutatkozó maga
sabb kultúrának meg kellett 
nyilatkoznia a szellemi életben 
is. Bizonyos, hogy a bronzkori 
cölöplakók már írásjelekkel ki 
tudták fejezni a gondolataikat, 
mert hiszen erre, mint kereske
delemmel is foglalkozó embe
reknek, gyakorlati célból is 
szükségük volt. írásos feljegy
zéseket azonban nem őriztek
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temették, liánom elégették a hullákat. Lehet, hogy a bronzkorszaki 
haloltégelés szokásánál a közegészségi szempont is irányadó volt, de 
inkább valószínű, hogy a holttestek elhamvasztásának főoka az a babo
nás hit volt, hogy a tisztító tűz a halott testével együtt a lelkét is elham
vasztja és így az életbenmaradottak meg vannak kímélve a ldsértet- 
járás borzalmaitól.

A kőkorszaki cölöplakók bálványimádása valószínűleg átszárma
zol L a bronzkorszaki cölöplakókra is, de magasabb műveltségüknek 
megfelelően náluk a földöntúli hatalmak tisztelete, a vallásos hit, már 
fejlettebb formában nyilatkozott meg. Erről azonban éppen úgy nincs 
biztos adatunk, mint a bronzkor képzőművészetéről és költészetéről.

A gazdagodásnak, a jó
létnek, a technikai és szellemi 
téren való előrehaladásnak, a- 
mely a bronzkori embert jelle
mezte, megvolt az árnyoldala 
is. A bronzkori lakótelepeken 
nyers fémanyagban, kidolgozott 
eszközökben, de főként termé
nyekben és állatállományban 
felhalmozott hatalmas vagyon 
felkeltette a szomszédos barbár 
törzsek irigységét és kapzsisá
gát. A bronzkori telepek lakói
nak alaposan fel kellett ké
szülniük a fenyegető orvtáma
dások ellen, s amint a cölöp- 
építményekből és más bronz
kori telepekről kikerült sok fegyver mutatja, állandóan készen is ál
lottak életük és javaik megvédésére.

A nagy felkészültséggel és a gazdagság hatalmával sem tudták 
azonban elriasztani a barbár ellenséget, s a munkától hangos, békés 
bronzkori telepeken ismételten fellángolt a háború tüze. A barbárok 
nagy tömegével és a nyers erőszakkal szemben sokszor nem tudott ellen
állni a telepek lakossága, a barbár rablók betörtek a falvakba, városkákba 
és vérbe, tűzbe fojtották a virágzó kultúrát. Ám a tehetség, a szor
galom és az akaraterő a pusztító veszedelem elvonulása után új életet 
teremtett a romokon. Újra megindult a munka, felépültek a porráégett

Különböző bronzkese!,■ a rímjei cölöpfalvakból.
Ez a sorozat kös azt mutatja, liogy a bronzkori 
ötvösök és fogy verkovácsok nagyon ötletes és jóiz- 
lésü mesteremberek voltak. A kések tormáiban, 

és a díszítéseiben nagy volt a változatosság.
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falvak, megteltek állatokkal a karámok, istállók, ismét kisarjadt a 
letarolt szántóföldeken a gabona és a szegénység helyén kivirágzótt 
újra a jólét és a gazdagság. A kifinomodott kultúra legyőzte a durva 
műveletlenséget.

Az ismételten feldúlt és porráégett cölöpfalvakban újjáépítésük 
után mindig egy-egy fokkal továbbhaladt a műveltség, mert az emberi 
szellem a romok nyomán újításokkal igyekezett újra megalapozni 
megbolygatott békéjét és boldogságát. De nemcsak a cölöpfalvakban 
sarjadt új élet a háborúk nyomán, nemcsak itt fejlődött, erősödött a 
kultúra, hanem Európa más részeiben is. Mert amikor a barbár törzsek 
a cölöplakókkal vívott győzelmes harcukból zsákmánnyal gazdagon 
megrakodva hazatértek, otthonukban igyekeztek a cölöpfalvakb m

tapasztaltakat éi- 
t ékesíteni. A fog
lyaiktól, akiket a 
cö lö p fa lv ak b  ól 
magukkal cipel
tek, megtanulták 
az állattenyésztés 
és föl d m ívelés 
módját, a szövés
fonás, fazekasság 
m este rség é t, a 
bronzöntést és az 
ötvösművészetet.

A békés cölöpfalvakból így terjedt el a műveltség távoli vidé
kekre és mindenütt megnyitotta a letelepedett munkás életnek, a 
társadalmi szervezkedésnek, az államalakulásoknak az útját. A bronz
kori kultúra nyomait szerte Európában, nemkülönben a Földközi
tenger afrikai és ázsiai partvidékein is mindenütt megtalálták. 
Magyarország területén is élénk, pezsgő élet folyt a bronzkorban; erre 
bizonyság a sok szcbbnél-szebb bronztárgy, amely a magyarországi 
bronzkori telepekről előkerült. A Magyar Nemzeti Múzeum régiség
tárának díszei a magyar földből kiásott különféle bronzeszközök, 
amelyek az egykor hazánk területén élt bronzkori ember művelt
ségét és gazdagságát hirdetik.

Az emberiség őstörténetének lapjai, a cölöpépítmények ősi emlé
keket rejtegető kultúrrétegei, ilyen sokat mondanak el nekünk a cölöp

í ■' :í

Díszített bronzeszközök Magyarországról.
1. Fokos. 2. Bárd. 3. és 4. Vésők. Valamenyit fanyélre erősítve 
használták; a fogantyújuk arra szolgált, hogy azon zsineget húz

hassanak át és így kötözhessék a fanyélre.
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lakók életéről, foglalkozásáról, szokásairól, lelkivilágáról, habár egyet
len sor írás, egyetlen írott emlék sem maradt fenn ebből az időből. A tudó- 
ok, akik a cölöpépítmények romjait átkutatták, bámuló szemmel látták 

a fekete iszapból kibontakozó fejlett 
kultúrát. A cölöplakó ember, aki a 
földtörténeti jelenkor elején, mint
egy húszezer esztendővel ezelőtt tele
pedhetett le Európában, a svájci 
tavak környékén, a jégkorszaki em
berhez képest rendkívül gyorsan 
ment mind előbbre a művelődés 
útján, s miután áthaladt az újabb 
kőkor, majd a réz- és bronzkor kultúr- 
fokain, elérkezett a történelmi idők 
küszöbéig.

Mielőtt elkísérnénk az emberi
séget az egészen rövid úton, mely 
a bronzkorból átvezette a történel
mi események színpadára, próbáljuk 
magunk elé képzelni az érdekes ké
pet, amely elénk tárulna, ha a mese
beli időgépen visszarepülhetnénk a 
cölöplakók korába. Útikalauznak válasszuk egy tudós író regényes 
leírását, amelynek nyomán a következő kis történetben rajzolhatjuk 
meg egy cölöpfalu mozgalmas életét.

A vizifalu végzete.

Többezer esztendővel Krisztus születése előtt boldog, megelé
gedett emberek éltek egyik svájci tó környékén. Mintegy ötvenezer cölö
pön nyugvó vízifalujuk kis városnak is beillett. Csinos lakóházaik, taka
ros gazdasági épületeik nyugodt, békés életet, jólétet, ízlést árultak el. 
Magtáraik tömve voltak gabonával; az istállók, ólak, karámok egyi
kéből sem hiányzott a lábasjószág; a parti legelőkön nagy csordák, nyá
jak, a tölgyesben pedig kondák tanyáztak. A szerszámraktárak telve 
voltak bronzból készült baltákkal, nyílhegyekkel, dárdavégekkel, edé
nyekkel és különböző gazdasági eszközökkel, a kincsesházakban gar-

Bronzból készült lándzsacsúcsok,
amelyek magyarországi bronzkori lelő
helyekről krrüitekki. Mint látható, a legel
terjedtebb bronzkori fegyver alakjában és 
nagyságában nagy volt u változatosság.
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madában állt a sok ékszer, csecsebecse, dísztárgy. A parti síkságon gabona- 
földek terültek el, gazdagon ontva a szorgalmas munka áldását.

A falu népe a legszorgalmasabb, a legmunkásabb volt az egész 
környéken. Valamennyi családnak megvolt a földecskéje, nyája, csor
dája, kondája ; valamennyien értettek a fazekasság, szövés-fonás és a 
bronzöntés mesterségéhez, emellett ügyes halászok és bátor vadászok 
voltak. A munkától egyikük sem irtózott, de meg is látszott mindegyik 
háztájékon a munkás' férfikéznek és az asszonyi szorgalomnak a nyoma. 
A falu népét, amely összetartó, erős törzset alkotott, bölcs, tapasztalt 
öregekből álló tanács irányította. Ez ügyelt a kis társadalom rendjére, 
ez szervezte meg a falu érdekében a közmunkát, amelyből nem von
hatta ki magát egyetlen munkaképes polgár sem ; ennek a parancsait 
követték a fegyverfogható férfiak, amikor a közös érdek harcbaszólí- 
totta őket a barbár rablók ellen.

A gazdagság és a fegyelmezettség nagy hatalmat adott a vízi
faluban élő törzsnek; nem csoda, hogy a környéken kóborló barbárok 
kerülték a tó lakóival való összeütközést. Tudták, hegy többszáz jól 
felfegyverzett férfi védi a falut, valamennyien bátor harcosok, akik 
nagyszerűen kezelik a nyílpuskát, a dárdát és a lándzsát. Azt is tudták 
a barbárok, bogy az ő kőhegyü fegyvereik keveset érnek a vizilakók 
bronzbaltáival, bronzvégű nyilaival, dárdáival és lándzsáival szemben ; 
egyenetlen harc, hiábavaló vérontás lenne megtámadni a vizilakókat. 
A cölöpfaluban felhalmozott kincs azonban csábította őket, s mert nem 
tudtak rablással hozzájutni, másképpen igyekeztek megszerezni. Nekik 
is volt valami kincsük, amit északról, a távoli tengerpartról hoztak 
magukkal, ahova a kincstermő tenger hullámai vetették ki. A barbárok 
kincse a sárgaszínű borostyánkő volt, amelyből gyöngyöket, karkötő
ket és egyéb ékszereket lehetett faragni. Azután még valamijük 
volt bőven: vadászemberek lévén, cl voltak látva szebbnél-szebb állati 
bőrökkel, prémekkel.

A borostyánkő-ékszerek és az állati bőrök bizonyára kellenek a vizi- 
lakóknak, helyettük gabonát, csillogó fémből készült tárgyakat és talán 
fegyvereket is kapnak tőlük cserébe. így gondolkoztak a barbárok és 
nem is csalódtak. A vizilakók, akikkel a tóparton találkoztak, s akikkel 
jelekkel igyekeztek megértetni, hogy mit akarnak, hajlandóknak muía - 
koztak a csereüzletre. Milyen kedves meglepetés lenne az asszonvoknak, 
leányoknak a titokzatos sárga fényben csillogó ékszer, amelvnek anvaga 
szebb, élénkebb, mint a barnavörös színű fém. A parton kiteregetett
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állati bőrök is csábították a barbárokkal tárgyaló férfiakat, mert raktá
raikban fogytán volt a téli ruhának való anyag, a vadászatra pedig 
alig jutóit idejük.

Megindult az alkudozás. A barbárok bronzeszközöket, főként 
fegyvereket követeltek cserébe a borostyánkő-ékszerekért és a bőrökért. 
Az ajánlat kedvező volt, mert hiszen otthon a szerszámraktárak és fegy
vertárak tele voltak bronztárgyakkal, bőven tellett a csereüzletre. Előbb 
azonban otthon tanácsot kell kérni az öregektől. így követeli a törzs- 
fegyelem. A vizilakók megmagyarázták a barbároknak, hogy másnap 
visszatérnek a partra, jöjjenek ők is oda és hozzák magukkal a felkínált 
ékszereket és bőröket. A barbárok vezére egy szép borostyánkőgyöngyöt 
adott át az egyik vizilakónak, hogy mutassa meg otthon; azután elvál
tak. A barbár csapat összeszedte a kiteregetett bőröket, s elindult az erdő 
felé, a vizilakók pedig csónakjaikba szálltak és áteveztek a falujukba.

A hír, amit a partról hoztak, hogy a barbárok csereüzletet aján
lottak fel nekik, nagy meglepetést keltett a faluban. Hiszen eddig egy
szer sem tapasztalták, hogy a barbárok békés szándékkal közeledtek 
volna feléjük. A sárga gyöngyöt mindenki megcsodálta, de különösen 
az asszonyok, akiknek csak úgy csillogott a szemük a gyönyörű ékszer lát
tára. Biztatták is a férfiakat, hogy fogadják el a barbárok ajánlatát és 
hozzanak tőlük minél több ékszert és állati bőrt. A férfiak azonban nem 
mertek cselekedni az öregek tanácsa nélkül. A törzsfőnök elé járultak 
tehát, elmondták neki, hogy mit akarnak a barbárok, s kérték a tanácsát. 
A törzsfőnöknek tetszett a csereüzlet, mert úgy látta, hogy népének 
újabb alkalma nyílik a gazdagodásra ; no meg maga is szívesen gondolt 
a barbárokkal kötendő jó üzletre. Hamarosan összehívta tehát a törzs 
öregeit és eléjük terjesztette a lakosság kívánságát, hogy cserekereske
dést kezdhessenek a barbárokkal.

Az öregek tanácsa nem döntött mingyárt. Őket nem sarkalta gyors 
cselekvésre a kincs utáni vágy, az ő feladatuk a dolgok komoly mérle
gelése, a törzs érdekeinek megóvása volt. Ismerték a barbárokat és sej
tették, hogy békés közeledésük mögött valami ravaszság rejlik. Nem a 
bronzékszerek kellenek nekik, hanem a bronzfegyverek, amelyek jobbak, 
erősebbek, mint az ő kőfegyvereik. Tudták az öregek, hogy a vizifalú 
népének hatalma a barbárokkal szemben csak addig tart, amíg erőseb
bek a fegyvereik, de megszűnik a felsőbbségük a vad rablónépséggel 
szemben, mihelyt azok is hozzájutnak bronzfegyverekhez. Kész vesze
delem ellátni a rőlhajú barbárokat fegyverekkel, mert egy szép napon
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majd megrohanják és halomra gyilkolják őket, kirabolják és felgyújtják 
a falujukat. Az öregek tanácsa, miután meghányta-vetette a dolgot, 
meghozta a határozatát, hogy nem szabad a barbárokkal csereüzletet 
kötni, kerülni kell a velük való érintkezést és főként a fegyvereket nem 
szabad puszta kapzsiságból kiszolgáltatni a veszedelmes ellenségnek.

A falu férfinépe, amelynek az öregek határozatát a törzsfőnök 
kihirdette, megnyugodott a bölcs intézkedésben, de az asszonyok duzzog
tak egy kicsit, hogy az irigy öregek megfosztják őket a sárga gyöngyök 
viselésének gyönyörűségétől. Csupán egy férfi akadt, aki nem tudott 
belenyugodni az öregek döntésébe. A többiek már régen kiverték a fejük
ből a barbárok ajánlatát és gondolni sem mertek arra, hogy megszegjék 
az öregek parancsát, őt azonban nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy 
a fegyvertárában halomszámra heverő nyílhegyek, dárdavégek és balta
fejek helyett gyönyörű ékszereket, drága bőröket és talán élő állatokat

szöntött ismét a verőfényes tavasz és vele a mezei munka ideje. 
Emberünket is lefoglalta a földje, mert jó gazda volt. A csűrjébcl még 
télen sem fogyott ki a takarmány és a gabona. Volt mit elvetni a birto
kán, amelyet az ősszel nagyobbított meg. Az erdőtől vette el nehéz, 
fáradságos munkával az új földdarabot. Egész ősszel döntögette a fá
kat, irtotta a gyökereket, majd föl is szántotta a kemény ugart, hogy 
tavasszal legyen hova elvetnie az újfajta gabonát, amelyet egy keletről 
jött kereskedőtől vett meg az ősszel. A földje meg a jószága volt minden 
gondja; a barbárokat, meg a kínálkozó jó üzletel már elfelejtette. Folyt 
is vígan a munka. Megteltek a barázdák az aranyszínű maggal, s a borona 
nyomán eltűntek a nedves fekete földben a szemek, hogy néhány hónap 
múlva ringó kalászba szökkenve, sokszorosan fizessék meg a gondos 
gazdának a reájuk fordított munkát.

Közben a jószágra is gondolni kellett, amely a téli istállózás után 
vágyott ki a szabadba, a friss legelőre. Nosza, elő a gyerekekkel. Melyikre

Bronz-sarlók.

is kaphat cserébe. Megszegni 
azonban ő sem merte az öre
gek tilalmát, s úgy tett, 
mintha elfelejtette volna ő 
is, mint a többiek, a barbá
rokkal való találkozást.

Kz a két sarló magyarországi bronzkori lelő
helyről került elő. Ilyen egyszerű eszközzel aratta 
egykor a bronzkori ember a magyar rónán termő 

gabonát.

Közben múltak a na
pok ; tovatűnt az ősz, majd 
a kegyetlen tél is, béke-
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lehet bízni a jószágot ? Az egyik fiú, aki a múlt évben pásztorkodott, 
már kinőtt ebből a mesterségből, reá a mezei munkánál van szükség, 
meg a vadászatnál. De felcserepedett a másik fiú ; most ezen a sor. Az 
a Ívja és a nagy fiú, kioktatják a legénykét, aki büszke, hogy már reá is 
bíznak valamit. Különösen a kóborló barbároktól óvják és a lelkére 
kötik, hogy ne engedje a nyájat az erdő felé kóborolni, mert onnan kony
áé« n érheti támadás. Különben ott lesz vele házuk kedvence, a virgonc 
1 h juhászkutya, amely jobban tud vigyázni a nyájra, mint tíz pásztor. 
V íiá erősködik, hogy nem lesz semmi baj, hiszen a múlt évben sokszor 
e í* 1L a bátyjával a legelőn, ismeri a környéket, ismeri a jószágot; nyu- 
, idim rábízhatják. A gazda nem kételkedik fia ügyességében, megbízik 
benne és megnyugodva néz a legényke után, amikor a téli szállásokról 
a partra özönlő juhok és kecskék nyomában víg dalolással halad a le
gelő felé.

Most a nagyobbik fiúra kerül a sor, a gazda neki is kiosztja a mun
tál. Nézze meg az új erdei földet, vájjon szépen kcl-e a vetés, lehet-e jó 
termést várni az újfajta gabonából. De fegyvert is vigyen magával, 
hátha vaddal kerül szembe, vagy barbárok támadnak reá. Sohasem árt 
az elővigyázatosság az erdő közelében. A legény örömmel készülődik. 
Szereti a természetet, a magányt és szereti a veszedelmet is. Az atyja 
kedvteléssel nézi a szép száll legényt, aki egy év alatt hirtelen férfivá 
serdült. Igazi díszpéldánya a fajának. Hatalmas, de minden részében 
arányos termetén, széles, domború mellkasán megleszül a bőrből készült 
ruha. A karja, a lába csupa izom, csupa erő. Kerek fejét sűrű, fekete, 
völlig lógó fürtök övezik, a homlokán széles bronzkarikával leszorítva. 
Magas homloka kidudorodó szemöldökívvel kezdődik, mely alól élén
ken villognak elő értelmes szemei. Az állát, arcát fekete szakáll díszíti, 
félig elfödve a kiugró arccsontokat és enyhítve az arcvonások durvaságát.

A legény készülődése nem tart sokáig. Hamarosan előkeresi három 
méter hosszú lándzsáját, amelynek végén harminc centiméter hosszú 
háromszögletes bronzhegy csillog. Izmos karjával könnyedén emeli fel 
a félelmetes fegyvert, néhányszor megsuhogtatja a levegőben, hogy 
mozgásba hozza kissé elpuhult izmait. Más fegyverre nincs is szüksége, 
ezzel olyan jól bánik, hogy bátran szembeszállhat állattal, emberrel. 
Még csak a bőriszákját keríti elő, amelyet az édesanyja már teletömött 
többnapra való eleséggel: kerek, lepényalakú kenyerekkel és szárított 
hallal. Most füttyent a kutyáinak, majd elbúcsúzik a szüleitől és két 
kutyájával együtt fürgén beleugrik az egyik cölöphöz kötözött csónakba.
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Már nekilendül az evezésnek, amikor eszébe jut, hogy valakinek 
vissza is kell hozni a pariról a csónakot. Az atyjának dolga van a mag
tárban ; nem mehet vele. Hamar elő kell keresni valamelyik gyereket. 
De hiába kiált, egyik sincs kéznél. Csak a nagy leány van otthon, 
de az is el van foglalva a konyhában ; búzát őröl a kézimalommal. 
A legény türelmetlenkedik, nógatja a leányt, hogy jöjjön vele. Negyed
óra alatt már itthon is lehet. A leány, ljár nem szívesen, enged az unszo

lásnak. Kissé rendbeszedi bőr
ből szabott, ujjatlan ruháját, 
bronztűkkel és fésűkkel feltűzi 
dús fekete haját, majd beleug- 
rik a csónakba. A keskeny lé
lekvesztő, az izmos legény erő
teljes evezőcsapásaitól hajtva, 
gyorsan siklik ál a cölöperdőn, 
majd szinte repülve szeli át a 
tavat. Alig telik el öt perc, 
már partot érnek. A fiú kiugrik 
a fövenyre, vidám csaholássa!, 
ugrándozva követik a kutyái. 
Néhány rövid búcsúszó, s a 
legény vidám kurjongalás köz
ben máris nekivág az erdő felé 
vezető ösvénynek.

A leány egyideig követi a 
szemével a deli ifjút, azután 
az evezőpádra ül, kezébe fogja 
az evezőt és erős, biztos csapá
sokkal visszaevez a faluba. Ott
hon üresen találja a házat. Az 
anyja a szomszédba látoga- 

íoll egy kis tercierére, az atyja bizonyára kiment a partra, hogy utána
nézzen a jószágnak. A leány egyedül van, ráér munkaközben kissé ábrán
dozni. Nagy bánat és gond emészti szegénynek a szívét. Beleszeretett 
egy derék legénybe, aki azonban szegény, mint a templom egere. Mind
össze néhány kecskéje és juha v an ; még arra sincs módja, hogy bronzot 
vásároljon a keleti kereskedőktől, vagy bronzfegyvereket, szerszámokat 
vásároljon a falu fegyverkovácsától. Még most is kőbaltát használ, mint

Vésett rajzokkal ékesített kardmarkolatok 
magyarországi bronzkori lelőhelyekről.

A kép a markolatok tetejének a díszítését is 
bemutatja. Középen a legdíszesebb magyar- 

országi bronzkard markolatát látjuk.
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a nagyapja. Ezzel ugyan nehezen fogja kivágni a három szálfát és ki- 
faragni belőlük a három cölöpöt. Sokáig kell a leánynak várnia, míg 
kedvese a lóba veri a cölöpöket, jeléül annak, hogy nősülni akar. Már 
egy hónapja ígérgeti a legény, hogy hamarosan elkészül a cölöpökkel, s 
még mindig nem hozta el az erdőből őket, hogy komoly szándékát bizo
nyítsa.

Miközben a leány lelke clkalandozik az ábrándok világába, azalatt 
szorgos keze fürgén végzi a reábízott munkál. A padlásról lehoz egy 
kéve gabonát és óvatosan széttcregeli a tűz fölött. A tűz belekap a szal
mába, leégeti a szemekről a pelyvát, s a szemek kissé megpörkölődve 
ki peregnek belőle. Most összasepri a szemeket és a lapos malomkőre 
öntve, lisztté dörzsöli a zúzókővel.

Eközben becstelcdik. A gyerekek egyenkint hazaszállingóznaks 
■majd az anyjuk is hazajön a szomszédasszonytól, akive1 alaposan ki
beszélte, kipletykázla magát. Hamarosan nekifog a vacsorakészíLésnek, 
mert mingyárt itthon lesz az ura. A gazda azonban szokatlanul kés k ; 
már sötét este van, mire hazaérkezik. Máskor derűs arcán sötét gond ül, 
mogorván köszönti a családját, szótlanul fogyasztja el a vacsoráját és 
alig nyelte le az utolsó falatot, máris felugrik és kimegy a házból. Az 
; s zony látja, érzi, hogy valami nagy dologra készül az ura. Ulánalopóz- 
kodik, hogy megtudja, mi emészti a férfi lelkét. A fegyvertárban találja, 
ahol nyílhegyeket, lándzsavégeket, baltákat válogat. Dühö en mordul 
az asszonyra, amikor megkérdi, hogy miben töri a fejét. Ue később meg
enyhül a haragja és elmondja, hogy a parton egy barbárral találkozott, 
egyikkel azok közül, akik az ősszel üzletel ajáidottak. A vöröshajú bar
bár gyönyörű borostyánköveket mutatott neki és felajánlotta, hogy 
még szebb darabokat hoz, ha cserébe fegyvereket ad. Az alkut meg
kötötték. A barbár és a társai a túlsó öbölben várják. Az éjjel odaev^" 
és megcsinálja a csereüzletet.

Az asszony megdöbben, majd kérlelni kezdi az urát, hogy ne szegje 
meg a szigorú tilalmat, gondoljon az öregek intő szavára, ne juttasson 
fegyvereket a kegyetlen ellenség kezébe. A férfi azonban nem hallgat 
reá. Előhívja a szolgáját és az egyik csónakhoz viteti a kikészített fegy
vereket. Van olt vagy száz darab különböző harci szerszám, csillogó, 
vadonatúj valamennyi. Az asszony még egyszer próbálja lebe zélni a 
férjét a kockázatos vállalkozásról, de az hajthatatlan. Mogorván ugrik 
bele a csónakba, amelybe a fegyvereket rejtették, majd int a szolgájá
nak, hogy szálljon a másik csónakba. Mindez hangtalanul, gyorsan tör-
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ténik, s néhány perc múlva a két csónak nesztelenül siklik ki a cölöpök 
közül a sötét éjszaka leplébe burkolt tóra.

Hosszú ideig kell evezni, míg a megjelölt helyre érnek. Virrad, 
mire a két csónak besiklik az elrejtett öbölbe. A barbárok már ott állnak 
a parton. A fövenyen szép sorjában feküsznek a kiterített bőrök, mel
lettük egy csomóban a drága borostyánkő. Emberünk óvatos, nem evez 
a partra, hanem vagy két kőhajításnyi távolságból kezd alkudozni a 
barbárokkal. Sokáig tart az alku, mert a kapzsi barbárok keveset akar
nak adni a fegyverekért. Végre megegyeznek és következik az árú ki
cserélése. A barbárok kirakják a víz szélére a kialkudott árút, a borostyán
kődarabokat és a bőröket, emberünk pedig kiúszik a partra, megszámolja 
az árút, megvizsgálja, hogy kifogástalan-e, s miután rendben találja,

az üzlet megkötése jeléül 
kezet fog a barbárok vezető
jével és visszaad neki egy 
borostyánkődarabot. Azután 
a hátára kötözi a bőröket 
és egyikbe becsomagolva a 
borostyánköveket, nehéz ter
hével vissza úszik az üres csó
nakhoz és elhelyezi benne a 
drága portékát. Most a szol
gára kerül a sor. Neki kell ki
evezni a partra a fegyverek
kel. A barbárok kapzsi türel
metlenséggel várják és a vízbe 
gázolva megrohanják a csóna

kot, hogy mielőbb hozzájussanak a kincshez. Vad mohósággal dobálják ki 
a partra a csillogó fegyvereket; vezetőjük gyorsan összeszámolja és dühö
sen állapítja meg, hogy a vízilakó becsapta őket. Kevesebb fegyver van, 
mint amennyit kialkudtak. A féldühödt barbárok vadul rontanak a csó
nak felé, amelyen a szolga el akart inallni. Egyikük utána ugrik a vízbe, 
néhány erőteljes karcsapással el is éri és megragadja az evezőt. A szol
gának nincs más menekvése, a vízbe kell dobnia magát, hogy úszva eljut
hasson a másik csónakhoz. Gyorsan cselekszik, s mire a barbárok fegyver
hez kapnak, a víz alatt nagy darabot úszva már el is éri gazdája csónakját. 
Egykét hatalmas evezőcsapás, s már a kőnyilak lőtávolán kívül van a csó
nak. A vízilakók vidáman integetnek a szitkozódó barbárok felé.

Fegyvernek is használható szerszámok.
A bronzkor elején el voltak terjedve az úgyneve
zeti celtek, amelyek alatt véső tormán kiélezett 
bronzeszközöket értenek. Ezekbe nyeleket dugnak 
és kapának, csákánynak, de szükség esetén harci 

fokosnak is használták.
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A barbárok égnek a bosszúvágytól. Az egész falun akarják meg
torolni a rajtuk esett szégyent. Tervük máris kész. Egyikük beleül a 
birtokukban maradt csónakba és a part mentén, a bokrok védő leple 
alatt, a vizifaluval szemben levő part felé evez. A többiek a parton lopóz- 
kodnak utána. Este van, mire a vizifalu közelébe érnek. Itt tanácskozást 
tartanak és elhatározzák, hogy megtámadják a falút, a lakóit legyilkolják 
és elrabolnak mindent, amit tudnak. Ehhez a támadáshoz azonban kevesen 
vannak, össze kell hívni a törzs többi harcosait is ; azután meg a vizi- 
Jakótól vásárolt fegyvereket is jó lesz elkészíteni, mert szükségük lehet 
a jobbfajta harcieszközökre. Nem sietnek a támadással, ráér az a követ
kező éjjelen is. Egy nap alatt mindent jól előkészíthetnek, így biztos 
lesz a siker.

Mialatt a cölöpfaluban gondtalanul folyt a napi munka, mialatt 
a barbárok bosszúvágyának felidézője boldogan rakosgatta biztos rej
tekhelyekre a ravasz cselfogással szerzett kincseket, azalatt a parti 
( rdő sűrűjében egy nagy csapat vöröshajú barbár ügyes kézzel faragta a 
nyílvesszőket és lándzsarudakat. Mire leszállt az est, egy nagy csomó 
Inouz.heg'yű nyíllal és bronzvégű lándzsával félfegyverzett kegyetlen 
harcos leste a bosszú órájának elkövetkezését. Az 'éj kedvezett a táma
dásra készülőknek. Sűrű felhők födték az égboltozatot és koromsötét- 
ség borult a tóra. A vezér most megadta a jelt. A Csónakos elindult a 
parti sűrűből és nesztelen evezőcsapásokkal haladt a cölöpfalú felé, 
amelynek körvonalait csak az ő hiúzszeme tudta kivenni. Óvatosan 
siklott be a cölöpök közé. Kutató szeme belefúródott a sötétségbe, 
s csakhamar megtalálta, amit keresett. A cölöpökhöz kötözve több csó
nak ringott a vizen. Halkan melléjük evezett, egymásután leoldott 
közülük nyolcat és egymás sorjába kötözve, visszaevezet t velük társaihoz.

Néhány perc alatt támadásra készen állott a kis hajóraj. Egy-egy 
csónakba négyen fértek cl, de volt öblösebb csónak is, amelyben többen 
is el tudtak helyezkedni. Lehettek összesen vagy ötvenen, csupa elszánt, 
kegyetlen harcos. Már pitymallott, mire a rablók a cölöpfaluhoz értek. 
A lakosság még hajnali álmát aludta. Egyszerre a falu egyik végén fel
csaplak a lángok, ugyanekkor a barbárok vad üvöltéssel rohanták meg 
a házakat és megkezdődött a mohó rablás és szörnyű mészárlás. Mire 
az álmukból felriasztott férfiak észbekaptak, a barbárok már végeztek 
is legtöbbjükkel, legyilkolták vagy lefegyverezték őket, s közben lemé
szárolták vagy a vízbe dobálták az eléjük került asszonyokat és gyer
mekeket is, akik rémülten igyekeztek menekülni az égő faluból. Mindez
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nagyon rövid ideig tartott ; mire a Nap izzó korongja felbukkant a keleti 
horizonton, a rőthajú rablók a kincsekkel megrakott csónakokon már 
a part felé eveztek, vad kárörömmel integetve az égő falu felé, amely
nek — egyetlen ember kapzsisága miatt -— betelt a végzete.

A világtörténelem küszöbén.

Ha a bronzkori telepeken több zör végig is száguldott a háború 
vihara, azért a bronzkor emberéről nem lehet azt mondani, hogy 
örökös harc, küzdelem között telt volna az élete. A műveltség
nek, jólétnek nagyfokú fejlődése, — amely a bronzkori emlékekből 
visszatükrözik, —- inkább azt bizonyítja, hogy a bronzkori emberek 
viszonylagos nyugalomban éltek és éltető elemük nem a háborús
kodás, hanem a békés termelőmunka volt. A gondtalan jólét, amely 
a szorgalmas munka nyomán fakadt, a népesség szaporodására, 
sűrűsödésére vezetett, ezzel viszont együttjárt az emberek szükség
leteinek, igényeinek a megnövekedése.

Lassankint eltűntek az ezermesterek, akik a régebbi cölöpfaluk
ban minden mesterséghez értettek és maguk készítették saját használa
tukra a fegyvereket, szerszámokat, házi eszközöket, Helyükbe az cgy- 
egy mesterségben tökéletesedett iparosok léptek, akik jobban ki 
tudták elégíteni a mindinkább növekedő szükségletet. A munkamegosztás 
érvényesülésével karöltve járt, hogy a mesteremberek a maguk szakmá
jában tökéletesedtek, újításokra törekedtek.

Uj ötletekből új találmányok születtek és hovatovább a bronz
iparban hatalmas versengés indult meg az ötvösök között. A sokféle 
célra használható szerszámok helyett különleges rendeltetésű eszközök 
készültek és jöttek forgalomba. A kalapács, amely régebben baltának, 
csákánynak, fegyvernek is alkalmas készség volt, később a különféle 
célnak megfelelően különböző alakot öltött és létrejött az egyengető, 
tágító, domborító és öblöző kalapács. Ugyanilyen változatosság mutat
kozott a nyílcsúcsok, horgok, kések, kardok, lándzsák, tűk tekintetében, 
nem is szólva az ékszerekről, amelyek meglepő változatosságban kerül
tek ki az ötvösműhelyekből.

A bronz sokoldalú és nagymennyiségben való felhasználása rend
kívüli mértékben megnövelte a fém iránLi keresletet, aminek természetes 
következménye volt a bronz értékének, árának emelkedése. Hovatovább
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olyan drága lett a bronz, hogy a pótlására más anyag ulán kellett nézni. 
Az emberi találékonyság — mint már oly sokszor — ezúttal is átsegí
tő’le az emberiséget művelődésben való előrehaladásának újabb aka
dályain. Sikerült fölfedezni a bronznál is alkalmasabb fémet, a vasal. 
A vas használatával megkezdődött az emberiség történetének az a perió
dusa, amelyben tulajdonképpen még ma is benne élünk : — avaskor. 
\z a bronzkori ember, akinek a földben talált vasércből először sikerült 

kiolvasztania az igénytelen szürke fémet és előállítania az első vaseszközl, 
hihetetlen lökést adott a fejlődő emberi kultúrának. A vas fölfedezésé
vé megnyílt a technika nagyszerű haladásának az útja, amely a törté
nelmi korok egymást felváltó korszakain, az emberi kultúra ezernyi 
eseményeinek zűrzavarán keresztül 
a technikai csodák mai világába 
vezetett.

Nem szabad azonban azt gon
dolni, hogy a vas fölfedezésével mind
járt általános lett a vas használata 
i . Amint a kőkorszakban a pattintott 
kőeszközök használatát fokozatosan 
váltotta föl a csiszolt kőeszközök el
terjedése, s amint a réz és bronz al
kalmazása is lassan hódított teret a 
kővel és csonttal szemben, úgy a vas 
sem tudta azonnal legyőzni a bron
zot. A bronz pótlásának a szüksége 
nem jelentkezett mindenütt egyenlő 
m.'-rlékbcn, miért is a vas használata sem lépett fel mindenütt egy 
időben. Amint a bronzkorszakban megesett, hogy a cölöplakóknak 
már fejlett bronziparuk volt s a szomszédos barbárok még kőeszközöket 
használtak, úgy a vaskorszakban is egyik helyen már általános elterje
désnek örvendett a vas, míg más vidéken a bronz mellett még nem is 
ismerték.

I logy a Föld melyik részén történt a yas fölfedezésének nagy
jelentőségű eseménye, azt biztosan nem lehet tudni. A tudósok egy 
része Afrikában látja a vasmesterség szülőföldjét, mások pedig azt vitat
ják, hogy a vasipar kezdetét is az emberi kultúra bölcsőjében, Ázsiában 
kell keresni. Annyi bizonyos, hogy a vas fölfedezésének eshetősége adva 
volt a Föld bármely részén, hiszen a vas a legelterjedtebb fém. Tiszta
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Balra egy vödör, amelynek oldalán a 
szögecselés látszik; a teteje állatalakok
kal van díszítve. Jobbra lapos virágtartó, 
amelynek fogantyúja kecskét ábrázoló 
szobrocska. A virágtartó széle finom 
rajzokkal van díszítve. Ilyen finomművű 
bronzedények különösen akkor jöttek  
divatba, amikor a szerszámok, fegy
verek készítésére már vasat használ
tak, s a bronznak nagyobb lett az értéke 

és művészi becse.
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állapotban nem fordul ugyan elő nagyobb mennyiségben és legföljebb 
a vulkáni kitörések alkalmából a Föld izzó belsejéből, vagy meteor- 
hu'lás idején a Világegyetemből kerül a Föld felszínére termésvas, ám 
annál nagyobb tömegekben van elterjedve a világ minden részén a Föld 
szilárd kérgét felépítő kőzetekben, ásványokban és a hatalmas telepeket 
alkotó vasércekben.

Akik Afrikát tekintik a va<̂  őshazájának, arra hivatkoznak, hogy 
ennek a világrésznek a földjében különösen sok a vasat tartalmazó érc. 
Togo állam északi részének hegyeiben a gyarmatosító németek annyi 
kitűnő minőségű vasércet találtak, hogy innen az egész Földet száza
dokig el lehetne látni vassal. Arra is hivatkoznak a vasipar afrikai szár
mazása mellett kardoskodó tudósok, hogy az afrikai bennszülötteknél 
még ma is használatban vannak kezdetleges eszközök, a melyek
hez hasonlókat Afrika őslakói használhattak a vasolvasztásnál. Afrika 
földjének vasban való bősége valószínűvé teszi, hogy az afrikai őslakók 
a kőeszközök használata után azonnal áttértek a vas használatára é; 
nem mentek át a réz- és bronzhasználat kultúrfokáin. így nem lehetet
len hogy Afrikában már korán beköszöntött a kőkort követően avaskor, 
majd a sötét világrész belsejéből lassan észak felé terjedt a vas haszná
latának szokása és átszármazott Egyiptomba. Az egyiptomiak már 
két és félezer esztendővel Krisztus születése előtt ismerték a vasat ; 
erre abból következtethetünk, hogy a Krisztus születése előtti 2700. 
év körül uralkodó Cheops fejedelem síremlékében, a világhíres Cheops- 
piramisban, nagy darab vasat is találtak a sok ősi emlék között.

Az egyiptomiakhoz azonban Ázsiából is átszármazhatott a vas 
használata, annál is inkább, mert az egyiptomiak az ázsiai népekkel 
állandó kereskedelmi összeköttetésben állottak. Ázsiában a filisztcusck, 
kaldeusok és kabilok foglalkoztak legelőször a vas előállításával. E népele 
közül a filiszteusok Kréta szigetéről származtak, innen vándoroltak 
át Ázsiába. A kabilok viszont Kis-Ázsiában összeköttetésben voltak 
Líbia lakóival, akik ugyancsak Kréta szigetéről származtak át az ázsiai 
területre. Az ázsiaiak vasiparának eredete tehát visszavezethető Kréta 
szigetére, vagyis a Földnek arra a pontjára, amelyet sokan a réz- és bronz
ipar szülőhelyének tartanak. A krétaiakhoz valószínűleg Afrikából jutott 
át a vas ismerete, s így végeredményben az ázsiai népek vaskultúrája 
is afrikai talajban gyökerezik.

Ha a vas fölfedezésének a dicsőségét Afrika sötétbőrű őslakóinak 
engedjük át, úgy az ő utódaiknál, Afrika mai bennszülötteinél kell keres-
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nünk a feleletet arra a kérdésre, miképpen állította elő az afrikai ősember 
a vasat. A Togo-állam szomszédságában lakó bennszülötteknél egyik 
afrikai utazó pontosan megfigyelte, hogyan olvasztják ki az ércből a 
vasat. Ezen a vidéken a vasérc közel fekszik a felszínhez. Alig 2—3 
méternyi mélységben terül el egy vastag réteg, amelyben vörös agyag, 
kvarc, mállóit földpát, cJllám mellett nagy vasércgumók feküsznek. 
A bennszülöttek a vörös vasércet nehéz ka
lapácsokkal két-háromkilós darabokra zúzzák 
szét és így hordják az olvasztó műhelyekhez.
Itt először szabad tűz fölött pörkölik az érc
darabokat egy éjszakán át. Reggel azután az 
asszonyok és a gyermekek nagy famozsarak
ban összetörik az ércet, majd megszitálják 
és folyóvízben addig mossák, míg a víz 
tisztán folyik át a szilán. Most következik a 
megtisztított érc kiolvaszlása. Erre a célra 
magas kemencék szolgálnak, amelyekbe felül
ről lehet betölteni az ércet, s amelynek tüzét 
kilenc pár fujtatóval élesztik. A 20 centiméter 
átmérőjű kis töltőnyíláson előbb faszenet töl
tenek a kemence belsejébe, majd felváltva 
egv réteg megtisztított ércet és egy réteg fa
szenet, amíg a kemence csaknem a tetejéig 
megtelik. Most működésbe hozzák a fuj Látó
kat, s az állandóan élesztett tűz hevénél a szén 
hatására kiolvad az ércből a vas és kifolyik a 
kemence alján levő nyíláson.

Az afrikai bennszülöttek vasolvasztó 
módszere tehát semmivel sem más, mint a 
mai hatalmas vaskohókban követett eljárás.
Hiszen a modern vaskohókban is előbb szabad tűzön pörkölik a vasércei

Áldozákancsó bronzból.
Ez a gyönyörű díszítésekkel 
ellátott bronzkancsó az Óbuda 
közelében elterülő akvinkumi 
romokból került elő. Akvin- 
kuin római katonák telepe 
volt, a kancsó viszont régebbi 
korból származik, valószínűleg 
abból az időből, amikor a v..s 
m ellett megdrágult bronzot 
főként dísztárgyak és éksze
rek készítésére használlak. A 
bronzkancsó valamelyik elő
kelő tisztnek családi ereklyéje 

lehetett.

hogy kiolvaszlásra alkalmasabbá alakítsák, porhanyóvá tegyék és kiéges
sék belőle a vasra káros anyagokat; majd a pörkölt ércet szénnel válta
kozó rétegekben betöltik a magas kemencébe, amelynek tüzét erős fuj lá
tókkal élesztik. A kemencében azután megtörténik a vegyi átalakulás, 
amelynek lényege az, hogy a szén hatására a vas kiolvadt az ércéből 
és tiszta állapotban ömlik ki a kohóból. íme egy technikai művelet, 
amelynek alapját Afrika sölétbőrű őslakói vetették meg, s amelv lénve-
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gében nem változott a tovarohanó évezredek alatt. Csupán az történt 
a hosszú idő alatt, hogy az ősafrikaiak kezdetleges vasolvasztó-eszközei,
-—- amelyeket még ma is eredeti formájukban használnak a bennszülöt
tek, — átváltoztak ördöngős masinákká és óriásokká növekedtek. 11a 
valamikor egy modern vaskohóba vezet az htunk és megcsodáljuk a 
technikai tökéletességet, amellyel a halott kőből kicsikarják a mai lük
tető élei és hatalmas kultúra qgyik legfontosabb tényezőjét, a vasat, 
gondoljunk tisztelettel az afrikai ősemberre, akinek a fejéből kipat
tant a vas előállításának szellemes gondolata.

A vas mintegy ezer esztendővel Krisztus születése előtt kezdett 
elterjedni Európában. Mint egykor a cölöplakók kultúrája, úgy a va > is 
délről, a Földközi-tenger partjáról indult el hódító útjára. A tengeren 

át az Apennini-félszigetre beköltöző etruszk 
nép volt a vas első terjesztője Európában. A mai 
olasz félszigetről azután lassan észak felé ter
jedt a vas használata, eljuloLt a bronzkori mű
veltség fényében élő népekhez, de nem tudta 
mindjárt háttérbe szorítani a bronzot, amelynek 
feldolgozását és alkalmazását olyan nagy töké
letességre fejlesztették a bronzkori emberek. 
Egyelőre túlságosan kevés volt a vas és a ritka 
fémnek nagy volt az ára. A tömegárúk készíté
sére nem volt alkalmas, inkább fényűzésből 
kezdték felkapni a gazdagok. Ékszerek, főként 
nyakperecek, tűk, karikagyűrűk készültek a szür
ke fémből ; a fegyverek szerszámok anyaga azon

ban továbbra is a barnavörös bronz maradt.
Csak lassan-lassan nyert mind több terel a vas a bronzzal szem

ben. Európa lakói is felfedezték a Földben a vasércei, ők is megtanul
ták a vasolvasztás módját, s most már nem kellett nagy pénzért az 
etruszk kereskedőktől vásárolni az értékes fémet. Amilyen mértékben 
haladt előre a vastermelés, olyan mértékben erősödött a vasipar. A tűz
ben keményre edzhelő, jól önthető és kalapálható vasat mindinkább 
kezdték fegyverek, szerszámok készítésére használni. Eleinte a bronz
eszközök mintájára készültek a vaseszközök, de nagyságban felülmúl
ták azokat. Súlyosabbak lettek a vasvésők, hosszabbak a kardok és 
lándzsahegyek, szélesebbek a késpengék. A sarlóból kasza, a kalapács
ból pöröly alakult. A munkásokéra harcosok kezéből tehát már kikerült

B r o n z b ó l  készült fésű,
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a bronz és a helyéi a szívósabb, keményebb vas foglalta el. 
Az ötvösök, akiknek műhelyeiben garmadában állt a bronz, kény
telenek voltak a barnavörös ércet másként értékesiteni. Az asszonyi 
hiúságra számítva, cifra ékszereket készítettek belőle, új formákat eszel
tek ki, díszes csattokat, fülönfüggőket, hajtűket gyártottak, csakhogy 
minél nagyobb kelendősége legyen az árújuknak. A férfiak számára 
pompás bronzövek készültek, amelyeket nemcsak domborított rajzok, 
hanem alácsüngő díszek is ékesítettek. De rákaptak az ötvösök a bronz
edények készítésére is. A domborművekkel díszített tálak, csészék, 
üstök, korsók kezdték mindinkább kiszorítani a törékeny agyagedé- 
nyeket, amelyekből nem lehetett olyan tetszetős, művészi formákat 
( Kiállítani, mint a bronzból. A bronz, amelyet a gyakorlati használat
ból mindinkább kiszorított a vas, így lelt lassankinl fényűzési és művészi 
célokat szolgáló anyag, s 
mivel a vas tömeges ter
melésével szemben a bronz 
mindinkább megfogyatko
zott, hovatovább megnőtt 
az értéke, nagyobb letL 
az ára. Abban az időben, 
amikor már a vas hasz
nálat általános lett min
denütt és a bronzot leg
följebb a vastárgyak díszí
tésére használták, olyan nagy becse lett a vörös fémnek, hogy a családok 
kezdték az ősi bronzfegyvereket ereklyeként tisztelni, a régi időkből 
fenmaradt bronzdarabokat valósággal szentnek tartották, s e féltett 
családi kincseket elhantolták az ősök sírjába, nehogy a könnyelmű utó
dok eltékozolják.

A vas elterjedésével egyidőben az emberiség kilépett a történelem- 
előtti idők homályából és belejutott a történelem világosságába. Mindez
idáig a föld rétegeiben vagy a tavak iszapjában megőrzött emberi nyo
mok alapján követtük az erőben, ügyességben, tudásban, hatalomban 
egyre növekedő ember útját. Az értelem és alkoLószellcm fejlődéséi, 
az életmód, a szokások, a foglalkozások kialakulását, a lelki élet meg
nyilvánulásait a reánk maradt sokféle eszközből, az emberi értelem és 
kézügyesség együttes alkotásaiból, igyekeztünk leolvasni. így jutottunk 
a harmadkor hajnalkövcket készítő, kezdetleges erdei emberétől a vaskor

Amivel a bronzkori emberek éllek.
Bronzból készült kanál és villa , am elyet N inive város 
rom jaiból kerü ltek  napv ilágra . A gazdag niniveiek 
fényűző éle tm ódjával va llanak  ezek a díszes evő

eszközök.
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hatalmas, gazdag emberéhez, aki a kultúra ragyogó fényében haladt 
tovább az emberiség részére kijelölt úton.

Feladatunkat ezzel be is végeztük és átadjuk a teret más vezető
nek, aki az emberi gondolatot, a lélek megnyilvánulásait és a rohanó 
Időben lefolyt eseményeket leghívebben megőrző emlékek — a szájról- 
szájra szálló hagyományok és az írásos feljegyzések — alapján kísérik 
nyomon a világtörténelem forgatagába került emberiségei.



Mi történt 3850 millió év alatt?

A Föld és az Élet története dióhéjban.

Mielőtt végleg átadnánk a szót a történészeknek, akik végigvezetik 
: olvasói a világtörténelem zeg-zugos utain, álljunk meg egy pillanatra 
:i halárkőnél, ahova elérkeztünk. Nagyon távolról, a szinte megszámlál
hatatlan évmilliók mérhetetlen messzeségéből indultunk útnak, amikor 
ezt a kis könyvet a kezünkbe vettük, s a rövid órák alatt, amelyek olva
sásával elteltek, sok-sok millió esztendőn rohantunk át. Az események
nek csak egy elenyészően kis hányadát tudták visszaadni az egymás 
sorjába fűzött fejezetek, mégis Föld és az Élet oly sok állomásán vezet
lek keresztül a Föld születésétől a történelmi emberig, hogy szinte nem 
i tudjuk végiggondolni a fejlődés, a haladás egymást követő nagyszerű 
eseményeit.

Aki hosszabb utazást csinál, rövid naplójegyzetekben örökíti 
na g megfigyeléseit, tapasztalatait, élményeit, hogy egy-egy feljegyzé
sei >öl eszébe jusson részleteiben is minden, amit látott, hallott. Pró
báljuk mi is az emlékezet felélesztésének ezt a módszerét követni és 
foglaljuk rövid jegyzetekbe a hosszú utazás eseményeit, melyek kereken 
I1MÖ0 millió év alatt peregtek le. A Föld egymást követő korszakainak 
legnevezetesebb eseményeit így foglalhatjuk össze:

I. A Föld történetelőtti kora (Prearhaikum).
Tartama kli. 3000 millió év.

1 .1 Föld születésének korszaka : A Naprendszerünket alkotó ősi köd
tömegből kialakul a Föld, mint a Nap bolygója.

12. .1 lenijlés korszaka : A Föld ködtömegének hőmérséklete a világűrbe 
való nagy hőkisugárzás következtében többezer fokkal csökken, 
s az izzó ködgolyó izzó-folyékony gömbbé sűrűsödik.
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3. Az első szilárd kéreg kialakulásának korszaka : Az egyre jobban hülő
Föld felszínén szilárd kéreg képződik, amelyeknek vastagságát 
a mélyből feltörő nagytömegű láva is növeli.

4. A víz lecsapódásának korszaka : Az ősi légkörből lecsapódik a szi
lárd kéregre a víz és elönti a Föld egész felületét. Ezzel kialakul a 
Föld izzó magját, a íüzkörl (piroszférát) körülvevő három burok : 
a szilárd kéreg vagy kökön (litoszféra), a szilárd kéreg fölött elterülő 
vízkör (hidroszféra) és a Földgömböt körülölelő légkör (atmoszféra).

5. Az ös szárazföld és öslenger korszaka : Kialakulnak az első száraz
földek és az első tengerek ; ezzel adva van a Föld felszíneinek ősi 
formája, amely a későbbi korszakokban folytonos változásokon 
megy keresztül.

II. A Föld őskora (Arhaikum).
Tartania kb. 500 millió év.

G. Az ösgnájsz korszaka : A gnájsz nevű kristályos kőzet nagy tömegek
ben halmozódik föl a Föld szilárd kérgén. A szárazföld puszta és 
kietlen, az életnek semmi nyoma rajta.

7. Az öspalák korszaka : Apró kristályszemcsékből álló palás kőzetek
keletkeznek, olyan óriási tömegben, hogy helyenkint 30.000 méter
nél is vastagabb rétegsorozatban halmozódnak föl.

8. Kambrium elölli korszak : Megindul a Földön az élet. A  tengerekben
az ősi proLoplazmacsöppekből kialakulnak az ostoros véglények, 
majd a legősibb növények és állatok, amelyeknek a nyomát azon
ban nem őrizték meg az őskori kőzetek. Az állat- és növényvilág 
továbbhalad a fejlődés útján, úgyhogy e korszak végén, az ókor 
hátárán, — mint a megkövesedett nyomok mutatják, — férgek, 
korallok, szivacsok, lábasfejűek (tintahalak) és moszatok élnek 
a tengerekben. A szárazföldön hatalmas hegységek gyúródnék fel 
és a nagy vulkáni kitörések is tekintélyes hegységeket hoznak létre. 
Élet azonban még most sincs a szárazföldön.
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III. A Föld ókora (Paleozoikum).
Tartama kb. 300 millió év.

9. Kambri-korszak : A gerinctelen állatok valamennyi törzse képviselve
van már a tengerben kezdetleges, egyszerű állatfajokkal. A növény
világot villaalakúan elágazó moszatok képviselik. Az élet már eljut 
a partvidékekig, de igazi szárazföldi növények és állatok még nem 
élnek.

10. Szilur-korszak : A tengerekben a lábasfej űek, a pörgekarúak és a 
háromkaréjú rákok uralkodnak. Az ízeltlábú állatok, a kopoltyú- 
val lélekző rákok kivételével, a szárazföldön való lélekzésre ala
kulnak át. Az ősi lándzsahallal megindul a gerinces fejlődése és 
még ebben a korszakban elérkezik az őscápákig. A növényvilág 
a tömlősmoszatok kifejlődésével előkészül a szárazföld meghódí
tására.

11. Devon-korszak : Észak-Európában és Észak-Amerikábnn nagy siva
tagok terpeszkednek a szárazföldön és felhalmozódik a szép vörös 
homokkő. Az ősi gerinces állatok kettőslélekzésű gőtehalak útján 
meghódítják a szárazföldet. Fellépnek az első páfránynövények, 
mint a növényvilág első igazi szárazföldi tagjai. A tengerparton 
az őspáfrányok mellett egyéb magasabbrendű spórás növények, 
őssúrlók és őskorpafüvek, is megtelepednek. A nyálkagombák és 
egysejtű moszatok társulásából keletkezett zuzmók eljutnak a 
szárazföld belsejébe és olt is megindítják a növényi életet.

12. koszen-korszak (karbon-korszak) : Nagyarányú hegyfejlődés tör*- 
lénik a szárazföldön. A tengerpartokon nagykiterjedésű erdőségek 
keletkeznek az óriási fákká növekedett surló-félékből és korpafű- 
félékből. A páfrányok sorában megjelennek az első magvas növények. 
A tengerparti tőzeg-mocsarakban megindul a kőszén képződése. 
A szárazföldön megjelennek az első kétéltű állatok, a páncélosfejű 
gőték és szalamandrák. Kifejlődnek a repülő rovarok legősibb 
fajtái (ős szitakötők), a levegő első hódítói.

13. Perm-korszak : A déli szárazföld eljegesedik ; nagy jégárak nyomul
nak a Gondvana-föld területére. Az eljegesedett szárazföldön a növény
világot főként a nyelvalakú leveleket fejlesztő glosszopterisz-páfrány 
képviseli. A kétéltű és csúszó-niászó állatok jellegeit egyesítő keve
rék állatfajok uralkodnak a szárazföldön és nagy változatosságot
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érnek el. Egvrészük a csúszó-mászók, másrészük a madarak, ismét 
másrészük az emlősök felé fejlődik. A rovarok világában megjelen
nek azok a rovarok, amelyek átalakulás közben bábállapoton is 
átmennek (a bogár,ak, lepkék, liártyásszárnyúak fejlődésének kez
dete). A tengerekben kevés a változás ; a háromkaréjú rákok nem
zetsége kihalóban van. Az északi szárazföld melegebb éghajlata 
alatt az araukária-szerű tűlevelű fák és szágópálmák erdőségei 
kezdik háttérbe szorítani az ősi spórás növények közül a surlókat 
és korpafüveket, csupán a páfrányokat nem tudják még elnyomni. 
A növények beporzásánál a vizen kívül a szél is kezd szerepet ját
szani. A növényvilág nagy területeket hódít meg a szárazföldön.

IV. A Föld középkora (Mezozoikum).
Tartama kb. 33 millió év.

14. T r i á s z - k o r s z a k : A szárazföldek térhódítása ebben a korszakban 
éri el a tetőfokát. Hatalmas kontinensek keletkeznek az északi 
földgömbön. A szűk térre szorított tengerekben a pörgekarúak 
nemzetségének uralma meggyengül; helyettük a csigák és kagylók 
nyomulnak mindinkább az előtérbe és megjelennek a következő 
korszak tengereiben uralomra jutó ammonileszek előhírnökei is. 
A szárazföldön perm-korszaki csúszó-mászóknak az emlősök felé 
hajló ágából kifejlődnek az első melegvérű állatok, s ezeknek egyik 
főága a legkezdetlegesebb emlősökhöz, az ősi erszényes-állatokhoz 
és csőrösemlősökhöz vezet. A csúszó-mászók sorában megjelen
nek a jura-korszaki óriásgyíkok előhírnökei, nemkülönben a csőrös
gyíkok, amelyekből később a madarak alakulnak ki.

15. J u r a - k o r s z a k  : A tenger mind több területet hódít vissza a száraz
földtől, s végül az egész földkerekségen a tenger kerül túlsúlyba. 
A nagy kiterjedésű óceánokban virágkoiukat élik az ammonileszek 
és a belemniteszek. A csúszó-mászók uralma eléri a tetőfokát. A ten
gerekben ragadozó tengeri sárkánygyíkok (ihtioszaurusz, plezio- 
szaurusz) élik világukat; a szárazföldön a legmagasabb fejlett
ségüket érik el az óriásgyíkok, a levegőben pedig a repülő sárkány
gyíkok az urak. A triász-korszaki csúszó-mászók egyikéből (való
színűleg a csőrösgyíkok valamelyikéből) kifejlődik az első madár, 
az arheopterix. A perm-korszaki emlősformájú csúszó-mászók
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teljesen eltűnnek. A jura-korszak végén megjelennek a magasabb- 
rendű virágos növények, a zárvatermők.

Ki. K r é l a - k o r s z a k  : A virágos növények mindenfelé tért hódítanak. Meg
jelennek az első lombos fák. Kezdenek kialakulni a Földön az ég
hajlati övék és megindul az évszakok váltakozása. Az ammo- 
niteszek és középkori csúszó-mászók (tengeri gyíkok, óriásgyíkok, 
repülő sárkánygyíkok) kihalnak, helyettük az emlősök és az igazi 
madarak kerülnek uralomra. A tengerekben helvenkint óriási töme
gekben élnek a foraminiferák (krétaképződés) és a zátonyképző 
rudisla- kagylók.

A Föld újkora (Kenozoikum).
Tartama JO millió év.

17. I[armadkor (tercier) : A Föld szilárd kérgében nagyarányú meg
mozdulások történnek. Felgyűrődnek a  mai nagy lánchegységek 
és a vulkáni tevékenység eredményeként feltornyosulnak a mai 
vulkáni hegységek. Kezdenek kialakulni a mai kontinensek és ten
gerek körvonalai. A magasabbrendű virágos növények és lombos 
iák meghódítják az egész Földet. Kifejlődnek az emlősállatok kü
lönböző rendjei és az emlősök fejlődése a félmajmokon át elérkezik 
a legmagasabb fokig, az emberszabású majmokig. Feltűnnek az 
ősember első kétséges nyomai és az emberi kultúra legkezdellege- 
sebb alkotásai : tűzkőből durva megmunkálással (pattintgatással) 
készített eszközök (hajnalkövek).

i " . l e t j k o r s z a k  (diluvium) : A nagyarányú csapadékképződés korszaka. 
A Föld északi felén beáll az eljegesedés, nagy jég- és hómezők, 
hatalmas jégárak keletkeznek. Az eljegesedést időnkint enyhébb 
időszakok (intergalciális időszakok) váltják fel a jégárak vissza
vonulásával. Ekkor történik a mezőgazdasági szempontból oly
annyira fontos lösz nagy tömegekben való lerakódása. A jégkor
szak elején feltűnnek az ember biztos nyomai Európában (heidel- 
bergi ember), később megjelenik az igazi ősember (Homo primi
genius), amelyet Európában a neander-völgyi emberfajta képvisel. 
A jégkorszak második felében a neander-völgyi embert háttérbe 
szorítják Európában a mai emberfaj (Homo sapiens) első képviselői 
(aurignaci és cro-magncni fajta). A jégkorszaki ember főként bar-
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lángokban lakik, vadászattal és halászattal foglalkozik és tápláló 
növényi részeket (gyümölcs, olajos magvak, húsos gyökerek) gyűj
töget. Értelme és mesterségbeli készsége egyre jobban fejlődik, 
de azért még nem tudja magát függetleníteni a természettől. Ebben 
a korszakban történnek a kultúra alapvető eseményei : kifejlődik 
az emberi beszéd, feltalálják a tüzet ; a kőből pattintgatással ké
szített eszközök a gyakorlati célnak megfelelően különböző alakot 
öltenek és szebbek, formásabbak lesznek ; fellobban a művészet 
első szikrája (barlangi festmények, szobrocskák, faragások az esz
közökön) ; megtörténik az első társadalmi szervezkedés (barlang
laké törzsek); megkezdődik kezdetleges formában a hitélet. A jég
korszaki kultúra a legmagasabb fokát a jégkorszak végén a rén
szarvas-vadászban éri el.

IS. F ö l d t ö r t é n e t i  j e l e n k o r  ( a l l u v i u m )  : A jégkorszak elmúlik, a jégárak 
véglegesen visszavonulnak a mintegy félmillió évig birtokolt terü
letekről. A jelenkor elején a csontból és fából készült eszközök mel
lett még kőeszközöket használ az ősember, de a követ csiszolással 
finomabban munkálja m eg; az eszközök formái tökéletesednek. 
A mesterségbeli készség növekszik ; megkezdődik a szövés-fonás 
és a fazekasság mestersége. A vadállatok megszelídítésével az em
ber megkezdi az állattenyésztést, a hasznos növények felfedezésé
vel és termesztésével pedig a földművelést. A zsákmányolást a ter
melés és ennek megfelelően a kóbor életmódot a letelepedés váltja 
fel. A kultúra főként a tavak mellett virágzik, ahol cölöpépítmé- 
nyekben élnek az emberek. A jelenkor második felében az ember 
feltalálja a fémeknek érceikből való előállítását és a fémek feldol
gozását. A kőeszközök lassan háttérbe szorulnak és ezzel befejező
dik az ember őstörténetének kőkorszaka. A kőeszközöket előbb réz
eszközök (rézkorszak), majd bronzeszközök (bronzkorszak) váltják 
fel, végül a vas jön használatba és ezzel megkezdődik a vaskorszak. 
A kultúra a fémek használatával még inkább előrehalad. Megkez
dődik a nagyipar és a kereskedelem ; a társadalmi élet az állam
alakítás fokáig fejlődik ; feltalálják az írást és kezdik feljegyezni a 
szóhagyományokat, valamint az eseményeket. Ezzel befejeződik 
az emberiség történelemelőtti kora és megkezdődik az úgyneve
zett világtörténelem.

20. A  F ö l d  m a i  k o r a  : Jellemző a mai korra, hogy a Föld felszínének 
átalakításában a természeti erők mellett, már nagy szerepe van
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az embernek is. Az ember elrabolja a természettől az őserdőket, 
kiszárítja a tavakat, lecsapolja a mocsarakat, mesterségesen öntözi 
a pusztaságokat, czakhogy minél több termőföldje legyen és hogy 
városokat építhessen, közlekedési utakat készíthessen. Föltúrja a 
Föld belsejét, hogy minél több hasznosítható ásványi kincset húz
hasson felszínre Saját céljainak a szolgálatába állítja a termé
szeti erőket, a víz, a szél erejét. Technikai találmányaival meghó
dítja a szárazföldet, vizet és a levegőt. A mezőgazdaság, állat
tenyésztés, erdőgazdaság modern módszereivel irányítja az dilat
es növényvilág fejlődését. A szellemi élet minden terén nagyszerű 
eredményeket ér el. A tudományt az emberiség boldogulásának 
szolgálatába állítja. Végül társadalmi téren legfőbb törekvése, hogy 
a művelt nemzeteket gazdasági és szellemi téren békés szövetségbe 
tömörítse és megteremtse a további haladás legfontosabb ténye
zőjét : a V i l á g b e l i é i .
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