Á.Z EPEIEA DIADEMATA OL. IDEGKENDSZEKÉNEK BONCZÉS SZÖVETTANA.
Bálint Sándor tanárjelölttől.
(a VI. és VII. táblával.)

BEVEZETÉS.
Vizsgálataimra az Epeira umbratica 01. néhány hím és nős
tény példányát, továbbá néhány Dolomedes sp. nőstény példányát is
használtam; részletes tanulmányaim tárgyát azonban az Epeira diademata Cl. képezte, melynek úgy hím, mint nőstény példányain
valamint a petéből kibújt fiatalain végeztem tanulmányokat.
A chromsavban, Müller-íóle folyadékban, kétszer chromsavas
káliumban keményített anyagon kivül, kevés osmiumos készítménytől
eltekintve, leginkább egészen friss és alkoholban fokozatosan kemé
nyített anyagot használtam.
A friss állatokat legsikeresebben alkoholos vizben bonczoltam.
Az idegsejtek vizsgálatát ezélzó, szétpamatolás által nyert
készítményeket kivéve, metszetekkel dolgoztam. És pedig hossz-,
kereszt- es haránt metszetek sorozatából igyekeztem a középponti ideg
rendszer belső szerkezetéről magamnak határozott képet alkotni.
Számos beágyazó anyag közül még a Oelloidin lenne a leg
jobb, de használata hosszadalmas s meglehetős körülményes. Egyik
nagy hibája az, hogy a sejtek közé behatolva, vékony réteggel vonja
be őket, a mi a legfinomabb metszeten is megmarad s zavaró
lag hat. Ezért a következőleg jártam el a metszetek készitésénól.
A jól conservált és borax-karminnal en masse megfestett anyagot
előbb közönséges, később absolut alkoholba tettem, honnét rövid
időre (a mig felületéről az alkohol teljesen el lett űzve) terpentinolajba tettem. Innét kivéve, beágyaztam, s borotvával felszeldeltem.
Beágyazó anyagul a következő keveréket használtam: 10 rósz
10*
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paraffin, 2 rész viasz (a kereskedésben fehér viasz rendesen paraf
finnal stb. van hamisítva, azért óvatosan használandó,) ós 3—4 rósz
terpentin-olaj.
A paraffin és viasz össze lesz olvasztva s ekkor hozzáadva a
tcrpentin. E beágyazó anyagnak előnye könnyű, gyors használható
sága s a mi fő, sokkal alacsonyabb hőmórsóknól lehet vele jól be
ágyazni, mint a tiszta paraffin, viasz, stb.-vei. Körülbelül 30° Ónál
igen használható, főleg ha megmelegített (nem forró!) tűkkel dol
gozunk; s ha vigyázunk a terpentinnek kellő mennyiségben való
jelenlétére, igen plasztikus, mi által a legfinomabb metszetekre is
alkalmas. Borszeszes készítményeket szintén jól lehet vele beágyaz
ni, ha előbb a borszeszt gondosan felszikkasztottuk róluk szívó (filtron) papírral. Ekkor, ha festetlen anyaggal dolgoztunk, a metszetek
mindenestől a festékbe, alkohollal kimosás után terpentinolajba teen
dők. Ha elegendő terpentin-olajat töltünk rájuk s nem túlságos sok,
a kis metszet körül a beágyazó anyag, igen gyorsan feloldódik, a
nélkül, hogy a metszet törókenynyé válna. A tiszta metszet kanada
balzsamban elzárható. Ily eljárás mellett az idegsejtek, rostok stb.
legfinomabb szerkezetüket is igen jól megtartják.
A Leydig által felsorolt búvárokhoz, kik a Pókok idegrend
szerét vizsgálták,1) s akik közül többen az Epeirát is bevonták kuta
tásuk körébe, még Vladimír Schimkewitschet sorozhatjuk csupán.
Legalább más zoológust, ki újabban az Araneák idegrendszerét tette
volna vizsgálata tárgyává, a rendelkezésemre álló irodalomban nem
találtam. V. Graber. Die Insecten czimű munkája 256 lapján azt
a megjegyzést teszi ugyan, hogy egy legközelebb megjelenendő mun
kájában ki fogja mutatni, miszerint a Pókok és Scorpiók agydúcza
jobban hasonlít a Bakokéhoz, mint a Rovarokéhoz. De e munkájá
nak megjelenéséről nem szerezhettem tudomást.
') Vom Bau des thierischen Körpers 259-ik lapján következőket sorolja
fel: (rendelkezésemre csak az „Irodalom"-ban felsoroltak állottak). A legelső J.
F, Mechel (in der Uebersetzung von Cuvier's Vorlesung. üb. vergl. Anat. 1809.
S. 308. Anmerkung. Treviranus: Üb. d. innern Bau d. Aracliniden 1812.
Továbbá Brandt: Mediz. Zoologie 1833. Mundmagennerven d. Evertebraten
1835. Duges: Ann. d. se. nat. 1836. Blanchard: L'organisation du. regne ani
mál. Arachnides. Grube: Arch. f. Anat. u. Phys. 1842, Leydig: Arch: f. Anat
». Phys 1855, és 1862.

— 149

-

A régibb búvárok azonban leginkább a makroszkopikus boncztanával foglalkoztak. Egyedül Leydig közölt szövettani vizsgálato
kat az Epeirára vonatkozólag is; sajnos azonban, hogy e rendkívül
éleslátó és zseniális búvár behatóbban csupán a Eovarokkal foglal
kozott. Legújabb munkájában névleg felemlíti ugyann a Disderát és
Segestriát, mint a melyeket szövettani vizsgálatainál figyelembe vett,
de részletesebb adatokat nem közöl rólok.
A régiek közül Treviranus foglalkozott az Epeirával is. Igen
kimerítő adatokat nyújt a középponti idegrendszer alakját, hely
zetét s a potroh idegeit illetőleg. Utánna 20 évvel később Brandt
írja és rajzolja le az Epeira diademata 01. középponti idegrendszerét
s a potroh idegeit s az általa felfedezett, a Eovarok nervus sympathieusával azonosítható idegeket. Tiz évvel később Grube foglalko
zott az Argyroneta aquatiea idegrendszerével, bevonva vizsgálódásai
körébe az Epeira diadematát is.
Utánna Schimkewüschnek 1881-ben megjelent s az Epeira
általános boncztanát felölelő munkájának megjelenéséig senki sem
foglalkozott e tárgygyal. Sehimhewitsch munkáját csak a Zool. Anzeig-ben megjelent rövid kivonatból ismerem, s igy csak az ott
felsorolt adatokra lehettem tekintettel.

A Pókok idegrendszeréről általábau.
A Pókok (Araneida) idegrendszere, bátran mondhatjuk, önálló
typust képez. Mind a felette, mind az alatta álló ízeltlábúak ideg
rendszerétől lényegesen különbözik s széttekintve az Arthropodok
körében, csak itt-ott elszórtan lehet egy-egy többé-kevésbbó hasonló
alakú idegrendszert találni.
Legjobban hasonlít természetesen a rendszertanilag közelálló
alakok idegrendszeréhez, részeiben, vagy egészében. A Eovarok között
csak az;oknál lehetne hasonlóságot találni, melyeknél a tor ízei öszszenőttek. De a mi legfontosabb s a hasonlóságnak biztos alapot
nyújtana szövettani vizsgálat még eddig nagyon kevésről van.
A Orustaeeumok közül a Oorycaeidák középponti idegrendszere
s a Pókok idegrendszere annyiban hasonlítható össze, a mennyiben
mindkettő egy a garatot körül vevő idegtömeget alkot. A brachyur
Bakok garatalatti dúcza is hasonlít a Pókok megfelelő dúczához. De
itt ismét az a lényeges különbség van, az idegrendszer általános

150
alakját tekintve, hogy a brachyur Bakoknál is, mint általában a
Decapodoknál, a garatfeletti és alatti dúczokat összekötő eresztékek
aránylag rendkívül hosszúak s haránt eresztékkel is összekötvék.
Mindezek a Pókoknál nem találhatók fel.
Legjobban hasonlít külső alakját tekintve a következő, rend
szertaniig is legközelebb állókét rend idegrendszere;
1. A Pseudo-Scorpioké. (Valószínűleg szövettanilag is nagy
hasonlóság forog fenn a két állatcsoport középponti idegrendszere kö
zött, legalább ezt lehet következtetni Steokernek a Gibbooellumról
közölt adatai nyomán.) ')
2. A Phalangium-félók idegrendszere.
A Scorpiók középponti idegrendszerének mellső része annyiban
hasonlít a Pókok idegközéppontjához, hogy Ott is igen rövid ós vas
tag az agydúezot a garatalatti dúczozal összekötő két ereszték. Az
agydúcz szintén kótkaréjú. A garatalatti dúcz szintén összefüggő
nagy tömeg, mint a Pókoknál. Máskülönben hasdúoz-lánozolatuk által
a hosszúfarkú Bakokhoz hasonlítanak. így tehát idegrendszerük a
Pókok és a Bakok idegrendszere között áll.")
Nagyobb hasonlóság található ínég a Phrynó-fólók idegrend
szerével.
Az Acarus-félók idegrendszerével annyiban hasonlítható össze,
hogy itt szintén csak egy középponti idegtömeg van.
Egy igen érdekes momentumot kell itt kiemelnem. Azt t. i.,
hogy míg a garatfeletti dúcz alakját ós szövettani szerkezetét tekint
ve, több-kevesebb különbséget mutat az egyes hexapod rendek sze
rint is s a Pókok garatfeletti dúczától lényegesen különbözik a Hexapodok agydúcza, addig a garatalatti dúcz sokkal több hasonlóságot,
mondhatnók, megegyezést tüntet fel a Bovarok ós Pókok között.
Mi az oka e különbségeknek?-Az agydúczok mindazon Bovaroknál, melyek bizonyos értelmi fejlettséget tanúsítanak, (Méhek,
Hangyák, Darázsok stb.) sokkal bonyolodottabb szerkezetűvé fejlő
dött, mint azoknál, melyek ily szellemi képességet nem matatnak íel.
De viszont az alsóbbrangu Hexapodok agya is magasabb fejlettsó*) Leydig: Vom Bau des thierischen Körpers p. 260,
') Stecher: Anatomisch.es und Histologisches über Gibbocellum Arch. f.
Naturg. ibrg. XLII. Bd 1,
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get mutat, mint a Pókoké, péld : a Blattá orientalíst senki sent
vádolhatja valami nagy szellemességgel s agydúoza mégis aránytala
nul magasabb fejlettségű, mint a Pókoké, melyektől bizonyos művé
szi tehetséget (ösztönt) meg nem tagadhatunk.

Az Epeira diademata idegrendszeréről általában.
Az Epeira diademata testtörzse, mint typikus Póké a fejtor
ból és potrohból áll. Egyéb izeltség nem észlelhető rajta.
A végtagok a fejtörőn sugarasan vannak elhelyezve.
A test ilyetén alakjának megfelelően a középponti idegrendszer
sem mutat semmi ízeltséget. Egy egészet képez. A környéki idegek
a test külalakjának megfelelően sugarasan indulnak ki belőle, miért
általános alakja csillaghoz hasonló.1)
A mozgási szervek, az erőteljesen kifejlődött lábak, a fejtoron
vannak elhelyezve. A bélcsatorna hatalmas izomzattal ellátott része
a SZÍVÓ gyomor szintén a fejtorban van. A lábaknak pedig, mint a
hálókészítésénél, a zsákmány megfogása s megtartásánál igen fon
tos szerepet játszó végtagoknak a fejtorban hatalmas izomzatuk van.
A fejtort csupán a végtagok (a szájrészekkel együtt) és a 'szívó gyo
mor izomzata tölti be. Az ily erőteljesen kifejlődött izomzat erőtel
jes idegeket is igényel, melyek ismét tekintélyes nagyságú s fejlett
ségű idegközéppontot tételeznek fel a fejtorban2)
Ezeknek a feltóteleknek megfelelően a középponti idegrendszer
igen tekintélyes nagyságot ér el.

Az idegrendszer topographiája.
A középponti idegrendszer a fejtor hasoldali részén közvetetlenül a vakbelek végein nyugszik. Felülről és oldalt a rostosszerkezetű
középlemez (diaphragma) alsó oldalához tapadó izmok, a lábak be
vonó izmai, közvetetlenül megfekszik, csak a kissé kiemelkedő közép
vonalát hagyják fedetlenül. A garatfeletti dúoz a diaphragma mell
ső két ága között a lemez síkja fölé emelkedik. Felülről a mell
felé haladó két aortaág érinti.
A garatfeletti és alatti dúczot összekötő eresztékek rendkívül
rövidek és vastagok lóvén, az egész középponti idegrendszer a vékony
garat által átfúrt idegtömegnek látszik.
') Leydig: Vom Bau des thierischen Körpers p. 180.
s
) Leydig: Vom Bau des thierischen Körpers p. 180.
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Az izmok közül teljesen kiszabadított (s a zsírszövet ós a kül
ső laza-összetótelü dúczsejt-róteg gondos eltávolítása után sima felü
letű) középponti idegtömeg rendesen fehér, ritkán hófehér vagy sárgás-szinű.
A garatfeletti dúczpár dúczai egymással összenőttek, de az
összetettség könnyen felismerhető. A dúezok mindenike körtealakú
s a kettő együtt hegyével mellfelé irányuló, szívalakú dúczozá egye
sül, melynek hegye öblösen ki van metszve. Közepén, a hátsó bemet
szés folytatása gyanánt, hosszirányban elvonuló sekély árok jelzi a
dúezok összenövésének helyét. Mindkét fél domború hemisphaerát
alkot (VI. tábl. 1 ábr. gf.) A kimetszés két oldalát az agydúczok
karéjai képezik, melyekben a látótelepek helyezvek el. Mindenik
látótelep az agydúczczal egy-egy igen rövid, vastag kocsánynyal függ
össze. .Aránylag kicsinyek, tojásdadok. Mellső ós hátsó végükön kis-,
sé megnyúltak. Mindenikből két-két látóideg ered. A látótelepek
kívülről nem láthatók, mert a belső dúczsejtróteg borítja őket.
A nervus sympathicust illetőleg mindeddig nem tudtam kielé
gítő eredményhez jutni. Csupán annyit konstatálhattam, hogy a
garatfeletti dúezok mellső részének külső szólón ered két oldalt egyegy finom ideg s hátrafelé menve a két közópvonali vakbélhez
tapad.
Hogy azonban az agydúcz megett középvonalban egyesülnének,
mint Brandt írja, nem észleltem. A garatfeletti dúcz hátsó részé
ből a Mygaleknál leírt idegfonatnak megfelelő helyen semminemű
ideget nem láttam.
És most legyen szabad a Pókok annyit vitatott végtagjához a
ragokhoz (csáprágók, rágok, csápok; chelicerae, antennáé, Kieferfühler, Kiefer stb.) hozzászólanom. Mint a nevekből is látható, a külön
böző zoológusok különböző nézetben voltak s vannak a rágok ere
dete felől. Egy rószök ragoknak (mandibulae), *) másrészök ellenben
átalakult csápoknak (antennáé) tartotta.
1. Azok, a kik átalakult csápoknak tekintik, abból indulnak
ki, hogy idegeik a g a r a t f e l e t t i dúczból e r e d n e k ós h o g y
e m b r y o n a l i s k o r b a n i d e g e i k n i n c s e n e k önálló dúcz') Claus ugyan nem foglal el határozott álláspontot, de hajlandóbb e nézet
elfogadására. Lehrb. d. Zoologie. II. Aufl. p. 433.
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czal ellátva, mint a l á b a k i d e g e i , banem e g y e n e s e n a
g a r a t f e l e t t i dúczból erednek.
Ezek szerint a Pókoknak mind az a végtagja meg van, a mi
a Rovaroknak, de a csápok átalakulván ragokká, a tulajdonképeni
rágok elsatnyultak.
2. A másik nézet szerint a rágok vannak meg és a csápok
hiányoznak. De a csápok nem visszafejlődés által vesztek el,
hanem ki sem fejlődtek. E nézet mellett szól az a fejlődéstani tény,
hogy a r á g o k i d e g e i külön önálló dúczczal vannak el
l á t v a embry on alis k o r b a n ép úgy, m i n t a l á b a k ós
h o g y p o s t o r a l i s s e g m e n t u m b ó l fejlődnek.*)
Az előbbi nézet helyes és az utóbbi téves voltát embryologiai
utón bizonyította be Lendl Adolf magyar araneolog.
Az utóbbi nézet helyes s az előbbi merőben téves voltát pedig
ugyancsak az embryologia segélyével a nagy tekintélyű angol embryolog Fr. Balfour bizonyította be.
Hogy én kezdő létemre ezen vitatkozáshoz hozzászólok, teszem
azért, mert meg vagyok győződve, hogy a mit leirok, úgy láttam,
a mint leirom.
Kutatásaim elején (makroszkopice) arról győződtem meg, hogy
a rágok idegei az agydúcz legalsó részén erednek. Később azonban
górcsővi vizsgálataim alapján kétkedni kezdettem e nézet helyessé
gében s gondos után járással azt hiszem magtaláltam okát annak,
miért látszik első tekintetre, úgy, mintha a garatfeletti dúcz leg
alsó részeiből erednének a rágok idegei. A rágok idegei nem a ga
ratfeletti dúczból erednek, hanem a garatalatti dúcz felső részéből.
Kis, kúpalakú eredeteik az állkapcsi idegek alapjai fölött vannak a
középvonal felé kissé összetolva. Közvetetlenűl az ereszték alapjánál
vannak beékelve, mintegy az eresztékek alsó részei és a garatalatti
dúcz közé. De mert felfelé irányulnak, (mivel a rágok magasabban
fekszenek) az eresztékek külső (mell felé néző) részei mellett tehát
rézsútosan haladnak felfelé, hozzászorulva az eresztékekhez. Az eresz*) A többi szájrészekre itt nem lehet czélom reflektálni, mivel csupán csak
a rágok képezik azt a kritikus pontot, a melyre nézve mind ez ideig nem hogy
megegyezés jött volna létre a különböző búvárok között, de sőt ellenkezőleg a
fennt említett, egymással homlokegyenest ellenkező két nézet élénk evidentiában,
tartja magát.
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tékek a nyomás következtében, ott a hol a rágok idegeinek eredési
kúpjai végződnek kissé kidomborodnak. A kúpok felső részei már
a garat felett látszanak, ha szembe nézzük. Oldalt nézve azonban
már kézi nagyító alatt is látható, hogy a garatalatti dúcz íeló
irányul az alapjuk, s a garatfeletti dúoz óvatos leemelésnél az
eresztékek mindenütt a kúpok felett hasadnak le.
Ha a középponti idegrendszerből hosszmetszeteket készítünk,
akkor ez a viszony igen jól látható. Hogy a makroszkopice látot
tak helyességéről meggyőződjem, vékonyabb hosszmetszeteken kívül
az egész középponti idegrendszert középvonalában két egyenlő félre
metszve vizsgáltam; de igy is csak arra az eredményre jutottam,
hogy a rágok idegei a garatalatti dúczból erednek, közvetetlenűl az
eresztékek alatt.1)
En tehát az Erichson nézetét fogadva el a Balfour vizs
gálatait, mint bizonyítékot tekintem s a Pókok legelső végtagpárját
ragoknak (mandibulae) tartom.
Ezek szerint Balfour azt következteti, hogy bár a Pókok ós
Eovarok egy közös törzsből származnak, de még abban a korban
váltak külön mikor az a n t e n n á k még nem voltak kifejlőd
ve. A Eovarok tovább fejlődvén antennát nyertek a Pókok pedig
megmaradtak alantabb álló fejlődési állapotukban.
A garatalatti dúcz több dúcz összenövése folytán keletkezett.
A potroh összes dúczai oly annyira bele olvadtak, hogy többé meg
nem különböztethetők. A 4 pár láb, a két tapogató és a rágok dúczai
azonban még mindig felismerhetők. (VI. tábla l,ábra p. 1.—4. és t.)
Általános alakja hosszudad csillagalak, mellső vége tompa, hátsó
vége elhegyesedő. Verticalis irányban kissé összenyomott, széleitől
közepe felé fokozatosan domborodik. Középvonalán kissé jobban
kiemelkedik, s egy mell-hátsó irányban vonuló törpe gerinczet tün
tet fel. A dúcz hátsó része azonban hengeressé válik. Ezért a dúcz
') Igaz ugyan, Balfour azt mondja, hogy a fejlődés késó'bbi szakában a
rágok dúczai a garatfeletti dúczczal nőnek össze De ha tekintetbe veszszük az
eresztékek rendkívüli rövidségét és szokatlan vastagságát (úgy hogy csaknem
hajlandó az ember azt mondani hogy itt nincs is ereszté k) ez az állítás nem fog
megzavarni. I. c. p. 430.
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különböző részeiből vett keresztmetszetek képei igen változók. A
legmellső részéből nyert keresztmetszet (ha a garat síkjában víz
szintesen lemetszük róla az agydúczot) felső részén elszűkülő négy
zet alakot mutat. Az első lábpár táján a metszet már egyenszárú
háromszöghöz hasonlítható alakot mutat. A negyedik lábpár után
pedig már hossztengelyével függélyes irányban álló ellipszist ábrázol.
A dúcz mellső részéből erednek, kis kúpalakú alappal, a rágok
és tapogatók idegei. A tapogatók idegeiből eredő oldalágak látják
el az állkapcsokat. A dúcz két oldalán vannak a lábidegek erőtel
jes kúpalakú eredési középpontjai. (VI. tábla 1. ábra p. 1—4). Az
első lábpár alapi kúpjai a tapogatók alapi kúpjaival kiindulási pont
juktól kezdve körülbelől 2j3 részben öszszenőttek.
A dúcz hátsó részének középpontjából ered a potrohba menő
két hatalmas idegnyaláb.
A dúcz kerületén a lábidegek alapi kúpjai között több erőtel
jesebb, s igen számos rendkívül finom ideg ered (VI. tábla 1. ábra).
Ezek az idegek a fejtor hatalmas izomzatának beidegzésére rendelvók. Ezen kivül a nagyobbak végei a lábak alapízébe is benyúlnak,
A potrohba haladó idegek és a 4-ik láb alapi kúpja között nagyobb
távolság lévén, emez idegek tekintélyes nagyságban lépnek fel. De
itt nem csupán a fejtori izmokat látják el, hanem a potroh emalő
izmait is; épen ezért addig a míg ez izmok benyúlnak a potrohba
ezek az idegek is nyomozhatok, azontúl azonban ós egyebütt nem
találhatók fel.

A környéki idegrendszer.
Mint említve volt mindenik lob. opt.-ból egy pár ideg ered.
Az idegek a négy középponti szemhez futnak, s mert az agydúcz
meglehetős meszsze esik a szemektől, nagyon hosszúak. A szemek
alatti dúczban, miadenik látóideg egy-egy mellék ágat bocsát az
oldal szemekhez. (VI. táb. 1. ábr. sz.). A szemdúczból rendkívül sok
idegsejt-nyúlványt vesznek fel mielőtt a szemekbe bemennónek.
A garatalatti dúcz mellső részéből eredő idegei a tapogatók
nak, az állkapcsokba egy-egy oldalágot bocsátnak. A mi az idegek
lefutását illeti a tapogatókban csak nagysági viszonyokban tér el az
alább leírandó lábidegekétől.
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A lábak idegzete mondhatni a legkisebb részletekig hasonlít
egymáshoz. Az alapízben (coxopodit,) (VI. táb,'"3. ábr. c) csak igen
rövid, hamar finom ágakra oszló, mellék ágacskákat (2—3) lehet
észlelni. A basipoditban (VI. táb. 3. ábr. b.) pedig csak egy nagyobb
oldal ág vehető ki. A meropoditban, (VI. táb. %. ábr. m.) mely a lábizek
között a legerősebben van kifejlődve, s legdúsabb izomzattal van el
látva az idegzet is fejlettebb. Több kisebb 2—3 ágból álló oldal
idegen kivül, több nagyobb van. Legszebb s legnagyobb az, mely a
láb főidegének jobb felénél (felülről tekintve) kissé a hasoldali ré
szen ered, s ebben az ízben ágazva szét, az itt levő izmok legna
gyobb részét látja el. Az íz felső vége felé haladva jó darabon nem
ágazik el. További lefutásában dichotomikusan bomlik ágakra. Az
íz felső végéhez közel a láb főidejének baloldalán (felülről tekintve)
ered egy sokkal hosszabb, de sokkal vékonyabb ideg, mely erede
tétől kezdve egész lefutásában számos rendkívül finom, legnagyobb
részben górcsövi finomságú mellék ágat küld szerte szélylyel.
Emez oldalágak egy része az izmokat nagyobb része azonban
a lábíz sörtóit látja el. Ez az ideg a carpopoditon átmenve a propodit felső végénél több finom ágra bomolva végződik. Egész lefu
tásában számos rendkívül finom mellék ágat bocsát főleg a sortok
hoz. Sokkal csekélyebb azon ágak száma, melyeket a mellette levő
izmokhoz küld.
A carpopodit (VI. táb. 3. ábr. ca) ezen kivül még csak egy je
lentékenyebb idegágat nyer a főidegtől. A baloldalon t. i. van egy
kisebb ág, mely rövid lefutás után dichotomikusan elágazva az izmok
közé hatol, Ered azonban még ebben az ízben egy kisebb ág, de
a melynek nagy része a következő izben a propoditban van. Itt alig
néhány kis ágat küld a mellette levő izmokhoz.
A propoditnak (VI. táb. 3. ábr. p.) a meropoditból jövő jobb
oldali idegén kivül, még csak egy nagy mellékidege van. A főideg
jobbfelén, az íz alapjához közel ered egy nagyobb mellékág, mely
a következő, daetylopodit I. alsó részében végződik. Ágai legnagyobb
számát ez is a sörtékhez küldi.
A dactylopodit L-ben (VI. táb. 3. ábr. d') a főideg az íz alap
jánál jobbfelől s közepe táján balfelől egy-egy, az íz csekély izom
zata daczára, aránylag erős és dúsan elágazó ágat ereszt. De nem
is az izmok számára valók ezek, hanem az ízen tömötten álló kü
lönböző nagyságú s alakú sörtéket (tapintó, halló sörték stb) látják el.
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A dactylopodit II-ben (VI. táb. 3. ábr. d") a főidegen kivül
még két oldalág van, hasonló berendezéssel, mint a daetylopodit
I ben, csakhogy kisebbek. Ebben az izben, még csekélyebb az izom
zat, de viszont a hálószövegnél, a táplálók pontos felismerésére szük
séges finom tapintásra szolgáló sörtók, valamint a halló sörtók egy
része is ezen az ízen van elhelyezve. Ezek teszik szükségessé az
aránylag dús idegzetet.
Az itt leírt, nagyobb mellék ágakon kivül a láb főidege még
rendkívül sok, finom mellék ágat bocsát a körülötte levő izmokhoz.
A garatalatti dúcz hátsó hengeressé lett végéből a potrohba
két nagy idegnyaláb megy. A potrohba lépésöknól 3 idegpárra bom
lanak fel, melyek hosszúság és vastagságra erősen különböznek.
A potroh középvonalában két vékonyabb idegág látható, melyek
a végbelen s a húgyhólyagon tapadnak meg, több finomabb ágra
oszolva. Egész lefutásukban azonban igen-igen finom mellék rosto
kat küldenek a mellettök lévő különböző szervekhez (VI. tábla 1.
ábr. 2—2.)
Ezek mellett két oldalt következik két erős idegtörzs, melyek
lefutásukban számos ágat bocsátnak a potroh legkülönbözőbb szer
veihez. Legtöbb ágat azonban a májba küldenek. A fonószemölcsö
ket is ez a két törzs látja el idegekkel. A 4-4-el jelzett két ága
pedig a szív pericardiumjáig követhető.
A legkülsőbb s legrövidebb két ideg a légző szervekhez megy,
az az hogy főágaik idáig követhetők, mellék ágaik azonban a légző
szervek környékén mennek szót. (VI. táb. 1. ábr. 1—1.)
Nem találtam semminemű izomzatot, mely a középponti ideg
rendszer mozgatására szolgálna. Ámbár ilyen készüléket Ireviranus, 8 egész pontosan Leydig leírása után a Phalangium-féléknól
ismerünk.1) Ugyanott mondja, hogy más ízeltlábúaknál is vannak
a középponti idegrendszer mozgatására szolgáló izmok.3) Hogy azonban
mégis lehetséges, sőt tényleg kell némi mozgást tennie a középponti
idegrendszernek, helyzete s környezete tanúsítja. Ugyanis mint em
lítve volt, a fejtor közóplemezének alsó rögzítő izmai főleg pedig a
') Ueber das Nervensystem der Afterspinne (Phalangium) Müller's Arch.
1862. p. 198.
2
) Az Ál-Scorpióknál is ismeretes ily czélú készülék: Daday 1. c. p. 26 é.
k. Stecker 1. c.
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lábak bevonó izmai közveletlenűl megfekszik a garatalatti dúczot.
Mozgásuk alkalmával bizonyára gyakorolnak, habár csekély mórték
ben is, taszítást a dúezra. A vakbelek a dúcz alatt végződvén,
megtelésük és kiürülésükkor gyakorolhatnak ugyan nyomást a dúcz
aljára, de ez csekély voltánál fogva tekintetbe nem vehető.

A középponti idegrendszer szövettana.
I.
A Pókok idegrendszerében, s mint az eddigi tapasztalatok mu
tatják, az összes ízeltlábúak idegrendszerében általában a következő
3 alkotó idegelemet lehet megkülönböztetni:
1. Dúozsejteket.
2. Idegrostokat és
3. A középponti szivacsos, hálózatos idegállományt.
A dúozsejteket mindenik búvár különböző módon osztályoz
za, a mi egészen az egyéni felfogástól függ, mert az átmenet a
végleteken álló alakok között folytonos- így teljesen egyéni vélemény
dolga, egy vagy két osztálylyal többet, vagy kevesebbet különböz
tetni meg. Két csoport azonban állandónak mondható, s ez a nagy
dúczsejtek és a kis dúczsejtek (gangliosus magvak) csoportja.
A nagy dúczsejtek, bár változó-alakú és nagyságúak, de abban
megegyeznek egymással, hogy mindig dús protoplasma- tartalmúak
és hogy legtömegesebben az idegrendszer környéki részein jőnek
elő. Többó-kevósbbó vastag, de mindig laza rétegben veszik körűi a
középponti idegrendszert s az idegeket kisórve, a test legtávolibb ré
szeibe is eljutnak. Nagyobb tömegben csak a középponti dúczok körül
s a szemek alatt találhatók.
A nyúlványok mindig a protoplasmából indulnak ki. Hogy a
sejtmagból erednének nyúlványok, egyetlen esetben sem észleltem.
A nyúlványok elágazódását igen szépen lehet látni a szemek alatti
dúczban (VII. táb. 10. ábr.), ahol rendkívül hosszúak; a mi össze
függésben van azzal, hogy igen sok izom járja át a dúczot s így
az idegsejtek folytonos ide-oda mozgatásnak vannak kitéve.
A sejteket mindig kötőszöveti burok veszi körül, mely a közép
ponti idegrendszer körül tömött hálózat alakjában látható (VII. táb.
5. ábr. ktb.) A szemek alatti dúczban pedig nagyon ritkaszemü
hálózatot alkot. Kötőszöveti magvak mindig vannak benne. (VII.
tábl. 5 ábr. km).
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A dúczsejteknek saját hurka (sejthártya) nincs, legalább ed
digelé határozottan nem láttam. Conservált készítményen egy né
hányszor véltem látni a kötőszöveti hálózatból kiszabadított dúezsejten igen finom cuticularis hártyát. (A dúczsejteken sejthártyát
Leydig az Aszkáknál látott.1) Épen ezért határozottan nem állit
hatom, hogy az Epeiránál ne lennének oly idegsejtek, melyek a
kötőszöveti neurilemma-hüvelyen kivül sejthártyával vannak körül véve.
A kötőszöveti hálózatból kiszabadított idegsejt a legtöbb eset
ben csupasznak látszik.
Protoplasmájok heveny készítményen finom szemcsés. Conser
vált anyagon meg lehet különböztetni, az üvegszerüen átlátszó hyaloplasmát s benne a sötét sokszögletű testeeskóket (mikroplastidák).2) melyek erős nagyitásnál nyúlványosaknak bizonyulnak, s az
egész sejtbea összefüggő hálózatot alkotnak (spongioplasma)3).
A mag körül gyakran bizonyos távolságban összetömőrülve,
mintegy tág burok veszik körül a magot (VII. táb. 1. ábr. d.). A bur
kon kivül ós belől a szemcsók hálózatos elhelyezkedése látható, míg
a sejtnyúlvány felé a hálózat összetömörül, s a nyúlvány irányában
rostozottnak látszik.3) Úgy, hogy egészen azt a benyomást teszi a
szemlélőre mint a dúczokban később, leírandó szivacsos állomány.
A mag mindig éles, sötét körvonalú burokkal van körülvéve.
Világos, erősen átlátszó alapállományában, szabályos körökben (a sejben láthatóknál jóval nagyobb) mikroplastidák helyezvók el. (VII.
táb. 1 ábr. a, b, c).
Eendesen csak egy mag van, néhány esetben észleltem kettőt,
hosszúra nyúlt sejtekben (VII. táb. 12. ábr.)
Az úgynevezett kis dúczsejtek (gangliöse Kerné Dietl) ke
vés protoplasmájú idegsejtek. Protoplasmájokban szintén meg lehet
különböztetni a hyaloplasmát és a mikroplastidákat (VII. táb. ós
11. ábr.) Gyakran oly kevés a protoplasmájok, hogy csak mint vé
kony burok veszi körül a magot, mely nagyság ós szerkezet tekin
tetében teljesen megegyezik a nagy dúczsejtek magjával.
J
) Tom Ball etc. p. 84. Oly sejthártyát t. i. mely Leydig első, (s utána
átalában elfogadott), értelmezése szerint, nem egyéb, mint az idegrostok cuticu
laris neurilemmájának kitágulása az idegrost végén, határozottan nem mutathat
tam ki.
2
) Dr. Entz Géza tanár úr által használt elnevezés.
8
) Leydig: Zelle und Gewebe,
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A kis dúczsejtek a nagy idegsejtektől eltérőleg a dúczok benső
részén a szivacsos állomány közvetetten szomszédságában fordulnak
elő, ép úgy kötőszöveti hálózatba beágyazva mint az előbbiek, csak
hogy sokkal tömöttebben. Az átmenet e két véglet között VII. táb.
3. ábr.) mint alább látni fogjuk a dúczok egyes részein igen fel
tűnő.
Egyenként soha sem fordulnak elő, hanem, mint már Leydig
megjegyezte, igen gyakran, mondhatjuk rendesen, fészkekbe vagy
nagyobb tömegbe (VI. táb. 2. ábr. dk, df.) egyesülve találhatók.
Ilyen kis dúczsejt-fészkeket az Epeiránál nagy számmal láthatni.
Eddigelé csak a középponti idegrendszer körül találtam kis ideg
sejteket.
Még egy harmadik idegsejt-alakról kell itt megemlékeznem
(VII. táb. 4. ábr.) Ezek az eltérő-alakú idegsejtek legtömegesebben
a potrohba menő két hatalmas idegnyalábot veszik körűi a fejtor
ban. Itt-ott igen nagy dúczsejtek hintvók közéjök. Innét előfelé
egész a garatalatti dúcz legmellső részéig feltalálhatók kisebb nagyobb
csoportokban. Apró, kis, többnyúlványu sejtek, erős, sötét körvo
nallal; tartalmuk olyan, mint más idegsejteknél, de a mikroplastidák sokkal finomabbak. Magjok hasonló szerkezetű, mint a többi
eknél. Magcsájok mindenesetben feltalálható.
A környéki idegeken (a szemek, lábak és potroh idegein) min
dig lehet egy, két,- vagy többsarkú dúczsejteket találni (VI. táb. 5.
ábr. b', b"b".) Egyes esetekben azt is lehet látni, hogy a nyúlvá
nyok némelyike hosszabb lefutás után bele olvad az idegrostba.
A nagy idegsejtekben s a környéki idegeket kisérő dúczsej
tekben a Leydig által említett s azóta számos állatnál kimutatott
kétféle fősteny gyakran igen nagy mennyiségben van jelen (VI táb.
5 ábr. f. VII. táb. 1 ábr.) A kis dúczsejtekben, valamint a dúczok bel
ső idegsejt-rétegében található nagy dúczsejtekben egyszer sem
találtam semmiféle főstenyt.
Leginkább el van terjedve a barna fősteny s egy magára csak
is ez jön elő, apróbb-nagyobb rögöcskók, szemcsék alakjában. Oon
servált sejtekben nagyobb rögökbe tömörül össze.
Heveny készítményen a sárga fősteny difíus állapotban lévén
az előbbivel együtt a sejt egy-egy részének, máskor az egész sejt
nek igen kellemes, világos-sárgás színt ad. Oonservált anyagon a
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sárga fősteny csöppekbe gyűl össze. Legtöbbször a magok köré
gyűlnek össze, keverten a barna főstenyrögöcskékkel, s zöldes ár
nyalatú világos-sárga csomókat képeznek.
II,
A garatfeletti dúcz (agydúcz).
(Ganglion supraoesophageum)
A középponti idegrendszer szöveti alkotó részeinek ismerteté
sét legjobb lesz talán, ha a legkívül levőkkel kezdjük s úgy hato
lunk be.
A garatfeletti dúczot, a zsírszövet felé, tehát legkülső részein,
különböző tömöttségű rétegben borítják a nagy dúezsejtek. A külső
dúczsejtréteg az egész középponti idegrendszert körös-körül, mintegy
palást burkolja be. (YJ. táb. 2. ábr, VII. táb. 2 ábr.) Itt csak azt
kívánom megjegyezni, hogy az egész középponti idegrendszerben
sehol se lehet feltalálni a különböző nagyságú dúezsejteknek egyes
határozott helyekre való csoportosulását oly alakban, mint a Rova
roknál vagy a folyami Eáknál.
A testűr felé semmi burok sincs; a dúcszsejtek közvetetlen
összefüggésben vannak a zsírszövettel.
Befelé az agydúcz felé, rostos kötőszöveti réteg (VII. táb. 2 ábr.
kö.)választja el a belső dúczsejt-rétegtől. A külső idegsejt-réteg dúczsejtjeire jellemző, hogy nagyságra nem ütnek úgy el egymástól, mint a
belső réteg sejtjei. A középponti idegrendszerből kiinduló környéki ide
geket rövidebb-hosszabb távolságig vékony, laza burok alakjában kisé
rik, de a fejtoron kivül mindig csak kevés számban társulnak hozzájuk.
Egy-, két-, három- és négysarkúak. Hogy több-sarkú van-e, biztosan
nem állíthatom.
Krieger a folyami Eáknál csupán egysarkú dúczsejtről teszen em
lítést. Schimkewitsch szintén azt mondja, hogy az Epeiránál mind
egysarkúak. Ennek azonban határozottan ellene mondok, mert ellen
kezőleg igen nagy számmal vannak többsarkúak. Sőt a belső dúczsejt-rótegben ötsarkút is találtam nem egyszer.
Hogy e tények helyességéről biztos meggyőződóst szerezhes
sek, szétpamatolás által nyert készítményeket vizsgáltam meg s ott
is megtaláltam az egysarkútól a nógysarkúig minden változatot a
Orv. term.-tacl. Ért. II,
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külső .dúczsejtrétegben; a bensőben pedig az ötsarkúakat is. Külön
ben .a Bakoknál is vannak több sarkúak, bizonyítja ezt Ciaus, ki
a Phronimidáknál többsarkú dúczsejteket észlelt1) Hogy különben
a többsarkú dúczsejtek a Gerinozteleneknél is nagy elterjedésnek
örvendenek, ahoz ma már semmi kétség se fér. Magjuk rendesen
egy van, de néhány esetben két magot is észleltem.
Ekkor azonban a magok mindig kisebbek voltak, mint oly
sejtben, a hol csak egy van,
Magtestecskét is a legtöbb sejtben észlelhettem. A sejtek ren
desen jókora nagyok (aránylag!) s dús protoplasmával vannak ellát
va. A dúczsejtek finomabb szerkezetéről már volt szó.
A külső, meglehetős egyenlctesnagyságú s dús protoplasmatartalommal ellátott dúczsejt-róteget bennső oldalán vékony, de szi
lárd összeállású, hosszúdad magvakat tartalmazó, rostos kötőszöveti
réteg a külső neurilemma választja el a belső, aránylag, nagyon kis
sejtekből álló idegsejt-rétegtől. (VI. táb. 3 ábr. kö. VII. táb. 2 ábr. kö.)
Ezek a kis dúczsejtek valószínűleg megfelelnek a Leydig
„Kleino Ganglienkugelií-jeinek. Dietl félreismerve természetüket,
úgy fogta fel e dúczsejt-róteget,, hogy finom idegrostokból álló tömött
hálózatba, a többi dúczsejtek magjaival minden tekintetben meg
egyező magvak (gangliöse Kerné) vannak sűrűn behintve. Rrieger
már nem mondja határozottan idegrost-hálózatba beszórt szabad
magvaknak.
„Nem habozok — úgymond— ezen képződményeket protoplasmanélkűli, illetőleg rendidvülkevés protomlasmáju dúczsejteknek tekinteni."
Később „kleine protoplasma-arme Zellen"-nek nevezi. Berger a Squilla ós Palinurusnál határozottan ganglion-sejteket látott az
agydúcz megfelelő helyein.2)
Ez irányban tett kutatásaim a következő eredményre vezettek:
Az Epeira diademata belső dúczsejt-rétege (gangliöse Kerné,
Dietl) kevés protoplasmával ellátott, nagy magvú, (azaz, hogy a
magvak akkorák, mint más sokkal több protoplasmával ellátott dúczgejtekben s itt a protoplasma tartalom csekélysége miatt tűnnek na') Claus: Der Organismus der Phronimiden. Arbeit. aus d. Zool. Instit.
z. Wien. T. II. Heft 1. (Krieger ut. id.)
2
) Berger: Untersuehungen über den Bau des Geliirus und Retina der
Arthropoden, Arb. ÍW d. Zool. Instit. m Wien Heft 2. (Krieger után id.)
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gyobbnak fel) többnyúlványu valóságos dúezsejtekből áll. De, mert na
gyon sürün vannak, mondhatni össze vannak préselve s mert nyúlvá
nyaik össze-vissza fonódva nyomulnak az agy rostállományába és mert e
dúczsejt-réteget kívülről borító rostos kötőszövet benyúlva a sejtek
közé, azok között finom hálózatot alkot, melynek üregeibe a dúczsejtek vannak beágyazva, metszeteken úgy látszik, mintha nagy
dúczsojtmagvak volnának rostos alapállományba sűrűn behintve. Kel
lő óvatossággal eszközölt szótpamatolás által azonban könnyen meg
lehet győződni arról, hogy itt is valóságos dúozsejtekkel van dol
gunk. Magjok semmiben sem különbözik a többi idegsejtek magvaitól. (VII. táb. 11 ábr.)
Oly helyeken, a hol nagyobb bemélyedések képződnek a dúczokon, mint az agydúcz középvonalában, a garatalatti dúczon a lábak,
tapogatók idegeinek eredeténél, a belső idegsejt-réteg benyomul s a
mélyedéseket kitölti. A kis dúczsejt-réteget a középponti hálózatos állo
mánytól rostos réteg (VI. táb. 2. ábr. VII. tábl. 2. ábr. lb.) vá
lasztja el, mely Krieger szerint1) lehet kötőszöveti természetű ós idegtermészetű is: de a legkülső része kétségtelenül kötőszöveti termé
szetű, hosszudad magvakkal. A nagyobb hosszúdad magvakon kivül
vannak még kisebb, kerekded magvak is. A réteg benső oldalától a
középponti hálózatos állományba nyúlványok mennek. E leírás annyi
ra talál az Epeira diadematánál észlelt viszonyokra, hogy nem sok
hozzá tenni valóm van. Csak azt kívánom megjegyezni, hogy az
Epeiránál tett ószleletem szerint e rostos réteg külső oldala tömött ros
tos kötőszövetből áll, melyben orsódad kötőszöveti testecskék van
nak ssűrün behintve, míg a belső fele lazább, sőt egyes idegeredósek
táján nagyon is laza, nagyszemü hálózatot alkot.
A krieger által leírt nagyobb, hosszúdad és kisebb, kerek
ded magvak az Epeiránál is megvannak és pedig feltűnően sűrűn.
A magvak éles körvonalúak üvegszerüen átlátszó protoplasmájukban, a szabályos sorokba elhelyezett mikroplastidák mindig jól
kivehetők. A neurilemma benső oldalának laza szövedéket alkotó
volta onnét van, hogy a szivacsos állomány íeló fokozatosan kezd
szétpamatolódni finomabb-durvább rostnyalábokra. A nyalábok gyak
ran csak néhány kötőszöveti rostból is állhatnak. E tájon aztán a
*) L. c. p. 546,
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Szivacsos állomány közibe hatol, a kötőszöveti rostokkal Össze-vísssía
szövődik s a protoplasma fonalak a kötőszöveti rostok mellett futván
le, úgy látszik, mintha a kötőszövet itt idegtermészetüvó vált vol
na. Igen jól látható ez a garatalatti dúezban. A kötőszövet saját
apró, orsóalakú magjai mindig jól kivehetők. A fent emiitett nagy,
hosszudad s kerekded magvak a szivaesos állományban is több helyt
feltalálhatók leginkább a kötőszöveti nyalábok tájékán. A környéki
idegekbe átmenve, azok mátrix-magjaivá lesznek. Ezek a magvak
tehát nem a kötőszöveti burokhoz, hanem az idegállományhoz tar
toznak. (VI. tábl. 4 ábr. m.)

A garatfeletti dúcz kötőszöveti váza.
(VII. tábl. 2 ábr.)

'

A belső neurilemma az agydúezban feltűnően nagyobb nyalá
bokban a következő helyeken hatol be:
1. a garatfeletti dúczot hosszirányban ketté szelő árokban oly
mólyen nyomul be, hogy a garat átbocsátására szolgáló csőhöz egé
szen közel jut, a garat csövét azonban nem éri el, hanem két nya
lábra oszolva, az agydúcz jobb ós balfelének szivaesos állományába
nyomul, félkört irva le.
Itt tehát a belső neurillemma, mivel az agydúcz középvonalában
lemezalakban hatol be a szivacsos állományba, meglehetős vastag
válaszfalat képez az agydúez két felének szivacsos állománya között.
2. Az agydúcz mindkét felének hátsó részén egy-egy kis len
csealakú darab van elválva a szivacsos állományból s csupán egy
vékony, rövid nyéllel függnek össze vele. Mindkét darabot a belső
neurilemma burok gyanánt veszi körül s a nyél mellett belehatolván,
lefutásában félkört ír le.
Az itt leírtakon kivül még számos, kisebb-nagyobb neurilemmanyaláb járja át a szivacsos állományt.
A szivacsos állomány. (Punktsubstanz.)
A garatfeletti dúcz középpontját a Leydíg által felfedezett
S „Punktsubstanz" név alatt leírt állomány foglalja el. A szivacsos
állománynak Leydiq által adott leírása, jellemzése oly pontos, töké
letes, hogy ahoz semmi hozzáadandó nincs. Finom protoplasma fona
lak szövedékéből áll.
.A. dúczok környéki része felé valamivel lazább, nagyobb üregű,
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a középpont felé folyton tömöttebb lesz, úgy hogy a dúczok legkö
zepén a szövedék szálai közötti üregecskék minimumra vannak redu
kálva s ezért a szivacsos állomány középponti része áteső fénynél sok
kal sötétebb, mint a környéki része. Eáeső fénynél, természetesen,
fehérek lesznek. A dúczok szövedékének eme sötétebb középpontjait
már a régibb búvárok is látták s Newport a szürke idegálománynyal hasonlítja össze, Blanchard a ganglionok centrumában levő,
„deux nodules"-nek nevezi {Leyiig ut.). A protoplasma fonalakban
kétféle alkotó részt lehet megkülönböztetni: a világosabb szinü protoplasma-fonalakat, melyekben sokszögletű, sötét testecskék (mikroplastidák) vannak. A hálózat, vagy jobban mondva, szövedék szálai
közti üregek egyneműnek látszó víztiszta anyaggal (hyaloplasma ?)
vannak kitöltve.
A szövedék szálai a dúczok középpontjában észlelhető zűrza
varos össze-visszaságból, ama részeken, a hol idegek erednek a közép
ponttól kezdve láthatólag kezdenek hosszirányba rendeződni.
A rendeződés eleinte csak arról vehető észre, hogy a szöve
dék szálai közötti űrök, melyek a dúcz más tájain ós a középpont
ban többé-kevésbé gömbalaknak (kereszt,- hossz- ós harántirányú metszetökből következtetve, mert mindig többé-kevésbé szabályos kör
alakot mutatnak) kezdenek megnyúlni, tojásdad, elliptikus, hosszúdad, végre csak kis, a két végén elhegyesedő üregek alakjában
jelentkeznek, míg végre az idegek eredeténél a fibrillák összeszorittatván, teljesen az ideg hossztengelye irányában parallel rende
ződnek. A mint ezt már évekkel ezelőtt Leydig megfigyelte.
Ámbátor idézett műve (Vom Bau etc. 92. lapján) kimondott
véleménye szerint a „Punktsubtanz"'-nak annyiban lenne szerkeze
te: „hogy a szivacsos állományt alkotó szemcsók hálózatosán össze
szőtt rostokká, más szóval: össze-vissza szőtt, gomolyt alkotó rostocskákká vannak rendeződve." stb. De ebbeli észleletéivel, úgy
látszik, nem volt megelégedve, mert a 158-dik lapon ezeket mond^
ja; „Szükségesnek tartom a szivacsos állomány tulajdonkópeni, saját
ságos összetételére vonatkozólag, reagensekkel s jó, erős nagyítások
kal még további vizsgálatokat eszközölni, annak kiderítésére, ha
vájjon nincsenek-e a szemesek kivétel nélkül sorokba (rostokba) ren
deződve. Mert már most is észlelhető az úgynevezett primitiv-ros-
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tokát összetevő rostocskák átmenetele tiszta, szivacsos állományba.
Továbbá még azt kellene egész határozottan eldönteni, hogy a dúczsejtek nyúlványainak felbomlása által keletkezett finom rostocskák, a
mint én gyanítom, egymással összeszövődve, részben kicserélődnek,
vagy pedig mindvégig elkülönülten maradnak."
Most már Dietl, Flögel, Erieger és magának Leydig-nak
újabb vizsgálatai nyomán mondhatjuk, hogy teljesen igaza volt,
mikor e tételt felvetette. Mert csakugyan a „Körnchen", melyek
alatt valószinüleg a mikroplastidákat érti, egészen szabályos hossz
sorokba vannak helyezve. Nyúlványaikkal egymással összefüggésben
lévén, rostokat alkotnak. Az egyes mikroplastidák közötti űröket
üvegszerüen átlátszó anyag tölti ki.
Számos ilyen mikroplastida, egymással összeköttetésbe lépve,
mintegy többszörös lánczolatot alkotva, melynek szemeit üvegsze
rüen átlátszó anyag tölti ki, alkot egy olyan elemi idegrostot, milye
nekből a középponti szövedék áll.
A tétel második felére szintén igennel felelhetünk, t. i. a
dúezsejtek nyúlványai behatolva a középponti szövedékbe, hozzájá
rulnak a szövedék alkotásához. A dúczokból eredő idegek íibrillái
számos, különböző idegsejt nyúlványaiból eredő fibrillákat tartalmaz
nak.1) És mert a dúezsejtek nyúlványai legtöbbnyire sokkal vasta
gabbak, mint a középponti hálózat fonalacskái, joggal tarthatjuk igaz
nak Leigdig amaz állítását is, hogy a dúczsejt-nyúlványok a közép
ponti szövedékbe lépésükkor ép oly finom fibrillákra oszlanak, mint
a milyenekből amaz áll.2)
A fennebbi sorokban elmondott dolgokat az Epeira diadematánál igen jól lehet észlelni és mert idegrendszere sokkal alsóbb
fejlettségi fokon áll, mint a Hexapodoké, ezek a berendezések könynyebben ós tisztábban vehetők ki. Megjegyzem azonban, hogy bár
számos alkalommal láttam az idegsejtek nyúlványainak oly nyalábszerű csoportokban való belépését a középponti hálózatos állomány
ban, a mint Dietl, Flögel stb. leírják, de a nyúlványok feloszlá
sát finomabb elemi fibrillákra egyszer sem tudtam látni.
') Vom Bau etc. p. 91.
) Ugyanott.
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Kriegerneh sikerült a „Punktsubstanz" rostjait elkiilönítní S
így a legfényesebben igazolta Leydig nézeteit.
Lássuk már most a szivacsos állomány fonalai minő szabályos
elrendezkedéseket mutatnak a garatfeletti dúczban.
A garat átbocsátására szolgáló cső felett, körülbelől az agy
dúcz közepe táján közvetetlenül a fennebb említett középvonali kötő
szöveti nyalábok széthajiása alatt kereszt irányban haladó fibrillákat és pedig egy nyalábot véltem látni az agydúcz frontalis met
szetein. A fibrillákból álló nyaláb a közepén, tehát épen a garat
fölé eső részén a legvastagabb, mig két vége felé folyton vékonyo
dik, úgy, hogy az agydúczok közepetáján elhegyesedve végződik. A
nyalábot alkotó elemi rostocskák különben teljesen azonos szerkezetüeknek látszanak a szövedék többi fonalaival.
Helyzeténél fogva először a Eovarok agydúczából Flögd által
leírt „Centralkörper"-rel véltem Összehasonlíthatni, de sokkal mélyeb
ben nyúlik be az agydúcznak mind a két felébe, szerkezete is elté
rő s ezért valószínűbbnek tartom azt a feltevést, hogy ez a Ley
dig által „innere Quercommissur" név alatt leírt képlettel azonos.1).
Az agydúcz mindkét felében lehet továbbá látni, hogy a közép
ponti hálózatos állomány fonalainak, rostjainak egy része a szövedék
legfelső részétől kezdve körülbelől három jól kivehető nyalábba egye
sülve, vonulnak a garat felé. A garat tájára érve, a három nyaláb egygyó olvadva, megy át a garatalatti dúcz középvonalában levő kőtő
szöveti nyaláb mellett agaratalatti dúczba; hol a kötőszöveti burok
belső oldala mellett haladva, átmegy a lábidegbe.
A látótelepek szintén szivacsos állományból alkotvák: A szi
vacsos állomány rostjainak látóidegekké való lendeződóse igen jól
látható. Kivülről a belső neurilemma határolja, a melyre a kis
dúczsejtek rétege jön. A kis dúczsejtek oly vastag rétegben borít
ják be a kicsiny látótelepeket, hogy az agydúcz kivülről egészen
simafelületti s a látótelepeknek semmi nyoma sem látszik.
Egyéb szerkezeti elkülönülést a garatfeletti dúczon nem talál
tam. Ezekből látható tehát, hogy sokkal egyszerűbb szerkezetű, mint
a Hexapodok agydúcza, sőt sokkal egyszerűbb a magasabb fejlett
ségű Eákok garatfeletti dúczánál is.
») Yom Bau p. 191 és 228.
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III.
Az eresztékek (commissurae).
A garatfeletti és alatti dúczot összekötő eresztékek oly rövi
dek és oly vastagok, hogy az egész középponti idegrendszer csupán
a vékony garat által áttört tömör egészet képez. Itt az eresztékek
nek megfelelő duczreszletek szöveti szerkezetéről kívánok rövidea
megemlékezni.
Legbelső. t. i. a garat átbocsátására szolgáló eső melletti részeik
a szivacsos állománynak fennebb említett rostnyalábjaiból állanak.
Innét kezdve kifelé a többi részeiket a szivacsos állomány tömött
hálózata képezi. Kívülről pedig a belső neurilemma, kis dáczsejtréteg, külső neurilemma, külső dúczsejt-róteg rendes egymásutánban
minden megszakítás nélkül folytatódnak az eresztékek mellett az agydúcztól a garatalatti dúczhoz.
Szerkezetök tehát semmiben sem különbözik a dúczokótól (leg
feljebb abban, hogy nincs bennök kötőszöveti hálózat) s a mi nagyon
jellemző rájuk a garatfeletti dúczczal teljesen egyenlő terjedelműek.
IV.
A garatalatti dúcz.
(Ganglion infraoesophageum).
A mennyire eltérő szerkezetű a garatfeletti dúcz a Pókok és
Hexapodoknál, ép annyi hasonlóságot mutat a garatalatti dúcz.
A garatalatti dúcz alsó részén a nagy idegsejtek vastag rétege
(VI. táb. 2. ábr. kdu) választja el a vakbelektől s a mellpaizstól. Külső
szegletein jobb- ós balfelől a vakbelek rendesen közvetetlenül érint
keznek a dúczczal.
A dúczsejtek nyúlványaik egy részét a dúczba látszanak kül
deni, más részök a sejtek kölcsönös összeköttetésére szolgál. De (a
mi nem kevésbbó érdekes) a vakbelek mellett lévők nyúlványainak
egy része a vakbelek külső oldalán tapad meg szabálytalan alakú
korongok és dudorokká szótfolyva.
A külső vagyis a nagy idegsejtek rétege, mint említve volt,
változó vastagságban, de összefüggő burok gyanánt borítja a garat
alatti és feletti dúcz egész felületét.
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A garatalatti dúcz hasoldali részén igen jól látható a külső
dúczsejt-réteg kötőszöveti hálózata. A kötőszövetben hosszúdad, kifli
alakú, megnyúlt-tojásdad-, stb. alakú kötőszöveti testecskók nagy szám
mal vannak. Oly helyeken a hol 3—4 sejt egy középpontban ér
össze, köztök a kötőszövet magja rendesen torz háromszögalakú. A
garatalatti dúcz külső idegsejt rétegében két oldalt és a vakbelek
között a kis dúczsejtek kötőszövettel körülvett csomókban (Pacraetten)
fordulnak elő.
Van még a kis idegsejt-tokokon kivül a nagy dúczsejtek közé
beékelve több egészen sajátságos alakú dúczsejt-csoport, (a fennebb
említett eltérő alakú dúczsejtek), melyek nincsenek kötőszöveti burok
kal körülvéve. (VII. táb. 4. ábr.) Legnagyobb számmal a potrohba
menő idegnyalábok mellett találhatók egész addig, míg az idegek
a nyelecskóbe bemennek.
A külső dúczsejt-réteg belső határát tömött, hosszúdad magva
kat tartalmazó, rostos kötőszöveti réteg képezi.
Ez a külső neurilemma, a garatalatti ós feletti dúczot egész
terjedelműkben egyenlő vastagságban borítja. A külső neurilemmán
belől van a kis dúczsejtek rétege. (VI. táb. 2. ábr.; VII. táb. 2. bdu.) E
rétegben a különböző nagyságú dúczsejtek keverten fordulnak elő. A
dúcz közepe táján rendkívül nagy idegsejtek között közepes nagy
ságúak, kicsinyek s egész aprók vannak szétszórva. A dúcz jobb ós
baloldalán azonban lassanként elmaradnak a nagyobb idegsejtek, míg
végre a dúcz szélein tisztán kis idegsejtek láthatók. (VI, táb. 2. ábr)
Itt ugyanis a kis idegsejtek már saját jellemző typusuk szerint vannak
kifejlődve. A kis idegsejtek innét szakadatlan rétegben átmenvén az
eresztékeken a garatfeletti dúczra, azt is egész terjedelmében beborítják.
A garatalatti dúczot két oldalt, körülbelül a közép vonaláig fedik
szakadatlan rétegben.
A garatalatti dúcz hátoldalán nem alkotnak összefüggő réteget,
hanem kisebb-nagyobb terjedelmű kötőszövettel körülvett csomókban
fordulnak elő. (VII. táb. 2. ábr. dk.) Az idegsejtekkel telt tokok azon
ban oly tömötten sorakoznak egymás mellé, hogy teljesen befödik
a dúcz hátoldalát. Hasonló kis dúczsejt-tokok szétszórtan a garat
feletti dúcz oldalain az eresztékek mellett, s a láb-idegek kúpalakú
eredési alapjain is jőnek elő, a külső dúczsejt-rétegben.
A mi a kis idegsejtek rétegének vastagságát illeti, megjegyez-
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hetjük, hogy legvastagabb a garatfeletti dácz felső részén, s a garat
alatti dúcz hasoldali részének közepe táján; egyebütt aránylag vékony
réteget alkot.
A garatalatti dúcz hasoldali részének középvonalában eltérő
vastagságú s alakú. A dúcz legmellső részén elvékonyodva, a dúcz
közepén át, a garathoz vonuló kötőszöveti nyalábok közé hatol, s
körülbelől a dúcz magasságának feléig nyomul fel. így van ez az
első lábpár tájáig. Itt már nem hatol be a dúcz két fele közé, sőt
inkább a középvonalban kezd mind a kétoldali réteg erősebben vas
tagodni. A középvonalban való vastagodás folyton növekszik a dúcz
hátsó része felé.
A kis dúczsejtek, mint már említve volt, kötőszöveti hálózatba
vannak behintve. A garatalatti dúcznál igen jól látható e kötőszöveti
hálózat (VII. táb. 5. ábr. ktb.), mely a külső nenrilemmával szerves
összefüggésben van. Úgyszintén jól látható az is, hogy ottan-ottan
nyalábokká egyesülnek a hálózatot alkotó kötőszöveti rostok s benyo
mulnak a szivacsos állományba (VII. táb. 2. ábr. fk.), áttörve a belső
neurilemmát, melyből számos nyalábot visznek magukkal.
A kis dúczsejt-rétegen belől a belső neurilemma következik.
Szerkezete itt is épen olyan mint a garatfeletti dúcznál. A belső
neurilemma folytonos, egyenletes vastagságú rétegben vonja be a
dúczokat. Ezen belől a szivacsos állomány következik.
Mielőtt a szivacsos állománynak itten mutatkozó sajátságairól
szólnék, lássuk előbb a garatalatti dúcz igen szépen kifejlődött kötő
szöveti vázát.

A garatalatti dúcz kötőszöveti váza.
A középponti laza, gyengéd összeállású szivacsos állomány rög
zítésére, helyzetben tartására szolgál az a sok finomabb,- vastagabb
kötőszöveti nyaláb, melyet a belső neurilemma a kis dúczsejt-róteg
kötőszöveti hálózatával egyesülten küld belé. A szivacsos állományba
hatoló kötőszöveti nyalábok közül a kiváló vastagságuaknak mindig
pontosan meghatározott helyök van.
A dúcz legmellső részének középvonalában két vastag nyaláb
hatol fel (szorosan egymáshoz tapadva a kis dúczsejteken felül) egész
a garatig; két egyenlő részre osztva ez által a szivacsos állományt.
A garat alatt egy kisebb, hengerded, kis dúczsejt-tokot zár magába.
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A kis dúczsejt-tok felett a garat átbocsátására szolgáló üreget béleli
ki s kis mértékben a garat rögzitósét is eszközli.
Ez a két középvonali nyaláb minden keresztmetszeten, ugyan
azon helyen és ugyanazon vastagságban látható, a miből azt lehetne
következtetni, hogy a dúcz középvonalában egy kötőszöveti lemez
osztja két részre mell-hátsó irányban a szivacsos állományt. De pon
tosabb utánjárásnál ki fog tűnni, hogy egész hosszában nem egyenlő
tömöttsógü, hanem egyes helyein nagyon laza, úgy, hogy a kétoldali
szivacsos állomány keresztül lépve rajta, egymással összeköttetésbe lép.
A dúcz hasoldalának jobb és bal feléről jövő külső neurilemmák
is felnyomulnak középvonalban, két teljesen elkülönített félre osztva
ezáltal a kis dúczsejt-réteget. (VI. táb. 2. ábr.)
A dúcz legraellső részén még nem igon észlelhetők oldalágak ;
hátrább már bonyolódnak a viszonyok. A második lábpár táján, hon
nét VI. tábla 2. ábra van rajzolva, a középponti hatalmas nyalábon,
mely középvonalban a garatalatti dúcz aljától tetejéig ér, már 7
pár mellékágat lehet megkülönböztetni, melyek transversalis irányban
haladnak. A középponti nyaláb mellett mindkét oldalon még két
szintén jókora nyaláb tűnik fel, melyek a dúcz aljától (kifelé dőlve),
ferde irányban mennek a dúcz tetejéhez, több mellékágat bocsátva
a középpont felé. A középponti nyalábba mind felülről, mind alolról
a külső neurileumma is behatol s beleolvad.
A garatalatti dúczot hát-hasi irányban átható kötőszöveti nya
lábok mindenike mellett a belső neurilemma számos finom rostpamatja vonul, magával vivén a szivacsos állománynak köztök levő,
nagy magvakat tartalmazó fibrilláit.
Az egész garatalatti dúcz hosszában, középvonalban, hát-hasi
irányban elhelyezett kötőszöveti nyalábok száma egy-egy hosszmet
szeten 12—14. Hosszmetszeteken azonban még arról is meggyőzöd
hetünk, hogy sagittalis irányú nyalábok is vannak, de a melyek rend
kívül vékonyak s csak a verticalis nyalábok hasonló irányú oldal
ágaival lesznek erősebbek (VII. tábla 2. ábra kh. fk.) ezek mellett is
a szivacsos állomány hosszirányban rendezett fibrillái haladnak. A
dúcz hátsó részében megint apad a kötőszöveti nyalábok száma.
Csupán a középvonalban elhelyezett marad meg változatlanul, de már
ennek is csak egy- vagy két pár oldalága van meg, a dúcznak a ne^
gyedik lábpár után következő táján,
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Mindeme kötőszöveti nyalábokban mindig fel lehet találni a
magvakat.
Az itt leírt nyalábok tehát a szivacsos állománynak szilárd,
igen szép, szabályos alkotású gerendázatát, vázát alkotják s e gerendázat legtökéletesebben ott van kifejlődve, a hol a dúcz idegállo
mánya a legtöbb erőmegfeszítósnek s legtöbb külső ide-oda nyomás
nak, taszigálásnak van kitéve, t. i. a lábidegek eredetének táján. Ez
a táj egyszersmind a dúcz legnagyobb részét foglalja magában.
Az itt leírt s az ábrán lerajzolt nyalábokon kivül természetesen
még egész sereg kisebb pamat van, melyek gyakran rendkívüli finom
ságnak.
Hossz-, haránt- ós keresztmetszetekből kombinálva, első pilla
natra azt lehetne következtetni, hogy a szivacsos állományt a kötő
szövet valóságos fiókokra osztja. Ez a nézet nem is volna nagyon
valószínűtlen, tekintve azt a fejlődéstani tényt, hogy a lábak dúczai
önállóan fejlődnek ki s csak később nőnek össze a garatalatti nagy
dúozczá. A kötőszöveti váz legalább részben kétségtelenül az eredeti
lábdúczok s a potroh-dúczok egy része külső kötőszöveti burkainak
felel meg. Ezek szerint, mondom, azt lehetne következtetni, hogy a
garatalatti dúcz több önálló, csupán külsőleg összenőtt, dúczból áll. De
a kötőszöveti burkok az összenövésnél meglazultak s csak egyes részei
maradtak meg eredeti szilárdságukban; ezek a mostani kiváló vas
tagságú s erősségű nyalábok. A szivacsos állomány összefüggő egész,
nincs fiókokra osztva, hanem csak a dúcz különböző helyein változó
sűrűségben álló, kötőszöveti nyalábok járják át.

A szivacsos állomány.
A garatalatti dúcz közepét szintén a szivacsos állomány fog
lalja el, de itt természetesen sokkal nagyobb kiterjedésű, mint a
garatfeletti dúczban. Szerkezete, lényegében, szintén ugyanaz, csak
a hosszirányú, parallel rostokba való rendeződés tér el a dúcz alakalakjának s összetételének megfelelően t. i. a belső neurilemma be
hatolva a szivacsos állományba, minden egyes végtag idegének ere
deténél, az idegek nagyságának megfelelő kisebb-nagyobb rekeszekre
osztja a szivacsos állományt. De ez a rekeszekre való osztás a garat
alatti dúcz mindkét oldalán a szivacsos állomány közepénél csak
valamivelj.hatol mélyebbre. így minden végtag idegének megfelelő
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rekesz lévén, ugyanannyi középpont is mutatkozik a szivacsos állomány
rostjainak rendeződésében. Mert minden rekeszben meg lehet külön
böztetni a nagyszemű középponti hálózatot s a környéki hosszirányú
parallel rendeződött fibrillákat. Minden végtag rekeszében a közép
pontot elfoglaló nag} szemű hálózatnak a környéki, tömötten sorako
zott, fibrillákba való fokozatos átmenetelét igen tisztán láthatni.
A szivacsos állomány a garatalatti dúcz hátsó részén, ott a hol
nagyobb idegek nem erednek, másként módosul. A dúcz e része is,
mint előbb láttuk, hatalmas függélyes irányban álló kötőszöveti nya
lábok által többé-kevésbbé tökéletesen két félre van osztva. A szi
vacsos állomány mindkét felében, a garatfeletti dúcznál említett
középponti tömörülést sokkal szebben mutatja. Mindkét fél közepén
kis nagyitásnál, még aránylag elég vékony metszeteken is, sötét
szemcsézett anyag látszik. Finom metszetekéi], erős nagyitásnál arról
győződünk meg, hogy ez a középponti, sötétnek látszó, szemcsés
anyag a szivacsos állomány fibrilláinak rendkívül sürün egymás mellé
sorakozásától van. Oly sürü itt a szövedék, hogy a hálózat üregei
minimumra vannak redukálódva. E góczponttól a kerület felé a há
lózat fokozatosan ritkul s a dúcz kerületén a belső neurilemmához
a dúcz közepén pedig az említett függélyes kötőszöveti nyalábokhoz
érve eléri ritkulásának legnagyobb fokát.
A középponti szivacsos állományt a belehatoló kötőszöveti nya
lábokkal, bár egymástól elütő alakban, de eddigelé minden ízelt
lábúnál feltalálták. //. Mkhels azonban az Oryctes nasicornis
idegrendszeréről írott kiváló érdekessógű értekezésében ennek az
általános tapasztalatnak ellent mond. Kimutathatni véli ugyanis, hogy
az a mit Leydig és mások „Punktsubstanz" elnevezés alatt leírtak s
lerajzoltak nem egyéb, mint idegrost-nyalábok keresztmetszete. Mert
ő úgy fogja fel az Oryctes nasicornis garatalatti dúczának szerke
zetét, hogy az csupa hossz-, kereszt- és harántirányban futó idegrost
nyalábokból áll. Már most akár hossz-, akár keresztmetszetet készí
tünk, mindig fogunk szemcsés külemű helyeket látni a metszési síkkal
párhuzamosan haladó s ezért épen maradt idegrost-nyalábok között.
Mivel Ooleopteronokat ez irányban nem vizsgáltam, nem lehet fel
adatom e tárgy bővebb megvitatásába bocsátkoznom. De más szerzők
s főleg Leydig, ki maga is számos Eovart, közte több Ooleopteron
idegrendszerét vizsgálta, oda nyilatkoznak, hogy a Bogaraknál is
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szépen látható a „Punktsubstanz". Michelst valószínűleg az a hypöthesise vezette félre, hogy az általa vizsgált Bogár garatalatti dúeza
csupa különböző irányban lefutó idegrost-nyalábok összege.
V.

A környéki idegek szövettana.
A környéki idegek között kezdve a legvastagabbaktól (a láb
idegek) a legfinomabb rostokig mindenféle átmeneti alak meg van.
A nagyobb idegtörzsek, mint a végtagok főidegei, a potroh ideg
törzsei, kötőszöveti burokkal, neurilemmával vannak körülvéve. Ha
az idegeket a duczokból kiindulásuknál vesszük figyelembe, arra a
meggyőződésre jutunk, hogy a garatalatti dúcz külső neurilemmája
elvékonyodva átmegy a nagyobb idegtörzsekre s azok külső burkát
képezi. Ezen a kötőszöveti neurilemmán belől a kisebb idegrostok
rendkivül finom, saját cutiouláris ideghüvelylyel vannak ellátva. Górcső
alatt, erős nagyitásnál, az ily finom idegrostok burka erősen világos
egynemű cuticulából állónak látszik.
A nagyobb idegtörzsek neurilemmája alatt szemcsézett, protoplasma külemű vékony réteg van, kerekded, hosszúdad, ritkán pis
kótaalakú magvakkal (VI. táb. 5 ábr. t. m.). Helyzetök s alakjoknál
fogva megfelelnek a Leydig-íéle mátrix-magvaknak.1) A magvak már
az idegeknek a dúczból kiindulásuknál meg vannak, mint ezt Leydig
is említi s rajzolja. Hossz- és keresztmetszeteken még arról is meg
lehet győződni, hogy a belső neurilemma kerekded, hosszúdad mag
vakkal behintett, laza hálózatot alkotó, belső része szintén átmegy
az idegek eredési kúpjaiba, mindig a széleken a neurilemmához
tapadva. Mélyen behatol a hosszirányban, párhuzamosan rendeződő
fibrillák közé.
Az idegeknek az alapi (eredési) kúpokból kilépésekor a belső
neurilemma kötőszöveti rostjai elmaradnak s csak a szivacsos állo
mány nagy magvakat tartalmazó felületes, laza összeállású rostjai
mennek át az idegekbe. (VTI. tábl. 4 ábr. i.) Az idegek neurilemmája
alatt előforduló magvak tehát azonosok a dúczok belső neurilemmájában előforduló nagy magvakkal.
•) Yom Bau etc. p. 215 e. k.

— 115 Ez volt az, idegek belső vagy jobban mondva tuJajdonképeni
neuriiemmája. A valódi neurilemmán kivül, meg lehet különböztetni
a külső neurilemmát,3) mely a zsírszövettel szoros viszonyban áll. A
nagyobb idegek egyes részein apró, csaknem epitel külemüek a sejtjei,
de nagyságuk változó s rendesen tekintélyes nagyságú sejtek vannak
közéjök behintve. (Ilyen helyeken, ha csak kis darabon figyeljük meg,
hasonlítnak az ütőerek endoteljéhez s mert az ütőerek a lábakban a
főideghez egész lefutásukban szorosan hozzá tapadnak, nagy óva
tossággal kell eljárni az elkülönítésnél, mert különben könnyen ma
radhat egy darabka az ütőér falából s félreértést okozhat). Más he
lyeken gömbölyded, aránylag nagy sejtekből áll, melyek fokozatosan
vehetnek fel magok közé kötőszöveti rostokat s ez által a sejtes,
hólyagos kötőszöveti neurilemma átmegy a zsírszövetbe. Sőt sok he
lyütt az említett sejtes, hólyagos kötőszövetek nincsenek is meg,
hanem helyüket a zsírszövet foglalja el. Mind e viszonyok ép oly
pregnánsul meg vannak az Epeira diadematánál, a mint a Hexapodoknál Leydig leírta.
A sejtek a külső neurilemmában, bármilyen alakúak legyenek,
tartalmuk egyformán egynemű, világos protoplasma, melyben csak
konserválás, festés után lehet a mikroplastidákat meglátni. Magjok
mindig van.
Az idegrostok tartalmát vizsgálva kisebb nagyításnál vonalozottnak, illetve sávolyzottnak fog látszani. És pedig világos és sötét
rostok szabályosan váltakoznak bonne. Meglehetős sürün orsóalakú
szintén sötét testeeskéket pillantunk meg bennök. Erős nagyításnál
meglátjuk, hogy a sötét, orsóalakú testecskék ily alakban tömötten
álló apró szegletes szemcsékből (mikroplastidák) állanak. A szemcsék
között üvegszerüen átlátszó anyag (hyaloplasma) van. Ezek tehát
olyan szerkezetűek, mint a sejtmagvak. Az orsóalakú magvak mind
két vége egy-egy rostocskába folytatódik, melyek szerkezete teljesen
olyan, mint a szivacsos állományt alkotó íibrilláké, t. i. a mikro
plastidák hossz sorokba rendezetteknek látszanak s köztük hyaloplas
ma van. Ugyancsak üvegszerüen átlátszó anyag választja el a fibrillákat is egymástól. Ha egy finomabb idegrostot tűvel szótpamatolunk,
igen könnyen meggyőződést szerezhetünk erről. A íibrillákban s a
') U. o. p. 216.
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magvakban látható szögletes, sötét testecskók tulajdonképen nyúlvanyosak s nyúlványaik közvetítésével egymással összefüggnek, mint
ezt Leydig legújabb művében közli.1)
Leydig legújabb munkájában, úgy fogja fel a dúczsejt és ideg
rost szerkezetét, hogy a hyaloplasma a tulajdonképeni ideganyag,
a mi él, érez, ingereket vesz fel, vezet stb. a mikroplastidákból álló
spongioplasma pedig a váz.
Ezt a nézetet vallja //. Bclmltze'1) is, kinek idézett munkájában
még számos búvár van nóvszerint megnevezve, kik &i ideg legele
mibb részének a primitív íibrillát tartják s következőleg határozzák
meg: „Az ideget alkotó primitív íibrillák homogének, erősen contourozottak, burok nélküliek. Szemcsés anyaggal vannak egymástól
elválasztva."
De Heitzmann s legújabban dr. Entz Géza tanár úr vizsgálatai
után tudjuk, hogy épen megfordítva van a dolog.3) Mert a mikroplastidák azok a mik élnek, éreznek, mozognak, áthasonlítnak stb.
s a hyaloplasma nem tekinthető másnak, mint a mikroplastidák
közeit kitöltő indifferens anyagnak. Nem a hyaloplasma, hanem a
mikroplastidák alkotta rost vagy hálózat a lényeges. Az elemi ideg
rost tehát nem az, a minek a fennebb a //. Schultse-féle meghatá
rozás szerint tudjuk, hanem hosszsorokba, fonalakba egyesült mikro
plastidák lánczolata. A mikroplastidák között fennmaradó üregeket
hyaloplasma tölti ki.
Az idegek végződését a harántcsíkolt izmokban véglegesen nem
tudtam kifürkészni. Ez irányban tett vizsgálódásaim eredménye a
következő. Az idegrost az izmok között mind tovább oszlik, míg
végre a primitív fibrillák jőnek közvetetlen érintkezésbe az izomhüvelylyel.
Némelykor egy izomroston csak egy ily elemi idegrost megtapadását észleltem, máskor pedig azt tapasztaltam, hogy az ideg
rost az izomrost közelében több, néha 5 — 6 fibrillára bomlik s úgy
') Zelle und Gewebe.
V) II. Schultze: Die fibrillÉire Structür der Nervenelemente etc. Afeh. f.
Anat. u. Phys. Bd. 16. 1879.
3
) Az itt elmondottak dr. Entz Géza tanár urnák folyó évi márczius hó
li-én a kolozsvári orv. term. tud. társulat szakülésén tartott előadásából vannak
nierítve,
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tapad meg az izomhüvelyen, hol hosszabb-rövidebb darabon követhető.
Lefutásukban helyenként kis csomósodásokat mutatnak. Egyszerre azon
ban nyomtalanul eltűnnek s eddig nem sikerült megtudnom, vájjon
csakugyan itt az izomrost hüvelyen végződnek-e, mint azt a búvárok
egy része állítja ; vagy pedig az izomhüvelybe behatolva az izom
rostok isotrop elemeivel egyesülnek, illetve a sareolemma alatt háló
zatot képeznek s benyomulnak az izomelemek közé. Ez utóbbi nézet
szerint az idegekben látható elliptikus ós kerekded magvak az idegállománynyal behatolnak az izomrostba. Nem lehet czélom itt, ebben
az irányban működő számos búvár vizsgálatainak ismertetése, azért
csupán megemlítem, hogy E, Fischer, ki a Gerinozesek harántcsíkolt
izmainak idegvógződését vizsgálta és R. Oscheidlen, ki a Gerinczesek
sima izmainak idegvógződését vizsgálta s kiknek értekezéseiben az
idevágó irodalom is ismertetve van, arra az eredményre jutottak,
hogy úgy, mint régebben gondolták, az idegek terminális felduzza
dással vagy rostos elágazodással (terminális elágazás) végződnek a
sareolemma külső részén és az izomrostba soha se hatolnak be.
E nézet képviselőivel szemben igen számos és tekintélyes búvár
áll, kik a J. Gerlach nézetét tették magukóvá, azt mondván, hogy
az idegek az izomrostok bensejében végződnek.
Talán ez utóbbi a helyesebb s az idegek működésével inkább
egybehangzó feltevés. S ép azért remélem, hogy újabb utánjárással
bebizonyíthatom, hogy (mint ezt Leydig több Eovarra nézve már
bebizonyította), az Epeira diadematánál is az idegek intravaginalis
plexussal végződnek a harántcsíkolt izmokban.
ÖSSZEFOGLALÁS.
Vizsgálataim eredményét röviden a következőkben kívánom össze
foglalni.
1. Az Epeira diademata idegrendszerét a legnagyobb fokú concentráltság jellemzi. Áll a garatfeletti ós a garatalatti dúczból s a
környéki idegekből.
Több tulajdonképpeni dúcz nincs.
2. A garatfeletti dúcz látja el a szemeket idegekkel. Mellső
széléből erednek a zsigeridegek.
3. Az összes végtagokat és a potrohot a garatalatti dúcz látja
el idegekkel.
QiY.-Term.-tud. Ért, II,
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4. Szövettanilag nagy egyszerűség, egyöntetűség, vagyis az ala
csony fejlődési fok jellemzi.
5. A dúczok középpontját elemi íibrillákból álló szövedék, szi
vacsos állomány foglalja el. Ebből erednek a környéki idegek.
6. A szivacsos állományt két sejtburok veszi körül.
7. A sejtrétegek egymástól ós a szivacsos állománytól tömött,
rostos neurilemmák által vannak elkülönítve,
8. Az idegsejtek rostos, magvakat tartalmazó, kötőszöveti háló
zatba vannak beágyazva.
9. A kötőszövet a szivacsos állományba behatolva valóságos
hálózatot képez, mely az egész dúcznak vázául szolgál.
10. A dúczsejtek egy-egósz ötnyulványúak.
11. A commissurák a lehető legrövidebbek s az agydúcz alap
jával egyenlő terjedelműek.
12. A környéki idegek kötőszöveti neurilemmával birnak, mely
alatt a dúczok szivacsos állományának felületes részeiben látható mag
vakkal teljesen azonos magvak fordulnak elő.
13. Az idegekben kétféle állomány, az egynemű üvegszerüen
átlátszó s a szemcsékből álló, különböztethető meg.
14. A szemcsék hosszirányú rostokba rendeződve képezik az
elemi idegrostokat. A szemcsók között isotrop anyag foglal helyet,
úgyszintén az egyes fibrillák között is.
15. A íibrillákban durvább szemcsékből álló, orsóalakú magvak
vaunak nagyobb távolságban elhelyezve.
16. A magvak két végükön kihegyesednek s itt a magvak
szemcséi és a fibrillák szemcséi között éles határ nincs, átmennek
egymásba.
Mélyen tisztelt ós szeretett tanárom dr. Entz Géza ny. r. egye
temi tanár úr fogadja legőszintébb köszönetem s hálám kifejezését
ama számos, mindig kiváló szivélyességgol adott jó tanácsaiért s útba
igazításaiért, melyekkel munkám közben több, rám nézve elháríthatlan, akadályt sikerült legyőznöm s szerény művocském megjele
nését lehetővé tette.
Őszinte köszönettel tartozom a tanár urnák ama szívességéért
is, hogy az állattani intézet anyagainak, eszközeinek és könyvtárá
nak munkám czéljaira való használatát megengedni méltóztatott.
Végül köszönetemet nyilvánítom dr. Székely Bendegúz egyetemi
állattani intézeti tanársegéd urnák, munkám készítése alatt mindig
szivesen adott felvilágosításai- és jó tanácsaiért.

Ábrák magyarázata.
VI. tábla.
1. ábra. Az Epeira diademata idegrendszere in situ.
gf. = garat feletti dúcz.
na. = nervus sympathicus.
sz, = látóidegek.
t. = a tapogatók idegei.
p, — p4. = a négy lábpár idegei.
P. = a potroh körvonala.
í—i = a légcsó'tüdó'k felé monó' idegek.
2—2 = a végbélhez
„
„
3—3 = a fonó szemölcsökhez stb. menő idegek.
í—í = a májhoz, szívhez stb.
„
„
2. ábra. Általános keresztmetszet a garatalatti dúczból a második lábpár
táján. Hartn 4/4.
i = a lábidegek kezdete.
m = neurilemma-magvak.
Ü6. = belső' neurilemma.
k'ó. = külső neurilemma.
kh. = kötőszöveti nyalábok,
a/e. = dúczsejtfészkek a dúczhátoldalán.
kdu. == külső dúczsejt-réteg.
df. ós <27c. = dúczsejtfészkek a dúcz hasoldali részének külső dúczsejt
rétegében.
bdu. = belső dúczsejt-réteg.
v. = vakbél keresztmetszetének körvonala.
3. ábra. Egy láb idegzete in situ.
b. = basipodit.
c. = coxopodit.
m. = meropodit.
cd. = carpopodit.
j). = propodit.
Ö!' = dactylopodit I.
d" =
„
II.
4. ábra. Egyoldali ideg eredete. Hartn 4/»<
A. = hasoldal.
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U. = hátoldal.
.
mi. = mellékideg eredete. (A többi mint fennebb).
bdu. = belső dúczsejt-réteg néhány nagy idegsejtje.
5. ábra. Egy szemideg, kisérő dúczsejtekkel. Hartn 4/9.
i. = a szemideg.
b, b'. b" = kísérő dúczsejtek.
/. = föstenyszemcse-csomók.
__ t. = piskótaalakú neurilemma-magvak.
ni. = egyszerű neurilemma-magvak.
h. = az idegfibrillák magvai.
VII. tábla.
1. ábra. Különböző alakú és nagyságú dúczsejtek a garatalatti dúcz belső
idegsejt-rétegéből. C. Hartn 4/8, a többi Hartn */9 után.
2. ábra. Altalános hosszmetszet a középponti idegrendszeren át a közép
vonalban. Ha1-*11 4/4.
i. = a potrohba menő idegek.
g. = a garat hosszmetszete.
fk. = függélyes kötőszöveti rostok.
tó. == hosszirányú (vízszintes) kötőszöveti rostok.
3. ábra. Dúczsejtek a garatalatti dúcz belső idegsejt rétegéből. Hartn 4/8.
Átmeneti alakok a nagy dúczsejtektől a kis dúczsejtekhez.
4. ábra. Eltérő alakú dúczsejtek a garatalatti dúcz külső dúczsejt-rétegéból. Hartn 4/5.
5. ábra. A garatalatti dúcz belső idegsejt-rétegének kötőszöveti stromája.
Hartn 4/8.
Tcib. = a kötőszöveti hálózat.
Wr. — a szivacsos állomány.
km. = kötőszöveti magvak.
6. ábra. Háromsarkú, nagy dúczsejt a külső dúczsejt-rétegből. Hartn 4/s>
(Dolomedes sp.-ből).
7. ábra. Egy szemideg mellett haladó nagy, kétsarkú dúczsejt. Hartn 4/8.
A sejt protoplasma tartalma összezsugorodott. A kötőszöveti burok kivehető.
8. ábra Több sarkú kis dúczsejt a garatfeletti dúcz belső vagyis kis idegsejt
rétegéből. Hartn 4/9. (Dolomedes sp.-ből.)
9. ábra. Egy nyúlványu dúczsejt. Hartn 4/8. (Dolomedes sp.-ből).
10. ábra. Elágazó nyúlványu dúczsejtek a szemek alatti dúczböl. Hartn */8.
11. ábra. Kis dúczsejtek a belső dúczsejt-rétegből. Hartn */8.
12. ábra. Egy nyúlványu, kétmagvú dúczsejt a garatalatti dúcz külső
idegsejt-rétegből. Hartn 4 ' 9 . (Dolomedes sp.-ből.)
13. ábra. Egy lábideget kisérő dúczsejt. Hartn 4/9.

