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NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

11. KÖTET. 1903. 1. FÜZET.

Staub Móricz: Üj bizonyíték a Nymphaea Lotus L.

magyar honossága mellett.*

Hog,y a nagyváradi Püspök-fürd hévvizében tenyész tavi rózsa azonos

a Nílus és Afrika egyéb vizeiben elforduló Nymphaea Lotus L. fajjal, az iránt

most már a hazai botanikusok között nincsen véleménykülönbség, azonban e

növénynek a honossága még ma is vita tárgya. E kérdés eldöntésére e

czikkemben új koronatanút fogok idézni, a ki — nem tévedek — most a

kérdést véglegesen el fogja dönteni.

Korner Antal már 1867-ben a Nymphaea Lotus L.A illetleg minden

további bizonyítgatás nélkül azt állította, hogy Nagyvárad mellett eredetileg

honos olyan vízben, melynek a hmérséklete nem haladja túl a 33^^ C-t,

de télen nem sülyed 15*' C. alá.** Schilberszky Károly mérései

szerint a víz hmérséklete változó, helyenként 41 "250 C. is.***

1887-ben Kerner e kérdésben már határozottabban nyilatkozikt és

szükségét látom fejtegetései közül e helyen a következket szószerint idézni :

»Nagyon kevés a támaszpont arra nézve, hogy a most él növények

történelmét a jégkorszakon túl is követni lehessen. Némi valószínséggel

föltehet, hogy a jégkorszak klímái hatása alatt nem pusztult el az elbbi

korszakok minden növényfaja .... és ha egy új jégkorszak állana be,

ezen növények bizonyosan nem pusztulnának el, hanem újonnan képzd
növényzet alkotórészeivé válnának . . . Azon fajok ellenben, melyek mag-

vaik megérlelésére nagyon meleg nyarat követelnek ... a jégkorszak éghajlati

viszonyai között nem élhettek meg és vagy kivándoroltak az illet területrl,

melyen a rideg éghajlat érvényesült vagy tönkrementek. Egyetlen kivétel talán

ama sajátságos vízi rózsa, mely a Nagyváradtól délre fakadó meleg forrá-

sokban buján tenyészik . . . E növény .olyan egyenletesen langyos vízben

élhet meg, rhint a milyen az említett hévforrás vize .... és éppen azért nem

merész az a föltevés, hogy ezen vízi rózsa régi idk maradványa és hogy

akkor még, a mikor a magyar medencze éghajlata nagyon hasonló volt ahhoz,

mely most Alsó-Egyptomban uralkodik, Magyarország vizeiben sokfelé el

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1902. évi noveiliber 12-iki ülésén.

** A. V. Kerner: Die Vegetationsverháltnisse des mittleren und östlichen

Ungarns etc. — Oest. Bot. Zeitschr. XVII. 223 (1867).
*** Természettud. Közlöny 1889. 372.

t :\z osztrák-magyar monarchia növényvilága. —• Az osztriík-magyar monarchia

Írásban és képben. Bevezet kötet (1887) 251—252. oldal.

Növénytani Közlemények. 1903. II. kötet, 1. füzet. 1



2 STAUB MÓRICZ

volt terjedve ; de késbb ^a megcsökkent hmérséklet hatása alatt lassanként

kipusztult és csak Nagyvárad mellett a Pecze meleg vizében talált utolsó

menedéket, a hol a jégkorszak klímáját kár nélkül elviselhette.

«

Az elz sorokban kifejtett elv az egyedüli helyes, melybl a növények

mai elterjedésének kutatásakor ki kell indulnia, mert minden egyéb módszer

eddig cserben hagyott és az újkori irodalom tanúskodik is arról, hogy a

geológiai és palaeontologiai viszonyok ismerete nélkül a növénygeografia

bonyolódott kérdéseinek a megoldásához fogni nem lehet.

Rendkívül sajnálom, hogy Kerner idézett értekezését nem ismertem,

midn három évvel késbben magam is hozzászóltam a nagyváradi ál-lótusz

honosságát illet kérdéshez, azért sajnálom azt, mert az eredmény, a mely-

hez jutottam, egészen egybevág Kerner állításával, de azért nem érinthet

engem a plágium vádja, mert állításom támogatásához kell bizonyítékokat

is szolgáltattam. Megtettem azt a magyar orvosok és természetvizsgálók

1890-ben Nagyváradon tartott vándorgylésén.*

Kiindulva a tavi rózsák palaeontologiai történetébl, továbbá a A'ttphar

pitmilum Sniilh régi és mai elfordulásából, végre azon körülménybl, hogy

a Melanopsis Pareyssi Miihlf. olyan csigafaj, melyet eddig csakis a Nyuipliaea

Lotus L. túrsaságában találtak és a fosszil csigák tömegébl, melyek a

püspökfürdi lerakodásokból ismeretesek, azt következtettem, hogy Nymphaea

Lotus Z. a nagyváradi Püspökfürdben egy régi geológiai korból maradt

fönn napjainkig. Ezen állításomat nyomban eladásom befejezése után az

elnökl dr. Szabó József megersítette, mondván, »hogy a saját meg-

figyelései alapján is megersíti az eladó nézetét a Nymphaea thermalis

genezisérl és eladja, hogy a források krétakorbeli hegynek a tövében fakad-

nak, a hol trachyt-kitörésnek nyoma sincsen, úgy, hogy az oJigocén óta a

viszonyok ott teljesen változatlanok maradtak.*''

Értekezésem német szövegét*** azzal egészíthettem ki, a mit Tóth
Mihály a vándorgylésen Nagyvárad diluviális képzdményeirl mondott "i" és

ebbl nemcsak azt tudtuk meg, hogy a püspökfürdi hévforrásoknak ezeltt

sokkal nagyobb kiterjedésük volt, hanem a meglev fossziliákból még azt

is, hogy e források már a diluVium eltt léteztek.

Dr. Bor b ás Vincze három évvel késbben ezen geológiai és

palaeontologiai érvekkel támogatott magyarázat ellen fordult, azaz mellzvén

magyar és német nyelven közzétett értekezésemet, csak Kerner állítását

igyekezett megczáfolni azzal, hogy a törökökrl szóló régi, egészen indoko-

latlan mese tántoríthatatlan hívének mondotta magát.

* A tavi rózsák múltja es jelene. — \ magyur orvosok és természetvizsgálók

1890. aug. 16—20-ig Nagyváradon tartott XXV. vándorgylésének történeti vázlata

és munkálatai. 446. old. (1891.)
** Az idézett helyen, 40. old.

*** Die Gegenwart und die Vergangenheit der Seerosen. — Beiblatt Nr. 31 zu

A. Kngler's Bot. Jahrb. XIV.

t .\ magyar orvosok és természetvizsgálók vándorüj'lcsének idézett kíitcte,

474. old.
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Azt írja szószerint :* »Az én véleményemet, hogy a tradícziók szerint

a Nymphaea thermalis-i a török világban ültették Nagyvárad hforrásába . . .

az újabban elhozott bizonyítékok megingatni nem bírták. Ezért keresek újabb

bizonyítékot, növénygeografiai analógiát (147. old.).« .... továbbá »míg

mások helyesen, egyszeren a Nílus tündérrózsájának, hazánkba a török

(vagy mint a A^. coernlea Savign.-i uraságok) ültette virágját látják a nagy-

váradi meleg forrásban« (148. old.).

De úgy látszik Borba s-t írás közben új gondolat szállta meg, mely

talán mégis megingatta a törökökrl szóló tradícziókba vetett ers hitét, mert

a 151. oldalon azt írja: »Nem lehetetlen az sem, hogy a Nymphaea mystica

magvát valamikor valamely vándormadár hozta a Nílus vidékérl hazánkba«. . .

Az ál-lótusz skora ellen már az is szól, mert »Ha magyar hévvizek

benszülött vagy smaradék növénye lenne, , . . más hévvizünkben ... is

kellene teremnie« (u. o.) . . . »ellenben én (B o r h á s) a Nymphaea thernialis

hazai vegetáczióját aránylag véve oly fiatalnak, s a kultúrával annyira össze-

kapcsolódónak tartom, hogy skorbeli származtatása úgy hat reám, mintha

valaki hitványos öltözékemnek archaeologiai származását akarná bizonyít-

gatni.* (u. o.)

És B o r b á s ezen új föltevése, a melyet különben akkor csak lehet

^éges-nék tartott, hívre talált. Dr. Richter Aladár tanulmányában,**

melyet a nagyváradi Nymphaea Lotus Z.-ról írt, egyenesen Kerner fel-

fogása ellen fordul (az én két nyelven írt közleménj^emet nem veszi tekin-

tetbe, mert szóbeli közlése szerint akkor még nem ismerte) és azon nézetet

vallja, melyhez S c h w e i n f u r t h is csatlakozik, »hogy a nagyváradi ál-lótusz

bevándorolt növény, melynek bevándorlása költöz madaraink útján történt«.

»S c h w e i nf u r t h fleg a pelikánt gyanúsítja a csempészettel, mert az fél

kilogramm sarat is könnyen elczipel a lábszárain és valószín, hogy a Nílus

és csatornáinak iszapjával kerültek hozzánk a A'^. Lotus apró magvai.

«

Richter csakugyan »merész«-nek mondja Kerner fölfogását és is úgy
mint B r b á s, az ál-lótusz skorbeli származtatását úgy tekinti, mintha valaki

hitványos öltözékének archaeologiai származását akarná bizonyítani.

Különben S c h w e i n f u r t h azon kívül, hogy Borbás és Richter
vándormadarairól szóló föltevéséhez járult, még egyéb érdemes észrevételt is

tett az ál-lótusz eredetére nézve, a mennyiben ebben a törököknek is jutott

volna némi szerep. Szerinte az európai törököknek — és pedig csak ezekrl

lehet nálunk szó — mindenkor El-Ázsia volt ffészkük és sohasem Egyptom,

melylyel még kulturális közösségben sincsenek. Az európai és elázsiai kul-

túrában a nílusi fehér és kék tündérrózsának semmi szerepe . . .«

S c h w e i n f u r t h eme hozzászólásának úgy látszik meg volt a maga

haszna, mert Borbás most már félretette a törökök növényterjeszt szerepét.

* A hévvízi tündéiTÓzsa keletkezésének analogonja. — XXIX. és XXX. Pótfüzet

a Természettud. Közi. 1894. évi kötetéhez, 146. old.

** A nílusi tündérrózs.n vagy állótusz a magyar Flórában. — Természetrajzi

Füzetek XX. 204. old. (1897.)

1»
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á mint azt 1900-ban megjelent »A Balaton Flórája«* czím munkájából

tapasztaljuk, de ugyanazon szívóssággal, melylyel három évvel ezeltt ragasz-

kodott els véleményéhez, ragaszkodik most ahhoz, hogy vándormadár hozta

a lótuszt Nagyváradra ;. Alföldi Flatt Károlyt figyelmeztette levélben,

figyelje meg, érkezik-e a Nílus vidékérl Nagyvárad környékére vándormadár.

Erélyes hangon követeli e vélemény kimondását illetleg a prioritást Schwein-

furth-tal szemben, pedig nem a német tudós, hanem Richter Aladár
képviselje ezen véleménynek. Flatt Károly tudtommal eddig még nem

nyilatkozott, vájjon érkezik-e a Nílus vidékérl vándormadár Nagyváradra és

ennélfogva még nem szolgáltathatta az utólagos bizonyítékot az ellegesen

fölállított véleményhez, de úgy látszik, B o r b á s sincsen egészen tisztában a

vándormadarak szerepével, mert idézett munkájában az idézett bekezdést megelz
sorokban azt írja, hogy valamint N e i 1 r e i c h, úgy is szembetnnek találja,

'»hogy min kevés faja és elszórt elterjedése van hazánkban és a Balaton mellékén

az északon soktagú Polamogeton-mk . . . Hogy pedig a vándormadár nem

nagyon keresi a Balatonmellék növényzetét, onnan eredhet, mert akár

északról, akár délrl érkezik indulásától, délrl északra is, valamint északról

délre is, a Balaton olyan messzire esik, hogy a messzirl véletlen magával

hozott csirát már jóval elbb elejthette, még mieltt a Balaton tavához köze-

ledett volna, vagy a csíra a hosszú úton elromlott. <^^ Tehát az Afrikából érkez

vándormadár elviheti a növénymagvakat a messze távolságban fekv Nagyvárad

melletti tavakba, ellenben az északról vagy délrl érkez vándormadarak

nem vihetnek magvakat a Nagyváradnál nem messzebbre fekv Balatonba?.

Az eladottak szerint 1900-ban a nagyváradi Nymphaea Lotus L.

honosságát illetleg két egymással homlokegj'^enest ellentétes állítással vagyunk

szemben. Az egyik szerint vándormadár hozta az érdekes növényt Nagy-

váradra (Richter, .Schweinfurth, Borbás) ; a másik szerint már a diluviumot

megelz idben díszlett a szóban lev növény Nagyvárad hévforrásaiban

(Kerner, Staub).

Engedtessék meg most, hogy az els állítást szemügyre vegyük. Minden

esetre nagyon érdekes az a körülmény, hogy ugyanazon Kerner Antal.

a ki a nagyváradi ál-lótuszban nem látott egyebet, mint a régi idk marad-

ványát, egyszersmind az a tudós is, a kinek a madaraknak a növények

terjesztésében jutott szerepére vonatkozó kutatások java részét köszönjük.**

Kérdésünk érdekében legyen megengedve, hogy a madarak ezen említett

közvetítésére kissé kitérjünk.

Valamennyi állat között, melyeket a növényi magvak terjeszti gyanánt

ismerünk, csakugyan a madarak azok. melyeket itt els sorban kell föl-

említenünk. Sok növény termése és magva a madarak tápláléka és a mi

azokban emészthetetlen, azt már vagy a begybl visszahányják vagy pedig a

* A Balaton Tiidománj^os Tanulmányozásának Kredményei. II. köt. 80. old.

(1900).
** A. Kerner v. M a r 11 a u n : Pflanzcnleben, II. köt. 785., 798., 804. old.

F. L u d w i g : Lehrbuch der Biologic der Pflanzen, 305. old.
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bélcsatornán keresztül elhullatják. Könnyen érthet, hogy a madarak ezt

aránylag rövid id múlva végzik és ez okból a vándorlás közben az

indulás helyén fölszedett magvakat vagy terméseket nem vihetik magukkal

a hosszabb id múlva bekövetkez, messze távolságban fekv érkezés helyére.

A madarak azonban a vizek színén úszó magvakat is elvihetik.

K e r n e r erre nézve azt említi, hogy ha kezünket az ilyen tó vizébe mártjuk

és ismét gyorsan visszahúzzuk, akkor a kezünk bréhez tapadó vízcseppek

közvetítésével a víz színén úszó magvak nagy száma is a kezünkhez tapad.

Hasonló tapasztalható a madaraknál is. Ilyen a víz tükrérl gyorsan föl-

repül és repülés közben leltt madarak csrén, lábán, st toUazatán is

odaragadt magvakat találunk, noha repülés közben az odatapadt víz lepergett

;

de világos az is, hogy ilyen módon a madarak az illet magvakat csak a

legközelebbi vízbe fogja szállítani.

Másképpen van a dolog, ha a niagvak iszappal vagy nedves lápfölddel

kerülnek a madarak lábaira vagy a tollazatúkra. Ez a tisztaságot nem igen

kedvel varjukat, gémeket és szalonkákat illeti meg, de vándorlás idején még

a tisztaságot szeret fecskék is megfeledkeznek ezen erényrl, a melynek

különben mindig hívei. Az iszapban lev magvak száma mindig nagy,

Darwin szerint 6-' 4 obon (2 lat) iszapból 537 növény csírázott ki, de

azon növényfajok száma, melyekrl az elterjedés ezen módja ismeretes, nagyon

csekély, túlnyomóan apró, egynyári növények, melyeknek legtöbbje az összes

l'^öldrészeken el vannak terjedve, de ritkán maradnak meg egy és ugyanazon

termhelyen. Minthogy a galambok és a darvak egy óra alatt 60—70, a fecskék

és vándorsólymok pedig ISO km-nyi utat tudnak vándorlásuk közben meg-

tenni, könnyen érthet, hogy a magokkal vitt magvakat aránylag véve rövid

id alatt, ha csak röpülés közben le nem száradtak, nagy mennyiségben

tudják elszállítani. K eme r nem tartja lehetetlennek, hogy az Indiában

honos apró Coleantiis stiblilis a déli Csehország tavainak szélén és Nyugot-

l'^rancziaországban való megjelenéseit ilyen módon lehetne magyarázni. De

lássuk, mit mond K e r n e r a Xiiphar és Xyinpliaea magvairól ? A tavi rózsák

magvait magköpeny veszi körül, mely a niaghéj küls részével csak lazán

függ össze, úgy hogy a kett közé leveg szorul ; e miatt úszik a mag a

víz tetején, de minthogy álló vizekben a fenék nem lejts és e miatt áramlás

nincsen, csak az egyenltlenül fölmelegedett vízrétegek tudnak a hmérséklet

kiegyenlítésekor függleges irányban áramlást elidézni
;

az úszó magvak

csak úgy tudnak az egyik partról a másikra jutni, ha a szél arra hajtja.

De a madarak is elvihetik. A vízi tyúk nagyon szereti a tavi rózsák magvait,

de hogy hozzájuk juthasson, csrével töri föl a termését és ez alkalommal ki

nem kerülhet, hogy a nyálkába burkolt magvak némelyike ne ragadjon a

szájszöglet sertetollaihoz és midn a vízi tyúk lakmározás közben megzavar-

tatva, hirtelen felröppen, mieltt csrét megtisztogatta volna, magával viszi az

odatapadt magvakat és egy másik közelebb elérhet tóban lerakja.

K e r n e r tehát lehetségesnek tartja, hogy a vándormadarak apró növény-

magvakat messze távolságba tudnak vinni, ha tudniillik a testkhez sárral

odatapadt magvak útközben le nem száradnak.
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Ugyanezen gondolatnak adott B o r b á s is kifejezést, csakhog}^ elég

csudálatosan, ezt csak a Balaton mellékére tekinti érvényesnek, nem pedig a

nagyváradi hévvizekre is.

Hogy a pelikán sem viszi a Schweinfurth közlése szerint a

lábához tapadt fél kilogramm sarat messzire, azt majdnem bizonyosnak

vehetjük. Még a leggyorsabban röpül madár sem teszi meg útját a téli

hazája felé egy röptében. Tudjuk, hogy a Földközi-Tengerhez érve, olyan

nagyfokú kimerültség vesz rajtuk ert, hogy e miatt megszámlálhatatlan

mennyiségben a kapzsi olaszok gyilkos kezébe kerülnek ; hogy pedig kerülik

a túlságos hosszú utakat, bizonyítja még az, hogy addig húzódnak a Földközi-

Tenger partjain végig, míg olyan ponthoz kerülnek, a melyrl ismét száraz-

földet (szigetet vagy az afrikai partot) látnak maguk eltt *
; bizonyos tehát,

hogy a pihen helyeken (a Földközi Tenger partja talán nem lesz az els

ilyen hely) éhségüket és szomjukat fogják kielégíteni, fáradalmaikat kipihenni

és pihenés közben tollazatúkat, st egész testüket tisztogatni ; világos továbbá

az is. hogy az induláskor esetleg magukkal hozott tisztátalanság éppen a

gyors röpülés folytán csakhamar meg fog száradni és a madár testérl

lekopni vagy pedig a belé zárt mag csírázó tehetségét veszítheti cl, mert

hiszen vízi növényekrl van a szó. Nézetem szerint tehát csak olyan növényrl

szabad föltenni a vándormadarak útján való terjesztést, a melyre nézve a kell

bizonyíték birtokában is vagyunk ; e nélkül nem egyéb az puszta föltevésnél.

Middendorf** szerint még olyan gyorsan repül madarak, mint a

mink a fecskék, gólyák, galambok és sólymok, melyek rendesen egy óra

alatt 100 és annál több vverstet repülhetnek át, vándorútjuk alkalmával egy-

egy szélességi fokon, azaz körülbelül 104 werst a közép szerint, 2—3 nap

alatt repülnek át.

Ezek után térjünk vissza azon véleményhez, melynek védje én vagyok.

Idézett dolgozatomban már utaltam arra, hogy a nagyváradi Nymphaea társa-

ságában olyan csiga (Melanopsis Pareyssi M ü h 1 f.) él, mely a Nílusban is

az ál-lótusz társa. Véleményem támogatására tehát csak a püspökfürdi él
és fosszil mollusca-faunának beható és alapos tanulmányozása maradt hátra

és ezt megtette S. B r u s i n a zágrábi tanár, a kinek ezúttal átadom a szót.*'*

Azt mondja B r u s i n a, hogy a püspökfürdi fauna olyan gazdag, nevezetesen

Melanopsis-ía]o]s.ha.n, hogy a fürdben más a közelben lev anyag hiánya

folytán az utak kavicsolására a csigák héjait használják föl. A gyógyulóhely és

a park összes terei és útai kövületekkel vannak kavicsolva, úgy a mint ezt

kicsiben e sorok írója a Bakonyban Zircz körül láthatta, a hol a töméntelen

nummulites (Szt. László pénze) szolgáltatja a kavicsoló anyagot. A püspök-

Lásd : J. A. P almon: Ueber die Zugstrassen der Vögcl cziin mben
(1876) a mellékelt térképet.

Middendorf: Die Isopiptcren Russlands. 1855. Juli. Zeitschr. der öst.

Ges. f. Met. XI, p. 270.

S. Brusina: Eine subtropische Oasc in Ungarn. — Mittheilungen d.

Naturw. Ver. f. Steiermark. Jahrg. 1902.
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fürdi park mögött lev helyet, a melyrl ezen sajátságos kavicsoló anyagot

hozzák, » kavicsgödörnek « nevezik.

Ismeretes, hogy még kevés palaeontologiai anyagunk van, mely Darwin
a leszármaztatásról szóló tana mellett szólana. Itt olyan maradványokra volna

szükségünk, melyek egymás után következ földrétegekben fordulnak el és

ennek folytán föltüntetnék a geológiai idkön át végbe ment alakváltozásokat. Már

nag}' vívmánynak tekintették a Steinheim (Németország) mellett talált Planorbis

inultiformis-i, még nagyobbnak a Szlavóniában fölfedezett P/í/<í«í!-rétegeket, de

meg nagyobb föltnést fog kelteni a püspökfürdi Melanopsis-íaiünkvól szóló

részletes munka, melynek megjelenését Brusina közeli kilátásba helyezi.

Brusina szó szerint a következket írja: sAzt merem állítani,

hogy a palacarktikus szárazföld él és harmadkori mollusca-faunáját, vala-

mint a tengerekét jól ismerem, de sehol sem találkoztam ilyen szken kimért

helyen az alakok olyan végtelen, st kimeríthetetlen gazdagságával, a szó leg-

jobb értelmében »embarras des richesses«-sel, mint itt. Az északamerikai,

elázsiai és északafrikai Melanopsida alakbeli gazdagságát jól ismerik

;

Melanopsis Esperi Fér. és M. acicularis Fér. éppen Horvátországban vannak

legjobban elterjedve, majdnem minden egyes helységnek megvan a maga

sajátlagos varietása, de ezek aránylag véve, csak jelentéktelen varietások.

Az egymástól messze eltér alakok, varietások és anomáliák olyan rendkívüli

bségét csak a nagyváradi Püspökfürd mutatja. Olyan csekély az itt el-

forduló Melanopsida alakbeli állandósága, hogy csak nagy nehezen sikerül

két egészen hasonló példányt találni. Sokáig tartó összehasonlítás és sok gondol-

kodás után sikerült az alakokat, a varietásokat és az anomáliákat körülhatárolni

és a mennyire csak lehetséges, tárgyilagos rendet vinni a dologba.

«

A Püspökfürdben ma csak a Melanopsis Pareysssi Milhlf. él és

pedig két átmeneti alak útján egymással kapcsolatban lev varietásban, de a

fosszil Mí'/nops/s-példányok óriási tömegébl Brusina hetet tudott faji

rangra emelni és ezeknek szá.mos varietását megállapítani. Brusina arról

biztosít, hogy a fajok megállapításakor a legnagyobb szigorúsággal járt el,

ha pedig ennek daczára valaki azt hiszi, hogy két vagy több fajt mint p. o.

Melanopsis Ffanciscaet, a M. Vidovifi-i és a M. Siaitbi-t egyesíteni lehetne

a M. Tóthi-\íú, akkor arra figyelmeztet, hogy mindenki, ki a M. Pareyssi,

tehát a még él alak és a fosszil M. Staubi egy-egy példányát kezébe

veszi, az azonnal látja annak a szükségét is, hogy ezen két egymástól

annyira eltér alakot az ket összekapcsoló tagokkal együtt lehetség szerint

egymástól megkülönböztesse és névvel illesse.

A Püspökfürdben már nem, de hazánk egyéb helységein még él

Neritina (Theodoxns) Prevostiana Parischot illetleg pedig Brusina arra

figyelmeztet, hogy már Clessin a következt mondja: »Nagyon valószín-

nek látszik elttem tehát, hogy Neritina Prevostiana a harmadkorból maradt

fönn Magyarországban.
«*

* Die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns u. d. Schweiz, Nürnberg 1887—1890.

609. old.
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Hogy pedig a Melanopsis nev csiga a püspökfürdi, ezeltt sokkal

nagyobb kiterjedés hévvízi tóban az alakok azon rendkívüli bségét létre-

liozhatta, ahhoz olyan id kellett, mint a mint csak a geológiai idszakok

nyújthatnak és Brusina a Nymphaea Lotus honosságáról adott magyará-

zatomat az egyedüli helyesnek mondja. A Püspökfürd Nagyvárad mellett

flórájánál és faunájánál fogva subtropusi oázis.

Hollós László: A nyári és fehér szarvasgomba

termhelyei Magyarországban.*

(Térképpel.)

A földmívelésügyi m. kir. minisztérium 13,206/901. sz. rendeletével fel-

hívta az összes erdészeti hivatalok figyelmét a szarvasgombára és egyúttal

megjegyezte, hogy a Kir. Magyar Természettudományi Társulat szívesen szol-

gál fölvilágosítással.** Ezen az úton sok gombaküldemény érkezett e Társu-

lathoz, azonban sajnos, legnagyobb részben nem szarvasgomba. A küldemények

túlnyomó része Elaphomyces graniüatiis Fr. és Elaphomyces variegalíis Fr.

volt, mely föld alatt term gombák mogyoró- vagy diónagyságúak, gömbölyek,

vastag és nagyon kemény burokban feketés port tartalmaznak. Gyakori volt a

Clavaria-nak több faja, mivel ezeket az ágas-bogas, a szarvas ágas szarvára

emlékeztet gombákat sok helj'en a nép szarvasgombának nevezi. Fejletlen

kalapos gombák, st két helyrl virágos növény gumója is érkezett azon kér-

déssel, ez-e a szarvasgomba? Érdekes, hogy a Cordyalis cava (L.) Schir.

el Koerl. gumóit a nép vSzékely-Udvarhely vidékén szívgombának nevezi.

Több helyrl megkerült a Melanogasier és a Hysterangium, Tót-Váradról

pedig a hazánkból eddig ismeretlen Octaviania asterosperma Viti. nev föld-

alatti gomba.

A legtöbb, érdekes földalatti gombát, még pedig tíz fajt Kondor
Vilmos m. kir. erdmester Nógrád-vármegyébl küldötte, a hol a szarvas-

gombát is megtalálta.

A szarvasgomba lelhelyeit illet eredmény, sajnos nem sokkal több,

mint a mit eddig is ösmertünk.

Miután többen kérdezsködtek a szarvasgomba tenyésztése fell, tenyész-

tésre alkalmas érett gombáért írtam Német- és Francziaországba. a honnan

azonban csak Ígéreteket kaptam. Nyári szai-vasgombából (Tuber aestivum Vitt.)

nálunk lehetne tenyésztésre alkalmas, érett, lágy példányokat szerezni.

Dr. H e s s e tanár, a ki a porosz kormány megbízásából foglalkozott

a szarvasgomba tenyésztésével, azt írja, hogy márcziusban, a hó olv^adása

* :\ növénytani szakosztálynak 1902. évi márczius 12-iki ülésen elterjesztette

M á g ü c s y-D ietz Sándor.
** .\ rendeletet nem láthattam, csak a Társulathoz érkezett küldcményekhe'2

csatolt átiratok hivatkozásából ismerem.
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után kell ilyen érett példányokat keresni és azokat 1—2 milliméter vastag

szeletekre eldarabolva, a vékonyabb tölgyfagyökerek mellé dugdosni.*

A franczia szarvasgombával (Tuber melanosporum Vitt.) magam is

szerettem volna kísérleteket tenni, annál is inkább, mivel ezen legértékesebb

gombafaj hazánkban eddig biztosan nem ismeretes. Egy franczia termel,

kinek anyagért írtam, csak ígéreteket kiíldött és leírta a talajt, melyben a

gomba tenyészthet. Azt mondja : általában a rossz, majdnem terméketlen

talaj, melyben 60—80o/^ mész van és a hol egyéb nem igen terem, a

legalkalmasabb a tenyésztésre. A termékejiy, jó, alluviális földet a gomba nem
szereti és abban nem terem. A meszes földbe gombás telepekrl kikerül

és így gombaspórákkal fertzött gombás tölgyeket ültetnek. Ezek a fák

nagyon véznák, csenevészek, a mi nem is csoda, miután olyan földben élnek,

mely mészbl és szirttörmelékbl való.

Az a kérdés is fölmerült, hogj'an lehet a szedett szarvasgombát egy

ideig, a míg eladásra kerül, minden konzerválás nélkül eltartani ? Trencsén-

vármegyében a szarvasgombaszed lapos kosárba önti zsákmányát és éjjelre

vizes zsákdarabbal födi be, hogy ki ne száradjon.

Hetenként kétszer átadja a kereskednek. Annál is áll egy-két napig

és nem romlik meg, kivévén a férgeseket. Úgj' tudom, bádogedényben föld

között egy hétig is eláll frissen. Parisból egészen friss, pompás illatú példá-

nyokat kaptam bádogdobozban. A példányok vastag földrétegbe voltak burkolva,

mely még a termhelyen tapadt reájok.

Többen kérdezték, hol lehet értékesíteni a szarvasgombát ? Mivel a

szarvasgombakereskedés nálunk jóformán új üzletág, természetes hogy eleinte

a kezdet nehézségeivel kellene küzdeni ; azonban kétségtelen, hogy bármelyik

gyjtterülethez közel es nagyobb város csemegekereskedi készséggel vállal-

koznának a gomba árusítására. A többi kérdésre megfelel »A szarvasgomba

hazánkban és külföldön*. (Természettudományi Közlöny 1901. januárius.)

Hazánkban két olyan szarvasgombafaj ismeretes, mely a kereskedés

tárgya lehetne. Az egyik a nyári szarvasgomba (Tuber aestivum Vitt.), a

másik a fehér szarvasgomba (Choiromyces meandriformis Vitt.). A követke-

zkben elsorolt eddig ismert hazai lelhelyekbl kitetszik, hogy a nyári

szarvasgomba fleg hazánk észak-nyugoti és nyugoti részében terem, a fehér

szarvasgomba túlnyomóan az északi részen.

I. Tuber aestivum Vitt. Nyári szarvasgomba. (Földi kenyér.)

Gömbölyded vagy ritkán gömböly, hoporjas, a föld színe alatt term

gomba, mely a külsejét borító vastag, fekete-barna, kúpos szemölcseirl ismer-

het meg. E szemölcsök alapjukon többnyire hatszögletesek, egyenltlenek,

néha laposak és tetejükön gyakran két, egymást keresztez barázdától négy

részre osztottak. iBelseje eleinte fehér, azután barnás vagj^ szürkés szín,

fehér erektl márványozott. Érett korában kellemes, a ftt kukoriczához

* Természettudományi Közlöny 1901. januárius, 377. lüz. 19. old.
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hasonló ers illata van. Átlag diónagyság, azonban mogyoró-, tyúktojás-, st

ökölnagyságú is leliet.

A Kir. Magyar Természettudományi Társulathoz beérkezett küldemények

szerint a következ újabb lelhelyeket jegyezhetjük fel :

Vécsey F erén ez, a gyri kerület királyi erdfelügyelje a követ-

kezket írja: »A beszerzett adatok szerint a szarvasgomba az ezen kir. erd-

felügyelség kerületéhez tartozó Gyr- és Moson-vármegye területén fekv erdk-

ben egyáltalán nem fordul el, míg ellenben Komárom- és Veszprém-megyék

erdeiben egyes helyeken kisebb mennyiségben található, de mindez ideig

annak keresésére és gyjtésére kevés súly fcktettetett, eladásra egyáltalában

sem került és csakis a helyi szükséglet fedezésére fordíttatott.

így elfordul a szarvasgomba :

I. Komárom-vármegyében :

I. A csákvári hitbizományi uradalom erdejében, olyan mész-murvás

dombokon, a hol a talaj homokos, sovány, televényben szegény és a hol

állandó marhacsapás van.

Leggyakrabban található a molyhos tölgyállabokban, de a bükkösök-

ben sem ritkaság. A tölgyesekben a szarvasgomba színe fekete, míg a bük-

kösök gombája szennyes-sárga.*

A szarvasgombát ezen uradalomban már a legrégibb idk óta e czélra

rendszeresen jól betanított » szarvasgomba-ebekkel « kutatják fel és arra a saját-

ságos tapasztalatra vezetett, hogy a mely évben sok burgonya terem ezen

erdkben, sok a szarvasgomba is és megfordítva.

Voltak évek, mikor egy évben 5—6 métermázsa szarvasgombát is talál-

tak, de néhány év óta nagyon kevés eredménye van kutatásának.

2. A szomszédos felsö-gallai uradalom erdeiben a szarvasgomba már

sokkal ritkábban fordul el. Itt is betanított kutyákkal szedetik és szinten

csak az uradalmi várkonyha szükségletének a fedezésére fordítják.

Az elforduló gombák mintáját ide mellékekbe küldöm.**

3. A tatai uradalom erdeiben a szarvasgomba olyan csekély mennjaség-

ben fordul el, hogy annak gyjtésére gondot nem fordítanak.

II. Veszprém-vármegyében :

1. A nagyvázsonyi uradalom erdejében szintén csak szórványosan for-

dul el a szarvasgomba és itt sem helyeznek súlyt annak gyjtésére, külö-

nösen azért, mert a nagy mennyiségben elforduló szarvasok a szedk által

zavartatnának, mi oknál fogva a szarvasgomba-gyjtés még akkor sem képez-

hetné a lakosság keresetforrását, ha ezen erdkben nagyobb mennyiségben

fordulna is el.

2. A zirczi apátság erdeiben . a szarvasgomba szórványosan elfordul

ugyan, de annak gyjtésére eddig a szükséges kutató kut^^ák hiányában

* Ez utóbbi nem Tuber aestivum Viit., hanem valószínleg Tuher excavatnm

Vitl., mely szintén meg volt a küldeményben.
** Tuber aestivum Vitt. és Tuber excavatum Vitt.
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gond nem fordíttatott, mert azok tartásának költsége nincsen arányban a

remélhet jövedelemmel.

Az ezen erdkben talált gombák egy példányát a Ilvel jelzett doboz-

ban küldöm.*

Fölemlítem végre, hogy a Zircz környékbeli lakosok a szarvasgombát

» földi kenyér«-nek nevezik.

Fels-Galláról H e c h t F e r e n c z uradalmi ferdész két faj szarvas-

gombát küldött (Tuber aestivum \'ilt., T. excavatum Vitt.).

László ffy kir. erdfelügyel Pozsonyból töhh pcláány Tuber aestirntn

VillA küldött és azt írja, hogy a fenséges cs. és kir. család holicsi uradalmá-

hoz tartozó és Nyitra-vármegyének Holics, Egbcl, Kutli, Radasócz, Ptierfalu,

községek határában fekv erdségekben szórványosan található. Megjegyzi

továbbá, hogy »a kir. erdfelügyelség tudomása szerint a szarvasgomba

egyes fajai Nyitra - vármegyének több vidékén és nevezetesen a Vág és

Nyitra folyók völgyét határoló erdségekben, továbbá Szakolcza, Nyilra, Modor

városok tulajdonát képez erdségekben is szórványosan elfordulnak. Ezen

vidékeken e gombafajnak gyjtésével és értékesítésével egyesek foglalkoztak is,

azonban lassanként felhagytak vele egyrészt azon okból, mert a gomba meg-

találására alkalmas, betanított kutyák vagy sertések rendelkezésre nincsenek,

másrészt és különösen pedig azért, mert az amúgyis csak szórványosan

található gombának legnagyobb részét az e vidékeken mindenütt elég nagy

számban jelenkez vadsertés évrl évre fölemésztvén, a gombakeresést és

gyjtést jövedelmez foglalkozásnak egyáltalában nem tekintik.

«

Halász Géza kir. erdfelügyel Pécsett, Baranya-,- Somogy- és

Tolna - vármegyékben mköd mintegy 30 erdtisztet felszólított, hogy a

szarvasgomba elfordulására vonatkozólag szerzett tapasztalataikat közöljék, de

mindenünnen azt a választ kapta, hogy nem fordul el. Azonban a Somogy-vár-

megye Endréd község határában fekv tihanyi apátsági erdben nagyon érdekes

módon jutott szarvasgombához, midn egy vén kanászhoz ezt a kérdést

intézte: »Van-e sok földi kenyér ?« Válaszul kapta: »Sok nincs, de azért

ki-kitr a disznó egyet-egyet«. A küldött példány Tuber aestivum Vitt. A
szarvasgomba után való kutatásnak ezt az egyszer, czélravezet módját nem

lehet eléggé melegen ajánlani, különösen a Bakonyban, a hol a kanászok leg-

jobban ismerik e gombát.

Zachár István miskolczi kir. erdfelügyel Borsod-, Gömör- és Heves-

vármegyékre kiterjed kerületébl pozitív adatot egyedül Elek István

m. kir. erdgondnok küldött. E szerint : »x\z egri érseki uradalom fels-

tárkányi erdejében gyakran találnak »Tuber aestivum«-ot, st egy gulyás a

keresést hivatásszeren zi is és erre betanított kutyával fleg szeptember,

október hónapokban gyjt 20—25 kilogrammot.

A gomba lelhelyei : Fels- J'árkány : 1. Tarkalja (erdrész) a Toldi-

kapu környéke, 2. a Kolozs orma, 3. Kunhegy. Mindenütt ids tölgyállabok

alatt. Cserkészt készítése közben nagy mennyiségben kerül el.

* Tuber aestivum V^itt.
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Innen példányt K ondó r V i 1 m o s m. kir. erdmester \'olt szíves

küldeni, a ki Nógrád-vármegyébl is mintegy 50 darabot szerzett. Ezen utóbbi pél-

dányok Piliny községbl, báró Prónay Gábor erdejébl valók. »A talaj

televénydús fekete agyag, pala fölött, az erd délkeleti hajlású domboldalon

van, mintegy 45 éves csertölgyest képez. A gomba leginkább olyan mélye-

désekben található, a hol sok a rothadó falevél és ilyen helyen kezetlenül

a haraszt alatt, a humuszréteg legtetején hever 3—5 példányban. Kezetlenül

a fatörzsek mellett nem találtunk gombát, mindig 1. 2, 3, st 4 m-nyi távol-

ságban a fáktól. Azeltt az erdcssz fia egy koczával rendszeresen gyjtötte

e gombát.

Most is sertéssel akartam a gombát keresni, de nem ment ; most kezd

ugyanis a tölgymakk hullani és ilyenkor semmiféle csemegével sem lehet a

sertés figyelmét a makkról elterelni, hanem ész nélkül szalad a makk után.

Veröczén (Nógrádm.) Filarszky Nándor múzeumi rrel kirándulást

tettünk, midn feltnt a ritkán álló fák körül a sok disznótúrás. A keresés

sikertelen maradt, de késbb Filarszky kérdezsködésére a kanász olyan jól

leírta az itt található gombát, hogy az csak szarvasgomba lehet. Példányt

nem sikerült szerezni.

Temes-vármegyében W i c k 1 Gyula m. kir. gazdasági v. tanár érte-

sítése szerint a szarvasgomba nem fordul el.

Horvát F erén ez m. kir. ferdész azt írja, hogy Torontálvár-

megyének kerületébe es részén szorgos kutatás daczára sem akadt szarvas-

gombára.

Krassó-Szrénybl a \'aleamare n lev magy. kir. erdgondnokság két

példány Ttiber aesiivuin -oi küldött, melyek Szelcsova község határában lev

Szirbu nev erdrészben sertés segítségével kerültek el.

Pest-megyében, a Kecskeméthez tartozó Baracs pusziá.n homokos tölgyes-

ben, 25—30 év körül lev fák alatt július közepén Vágó László ferdész-

szel bven szedtük. Kivittünk egy két éves, fias, fehérszr mangaliczát és az

állat minden tanítás nélkül túrta ki a szarvasgombát. Ilyen helyekrl elhaj-

tottuk a disznót és kapával utána kerestünk.

A nyári szarvasgomba eddig ismeretes hazai lelhelyei

:

Trencsén-m. Morva-Lieszkú {Javoriiia),

Bohuszlavicz (Turánhegy), Melsicz, Bos-

sácz, Trencsén.

Nyitra-m. Nyitra, Holics, Egbel, Kutti,

Radasücz, Péterfalu, Szakolcza, Pöstyén,

Szcnásfalu, Vittencz, Hradek, Radosna,

Bucsán)^, Bresztova, Lubina.

Túrócz-m. Stubnya (?).

Nógrád-m. Piliviy, Verczc. — Litkc

(Kókapu-erdrész).

Pest-m. Kecskemét (Baracs-puszta).

Pozsony-m. Modor, Szoiiiolány, Fels- és

Alsó-Diós.

Komárom-m. Felsö-Galla, Tata.

Fehér-m. Csákvár.

Veszprém-m. Veszprém [vasúti erd),

Márkó {menyekei erd), Zircz {Akli

major, Szarvaskút, Bajor erd. Ökör-

hegy, Eplényi erd), Ó-Bánya {Kéri

Cser és Botzás), Nagy-Vázsony, Csesz-

nek, .Sikátor, Réde, Szt.-Gál, Hcrend,

Üskü, Bala-puszta, Olaszfalu.

Vas-m. Borostyánk.

Zala-m. Újlak, Sáska (Vaskapu).

Somogy-m. Zselicz-Kislak {Kecskehát),

Endréd.

Baranya-m. Sellye.

Hev^es - m. Fels - Tárkány {Tarköalja,

Kolozs orma, Kunhegy). Pásztó (Csikó-

hálás-völgy gyjtötte Fehér Kálmán
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erdészjelölt, küldte Kondor Vilmos m. Máramaros - m. (?) Máramaros - Sziget

kir. erdmester.) (Mocsár dl), Batiza, Pop-Ivánheg\'.

Krassó-Szörény-m. Stájcrlah [Faralddr], [Azon helyek, honnan a gombát magam
Szclcsovn. is láttam, dlt betkkel vannak szedve.]

II. Choiroinyces ineanclriformis Vitt. (Fehér szarvasgomba.)

Sárgás, kopasz, repedéses, hoporjas külsej, burgonyához hasonló, föld

alatt term gomba, dió-, egész ökölnagyságú, st néha gyermekfej-nagyságra

is megn. Belseje fiatal korában fehér, késbb halavány sárgás, barnás erekkel.

E gombának újabb lelhelyei a következk : Az aJcstitlii fenj^parkban

találta Csorba I. gyakornok (deczember 21.). Krassó-vSzörénybl (Anina,

Cseresznai a Probeholzweg mellett július elején) küldte Steinfeld Fr. erdr.

Csíkmegyébl {Borszék, Kerekszék) kaptam dr. vS z i 1 v á s s y fürdorvostól.

Háromszékmegyébl {Ozsdola, Égés-erd) küldte a m. kir. állami erdhivatal

Sepsi-Szent-Györgyrl. Bártfáról a m. kir. erdgondnokság, Kisucza- UjheJyröl

(Cservena hóra) a járási fszolgabíró, Alsó-Stitbnyáról (Dubrava-dül) Roth

ferdész küldte. A lcsei m. kir. állami erdhívatal Hobgart és Kolacskó

községek határában talált példányokat küldött azzal a megjegyzéssel, hogy

»hasonló szarvasgomba fordul még el 0-Lublá, Új-Ltiblá, Jakabfalu, Toporcz

községek határaiban is ;
3—5-literes kosárnak tartalmát 1—2 koronáért

adják el«.

E r d d i György, kir. ferdész FeJsö-Stubnyáról (Horka augusztus

26.) küldte. »A lelhely 750 méter magasan fekszik, talaja gyengén televényes,

fövenyes agyag, trachit fölött. Az erdállomány lúczfeny (Picea excelsa) és

erdei feny (Pinus silvestris) elegyébl való. Allabkora 60 év. A gomba gyepes

tisztáson volt és a mohos részt felpúposította. Ugyanez a gomba Túrócz-vár-

megye következ községei határában található : T.-Szent-Márton, Jaliodnik,

Trebosztó, Znióváratja, Mosócz, Csremosnó, Alsó-Stubnya, Kisfalu, Divék és

Túrócz-Szklenó

.

Schindler J. erdr a túróczszklenói határban szedte és azt állítja,

hogy a szag után csendes és meleg nyári idben megtalálja. Szerinte a széltl

védett, gyéres erdben e gomba olyan ers és jellemz szagot áraszt, hogy a

szagismer, ha ilyen gombatenyészhely közelébe jön, a szag után megtalálja

a gombát.

A fehér szarvasgomba eddig ismeretes hazai lelhelyei :

Trencsén-m. Kisucza-Ujhely {Cservena Csremosnó, Kisfalu, Divck, Turócz-

hora), Ti\rzovka. Szvedernili (Környei SzJdenó (Ebener Wald).

Ferencz m. kir. erdmester). krva.-m. Jablonlia {Bálna Gura felé), Pod-

Nyitra-m. Bodok, Paczolaj. vilk, Turdossin (Bárdos József m. kir.

Liptó-m. Liptó-Szl.-András (Andreánszky ferdész), Alsó-Kubin (Géczeli^ erd,
Tamás erdeje, küldte Rusinszkj'- János Hortobágyi Ágoston tanár).

m. kir. erdmester). Szepes-m, Sz.-Olaszi, Dénesfalu, Dom;'in,

Túrócz-m. Alsó-Stubnya {Dubrava dl), Nádasd, Ménhard, Tátraliáza (a villák

Fels- Stitbnya {Hurka, Mária-forrás közelében), Hobgart, Kolacskó, Ó-Lubli),

Majális-tér), Kaproncza, T.-Szt.-Máiton, IJj-Lubló, Sz.-Jakabfalva, Toporcz.

Jahodnik,Treboszto,Znióváralja, Mosócz, Sáros-m. Bárt/a, Eperjes, Balázsvágás,
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Kajatha, Sárpatak (küldte Szentimrey Krassó-Szörény-m. Anina (Cseresznai).

Dániel kir. erdöfelügyel). Kakas/alva Kolozs-m. Kolozsvár.

(Lonkay .'\ntal m. kir. ferdész). Csík-m. Borszék {Kerekszék), Csik-Szent-

Zemplén-m. Varamió (Strompf Pál erd- Mihály. Csik-Szent-Lélck (Zarecky Pál

mester). m. kir. erdtanácsos).

Ythér-m. Alcsnth. 'i\á.romszéVi-m. Ozsdola. {Égés). .'

Hont - m. Ipolyság: Rozsnyói káptalan Alsó-Fehér-m. Zalathna.

erdeje. Szerém-m. Kamenitz.

Ha a nyári szarvasgomba eddig ismeretes hazai lelhelyeit » Magyar-

ország geológiai térképé «-n megtekintjük, azt látjuk, hogy e gomba majdnem
kivétel nélkül azokon a helyeken terem, a hol a térképen mezozoi-csoport

van jelezve ; többnyire ott, a hol ennek fels triász (ts) vagy maim (is) rétege

fordul el. így a Bakonyban, \^értesben, Bükkben, Kis-Kárpátokban, a Vág
és Nyitra folyók környékén, Krassó-Szörényben.

Ha az ebbl levonható következtetésem helyes, úgy a nyári szarvas-

gombát meg lehet találni mindazokon a helyeken, a hol a geológiai térkép

mezozoi csoportot jelez. Ilyen helyek a következk : Mecsekhegység Buda-

pest és Tinnye között, a Bükkhcgység és Gömör-Szepesi Érczhegységben, nagy

terület, Alacsony-Tátra, a Magas-Tátra északi része, a Vihorlat nyugoti része,

Máramaros megye egyes pontjai. Királyerd és Biharhegység számos helye,

Kodruhegység, Erdélyi Erczhegység egyes pontjai, Gyergyói hegység, Brassó

és Törcsvár vidéke, Krassó-Szörényben Resiczától Új-Moldováig, Herkulesfürd

környéke.

Simonkai Lajos: A Nonnea fajai, fajváltozatai és

fajtái hazánkban.*

(Négy eredeti rajzzal.)

A Nonnea génusz magyar neve Nonne-iö. Latinos, tudományos neve

Medikus Frigye s-tl, az egykori erfurti orvos-botanikustól ered, a ki azt

Nonne János ugyancsak erfurti orvos-botanikus nevének megörökítésére

1780-ben tette közzé. A növény-génuszok magyar neveinek megállapításában

ill, hogy a régi jelesek érdemeit és czélzatait mi is méltányoljuk : ezért

alkotódott, a Nadályt mintájára, a Nonnea génusz magyar, és az eredeti

czélzatot és értelmet kifejez nevéül, a Nonne-tö.

Manapság a tudományos világ a Nonnea génusznak mintegy 30 faját,

több fajváltozatát és természetes fajtáját ismeri. Ezek mind az Ü-világ szülöttei

és elterjedésük köre Közép-Európát, El-Ázsiát, Észak-Afrikát és a Közép-Tenger

egész vidékét zárja körül ; fajokban a Kelet, a Balkán Félsziget és egyálta-

lában a Közép-Tenger melléki növényzet gazdag, változatos.

Ama 30 fajt, makkocskáiknak alakja szerint, 3 csoportra (sectio) kell

osztanunk, ú. m. : az egyenes-, a veséded- és a félszeres-makkocskájiiak cso-

portjára.

* Eladta a szerz a növénytan! szakosztálynak 1902. évi november 12-iki ülésén.
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Els sorban az Egyenes-uiakkocskájúah (Ürthocarya DC.) csoportját vegyük

szemügyre. Ezeknek egyenes vagy alig görbült makkocskái hosszúkásak, csak-

nem simák, tövön kicsiny (nem széles) és sima abroncscsal ; homlokuk, a

melybl a bibenyél volt kinve és a melynek ott némi nyoma is van, egyenest

álló (I. rajz a). A magyar korona országaiban csak a Közép-Tenger mellékén

honos egyik fajuk, a Nonnea lutea (Lam). Ez gyjteményemben Raguza

vidékérl van meg.

Másod sorban, hogy az egyes fajcsoportokkal végezzünk, a Veséded-

makkocskájúak (Cyrtocarya DC.) csoportjával foglalkozom. Ezeknek a mak-

kocskái ránczosak, bordásak, veseszerüen ersen meggörbültek ; e görbületük

alsó öblében kis kúpocskával vannak alátámasztva, abroncsuk nincsen, azt az

ersen íves meghajlásuk helyettesíti a génusz diagnózisában (1. rajz c). A magyar

korona országaiban ez is csak a Közép-Tenger mellékén jelenkezik egy itthonos

fajjal, melynek neve : Nonnea vcntncosa (Sibth. ct Sm.J. Gyjteményemben

ez csak Spalato vidékérl van meg.

1. rajz. A Nonnea génusz 3 csoportját jeUemzcI makkocskák mintái; — a: egvenes

malikocska keskeny és sima abroncscsal (ah) ; a a homlok azon táját jelzi, a honnan

u bibenyél eredt ; — h : felszeres mahhncsha, széles és ráncsos abroncscsal (ab) oldalt

dülött homlokkal ; — c: veséded inal;kocska közepén a kúpocskával (1;), abroncs nélkül.

Harmad sorban fogok foglalkozni a FéJszeres-makkocskájúah (Plagiocarya)

csoportjával. Ezek makkocskái hálózatosán bordásak ; van nagy abroncsuk,

a mely szintén bordás, (1. rajz b) \ hátukon domborúak, de befelé fordult

részükön a bibenyél eredését jelz hely felé oldalt dl a tömegük, akár a

félszer eresze vagy az ember agyveleje és e tájon az abroncs bels széléig

lefutó bels tarajuk van. Homlokuk az abroncs élével csaknem épszöges.

Közép-Európában és mondjuk a Kárpátok és Kulpa-Száva Duna határolta

Aiagyarföldön csupán e csoportnak fajaival illetleg fajváltozataival találkoz-

hatunk. Ámde e csoportnak (sectio) ismét két szakaszát kell különböztetnünk.

Egyik szakasz (§) az, a melyet De Candolle P/ianeí-anlherae (Látszópor-

zójúak) néven különböztet meg és a melynek fajai csak Dél-vSpanyolországban

és onnan tovább Észak-Afrikában otthonosak. Joggal különbözteté, mert az

e szakaszba tartozó fajok porzói kilátszanak a pártából. Pollenben a nálunk

honosak porzói aprók, benn maradnak rejtve a párta csöve nyakában, kívülrl

az ép virágon ki nem látszanak ; ezért a mi fajunk vagy fajaink, vagy faj-

változataink, a Rejlett-porzójt'iak (Cryptantherae DC.) szakaszába illenek.
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A Nonnea k »Ctyptantherae« szakaszába tartozó hazai fajok, illetleg

fajváltozatok és fajták kifejtése tulajdonképpen e soraim, e fejtegetéseim czélja.

Köztudomás szerint a Cryplanlherae szakaszba való a nálunk közönséges Nonnea
piiUa (L.). Ekkorig más faja a Nonnea-na.'k a Száva és Dunától északra

hazánkban ismeretes nem volt. De ismeretes volt az, hogy a BalkánFélszigeten,

kezdve Belgrádtól, helyenként tömegesen és vetélytárs nélkül terjeszkedik

2. rajz. Xoniica atra Grish.

ki a Xonnea atra Grish. Ezt a feketepártájú Nonnea-i mi eddig hiába keres-

tük többed botanikusainkkal együtt a Bánságban. Ám megtaláltam tavaly

itt Budapest környékén a Budaörs határához tartozó » Csíkihegy « legmelegebb

füves lejtin, tömegesen. Meghatározván a Nonnea atra Grish. hazai pél-

dányait és eszembe véve azt, hogy ugyanott a hegylejtk alatt a közönséges

Nonnea piilla (L.)-X. is szedem : arra a gondolatra ébredtem, hogy e két faj

Növénytani Közlemények. 190o. II. kötet, 1. füzet. ^
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ott fajkeveréket (hybrid) fejleszthetett ! Megismételtem ezért kutatásaimat négy-

szer, ötször. Az eredmén}^ az lett, ho^y középalakokat is találtam és ez a

Nonnea atropnUa Siuik.

Ámde mit tegyek ezzel a középalakkal, mikor az úgy lebeg a Nonnea

pulla és a N. atra között, mint a változó magasságú felh a föld és ég között ?

Hát elvégre abban állapodtam meg, hogy megvizsgálom a faji jogosultságát

úgy a Nonnea pulla (^Z.yí-nek, valamint a Nonnea atra Grish.-nak. Mikoron

a Nonnea pulla (L. sitb Lycopside) valódiságát kutatám, megakadtam. Linné
az Syst. ed. X. (1759) 916. lapján számol be legelsbbed a Lycopsis pnlJa-

ról, a melyhez a Clusius idézetét csatolja. Ezért korszakot alkotómunká-

jában a Linné spec. ed. L-ban (1753) errl a növénj'rl szó sincs;

e korszakot jelz munkájában megfeledkezett a Clusius adatáról, a Clu-
sius növényét akkor nem ismerte eredetijében, gyjteményében nem volt

meg, talán kétesnek is találta a Clusius adatát. Linné species e d. II.

(1762) 196. lapján ismét elkerül a Lycopsis ptilla L. ezzel az idézettel :

y>Echititn pitllo flore Clus. stirp. pann. p. 679—80. « PuUo Jlorc annyit tesz,

hogy sökH barna e növény pártája. Hogy melj^es növényfaj ez a C 1 u s i u s

pannonia-austriai. már 1583-ban kellen ismertetett Echium-ia, azt a botanikus

világ rég megállapítá. Ez a növényfaj az, a melynek Linné a Clusius
névadása után, a Lycopsis pulla, vagyis a söhH virágú Lycopsis fajnevet adá.

Manap mi e növényfajt a Lycopsis génusztól, mely az Anchusa-hoz tarto-

zik, elválasztjuk és a Medikus y>Nonnea« nev génusza alá sorozzuk.

Manap sötétpártájú Nonnea Medik. (Nonnea pulla L. sub Lycopside) a tudo-

mányos neve. Tisztázván ennek a sölétpártájú Nonnea-nak fajiságát, mint

olyanét, a melyik legelsbben a magyar és az osztrák országok területé-

rl lett ismeretessé, áttérhetünk a Grisebach »Nonnea í7/rí7«-jának vagyis

a feketepártájú Nonnea-nak faji megállapítására.

Azon számos és sokféle lelhelyen szedett Nonnea atra példák után, a

melyeket, eltekintve a M. Nemzeti Múzeum példáitól — különösen a Balkán-

Félsziget nórája D e g e n A r p á d-nak gazdag gyjteményében láttam és

megvizsgáltam : Grisebach e faja ugyanaz, a mit nekem Belgrád vidé-

kérl B r n m ü 1 1 e r küldött Nonnea atra Grisb. név alatt ; ugyanaz a mit

Grisebach diagnosisa megállapít. A Csíkihegyen, Budaörs mellett a típusos

Nonnea atra Grisb. terem és tavaszszal meg nyáron gyjthet ott, mert sok

t van belle. Tavaly egyetemi hallgatóim is gyjtötték.

De hát miben különbözik ez a feketepártájú Nonnea, a mely ekkorig

új adat hazánkra, attól a közönséges Nonnea piilla-tó\ ? vSzámot adok errl a

következkben.

I. A Nonnea piilla-nák (l.'rajz) nálunk majd sötét barna, majd pirosló

a pártája, nagyritkán vajszín (N. lutea Bolla et Holuby, non DC.)
;
pártájának

szélesed karimája egyenletesen szkül a halaványabb nyakba és a csészébe

mélyeszteti csbe : ezért pártája menedékesen tölcséres. Levelének és szárának

szrözete a hosszabbak közébe vegyült apró szrök miatt igen sr, ezért

az egész növény többé-kevésbé szürkélik. Makkocskái ott, a hol az abroncsha

áthajlanak, aprószrek.
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II. A Nonne.t álra Grisb. -na.k. (2. rajz) pártája feketés-gránát szín, sötétebb

szín mint az aludt vér
;
pártájának karimája a csészében rejl csnek nya-

kánál hirtelen, csésze- vagy csengetyalakban kibvül ; ezért pártája csen-

getjáísen-tölcséres. Levelének és szárának berzedt szrözetc ritkás, ezért az

egész levélzet és szár, az egész növény haragos zöld, a virágzat táján pedig

3. rajz. Nonnea atro-pulla SimJ;.

még sötét lilás fuvallat is van rajta. Makkocskái ott, a hol az abroncsba áthaj-

lanak, nagyobb szröktl borzasok.

III. E kett között helyezdik el úgy szrözetében, valamint szára és

levele színében, meg pártája alakjában mint középalak a Nonnea atro-pulla Simk.

(3. rajz), mely a Csíkihegy verfényes alján Budaörs mellett a két elbbi típus

között helylyel-közzel, csak szálonként található. \Nonnea atro-pulla est]_stirp

inter iV. piillam (L.) et K. alram Grisb. tam. indumento, quam colore

2*
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caulis foliorumque, necnon coroUae figura, — mterinedia. Crescit inter pa-

rentes sparse, ad radicem montis » Csíkihegy « juxta Budaörs.]

Végzem a beszámolást ekl<ént

:

a) A Nonnea puUa-nRk nálunk is, Ausztriában is több természetes

fajtája van. Természetes fajta alatt, a mellyel különben lényegben egy a

4. rajz. Nonnea piilla va. glainlnln^a. (Op.)

kulti'ir- fajta is — a L i n n é-féle varietast értem, a melyet manapság »va-

riatio»-nak (va.) szokás nevezni, Wettstein pedig »forma«-nak mondja.

Be fogom mutatni, hogy a termhelyek talaj-, fény-, h-, nedvesség-viszonyai

szerint több variatioja van a Nonnea pulla-nak hazánkban is. Ilyen : a va.)

glahrata Sinik. Árteres homokon termett ez Paks vidékén. Ilyen csaknem
meztelen fajtát eddig a botanikai irodalom nem ismer. Ilyen a va.) villosa
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(Opiz) vagyis a va.) eglandnlose-villosa Siink. mirigytelen borzas szrözettél

;

ez hazánk északibb hegyvidékein van otthon. Ez a variatio szrözetben a

.V álra Grisb. képmása ; de pártája nem a N. atraé. Ilyen a va.J subglan-

ditlosa Simk. ; ez részben borzas, részben mirigyesszrü és Budapest környékén

is elfordul. Nagyon hasonlít a Nonnea alro-pulla-hoz. Ilyen a va.J glandulosa

(OpizJ : ennek csaknem minden szre mirigyes, ezért nagyon puha tapintatú,

nagyon szürke szín. Budapest vidékén a Csíkihegy alján és a Kérberekben

gyjtém. Azt hiszem, hogy az ilyen apró, de a lelhely viszonyainak szüle-

ményeként tekintend t\\évé%&\<. természetes fajlák-xxak, variatio-knak tekintendk.

II. Faj, faj változat, vagy fajta-számba veend-e a fekete Nonnea (N.

atra Grisb.) ? Fajta nem lehet, mert a Nonnea piilla (L.) Közép-Európa

nyugoti növénye, a Nonnea atra Grisb. pedig els sorban balkáni és délkelet-

európai növény. G r i s e b a c h ismerte a Germaniában honos Nonnea pulla-i
;

azért nevezte el mint geográfiai feltn eltérést j fajnak a Nonnea atra-t.

Hát vájjon típusos fajnak vegyük-e a Nonnea atra Grisb.-i ? A ki úgy gondolja,

megteheti. De ha én egy összefoglaló munkában tárgyalnám a Nonnea

fajait, akkor én — azon csekély különbségek miatt, mely közte és a Linné-
féle faj között van, csak snbtilis-speciesnek venném.

Snblilis-species akitt pedig értek síibspeciest. Azt, hogy ez nem más mint

apró-faj, nem egyéb annál, a mit sok botanikus manapság is varietas-udik mond.

Nonnea atra Grisb. geográfiai subspecies, magyarán mondva : növényföldrajzi

fajváltozat.

Hogy^ csak ilyes, nálunk, a mi keletünk és délkeletünk vidéke felé hajló

subtilis speciesnek, vagyis geográfiai faj változatnak kell tekintenünk : arra az

átmenetül szolgáló kapcsolat a Nonnea atro-ptilla Simk. is tanúság.

Nem tudom ezt a Nonnea atro-pnlla egyszer fajkeveréknek tekinteni.

Lehet, hogy manapság már csak fajkeverék, de eredetileg a faj változé-

konyságából fakadott és úgy is fenmaradhatott mindez ideig egyes helyeken.

A fajváltozatok érintkez hatíírán ilyen közbüls alakok egészen természetesek.

Gyr ffy István: Magyar növénynevek.*

A magyar növénj^nevek gyjtése tekintetében D i ó s z e g i - F a z c k a s

óta — sajnos — eddig még nem sok történt; sok növénynek jó magj'aros

nevét még nem tudjuk; használjuk sokszor kénytelenségbl a gyártott neveket.

A tankönyvekben, szótárakban, nyelvészeti munlíákban és egyebütt szerepel

neveket kétkedve fogadjuk, mert sok közöttük a megbízhatatlan, már azért is,

mert a botanikában többnyire járatlan szerzk az illet növényeket nem jól,

vagy éppen nem ismerik.

Úg3' gondoltam, nem végzek fölösleges munkát, ha Richter

Aladár egyetemi tanár buzdítására és a részérl elmozdított sok kirándu-

* A növénytani szakosztálynak 1902. évi október S-iki ülésén elterjesztette

F i a 1 o w s k i L ;i j o s.
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lásaim révén a növények magyar neveinek rendszeres gyjtésére vállalkozom

és csakis a hitelt érdeml források, illetleg adatok felhasználásával közlöm

a növényneveket azokról a vidékekrl, a hol idnként megfordultam. Magyar

növénynevek gyjtése, ha valahol, úgy Erdélyben van megnehezítve, a hol a

magyarság az oláhok lakta szép kies területet csak oázis-szer foltokként

lakja. Annál értékesebb lehet tehát az e helyeken használatos magyar növény-

nevek gyjtése.

A mennyit eddig részint a magam gyjtése, részint ismerseim szíves

és kell kritikával fogadott közlése révén összegyüjthettem, a következkben

foglalom össze, a könnyebb fölhasználhatóságra való tekintettel, bet-sor-

rendben :

1. Achillea Millefoliitin L. : egérfarkú-f

(Torda ; Szucsák,* Kolozs in.).

— egérfarkkóró virág (Debreczen'*).

Aconittiin Napellus L. : oroszlánszáj

(Szucsák, Kolozs m.).

— kék sarkantyú (Fotós, Három-

szék m.).

Adonis vcrnalis £..• pap-tök (Szucsák,

Kolozs m.).

— sárga leány kökörcsin (Borsa,

Kolozs m.).

Ajiiga rcptans L. : vad buszsziók

(Kis-Kapus, Kolozs m.).

5. Aneinone nemorosa L. : l'elicr kakuk-

virág (Marosszék).

— fehér nyíralja (Fotós, Háromszék m.).

— kakukvirág (Kis-Kapus, Kolozs m.)

Aneinone pátens Kock. : harangvirág

(Harmadvölgy, Kolozsvár vid.).

Aquilegia vulgáris L. : galambvirág

(Fotós, Háromszék m.).

Asarum eiiropaeum L. : úti-lapu (Fo-

tós, Háromszék m.).

Aspidiutn Filix Mas Sw. : ördögborda

(Kis-Kapus, Kolozs m. ; Fotós,

Háromszék m. ; Kó'rispatak, Udvar-

hely m.).

10. Atropa Belladona L. : bölcnymag v.

matraguna (Veszprém).

Bellis perennis L. : boglár (Szucsák,

Kolozs m. ; Kis-Kapus, Kolozs m.).

Berberis vulgáris L. : leánysóska

(Veszprém).

Briza niedia L. : rezg-f (Fotós,

Háromszék m.).

* Leveleit összetörve cs szalonna közé

téve sebre rakják, mert gyorsan gyógyít

(Szepes-Bélán is).

íés ellen, teának fzik.

Caltha paJustris L. : sárga virág (Kis-

Kapus, Kolozs m.).

— békavirág (Kolozsvár ; Szucsák,

Kolozs m.).

15. Capsella Bursa pastoris L. : élek-halok

(Nagy-Károly).

Cardainine pratensis L. : kásavirág

(Kis-Kapus, Kolozs m.).

ChrysaniJieininii sp. : pap kiszúrom

szemedet (Fotós, Háromszék m.).

Convallaria majális L.: Szent-György-

virág (Veszprém).

Corydalis solida Sw. : kakas l^andikó

(Szucsák, Kolozs m. ; Torda ; Betlen,

Szolnok-D. m.).

— bárányvirág (Zilah).

— borsóvirág (Marosszck, Maros-

T. m.).

2U. Cuscuta europaea L. : herel'enc (Fotós,

Háromszék m.).

Cyiisus'>sp. : mezei bognár (Kis-Kapus,

Kolozs/m.).

Daphne Mezercuni L. : vad borosz-

lány (Fotós, H;iromszék).

Datura Stranioniuni L.: csattantó

virág (Krispatak, .Maros-T. m.
;

Fotós, Háromszék m.)

— tövisdisznó (Fotós, Háromszék).

Bclphinium ConsoUda L. : sarkantyú-

virág (Szászregen; Krispatak, Ma-

ros-T. m.).

25. Dianthus Carthusianornin L. : fecske-

virág (Fotós, Háromszék m.).

Sterilis Equisetuin: csikófarok (Magy.-

Ujfalu, Ördög-Keresztúr, általában

a Borsa-patak mentén).

Erytlirouiuin dctis Canis L. : piros

kankósi (.Marosszék, Maros-T. m.).

— kakas mándikó (Fotós, Három-

szék m.).
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Eupihorbiii ainygdalides L. : kigyólu

(Köszvényes, Maros-T. m.).

Frifillaria iiiiperialis L. : császár-

szakáll (Túrkevc, J. - N. - K. - Szol-

nok m.).

30. FritiUaria Icnclla MB. : mezei kis-

asszony papucs-virág (M.-Gj'cn)-

\';isárhely).

(íalanthus nivalis L. : fchcr kankósi

(.Marosszék, Maros-T. m.).

Cuiliuin criicialiim L. : mezei jázsmin

(I\is-lvapus, K'olozs m.).

Geránium sp. : pöröjíj, pörögj Isten-

kasza (Veszprém).

Glechoma hcderacca L. : pokolvarfü

(Fintaháza, Maros-T. m.).

— kerek nádraf (k'is-ivapus, Ko-
lüzs m.).

35. HelUhorus purptirascens L. : pap-

monya (Székely-Keresztúr ; S.-Szt.-

(jyörgy ; l'otos, Háromszék m.).

Hcpatica triloba DC: bokor alatt

kuczorgó (Toroczkó).

Hyosciainus niger L. : bilin (Torda).

— bölöny (Kis-I\apus, Kolozs m.).

Hypericiun perforatiim L. : vérf
(Kis-K'apus, i\olozs m.).

Impatiens Xolitangerc L. : fájtlinka

(Abaúj-T. m.).

— sárga ibolya (Dcbreczen).

-10. Juncussp.: csirikló (Fotós, Három-
szék m.).

Laiiiiiiin aJbiun L. és L. piirpureum
L. : peregtet* (Fotós, Három-
szék m ).

Linaria vulgáris L.: tatogtató (Kis-

Kapus)-, Kolozs m.).

Lycium europaeiiin L. : sem f sem
fa (\'eszprém).

Majantheiiiuin bifuliuni DC. : \-ad

gyöngyvirág (Fotós, Háromszék m.).

45. Muscari raccmosutn Mill. : kígyóvirág

(Veszprém).

— (iyörgyike, Szent-György- virág

(N}firegyháza).

— kígyóhajma (Xagy-Kó'rös).

— kigyóhagyma (H.-Mez- Vásárhely).

— mezei jáczint (Köszvényes, .Maros-

T. m.),

* Kis gyermekek egy izt levágnak, mely-
nek két végén csak két-két virág marad, az-

után kis fácskát szúrnak át rajta és hafúvják,

pereg ; többnyire a fehérvirágút használják

erre a czélra.

— kék gyöngy\-irag (Nyíregyháza;

Fotós, Háromszék m.).

Narcissus sp. : fehér kankósi (Kösz-

vényes, .Maros-T. m.).

— paczkona havadi ; ha telt virágú :

csokros havadi (Fotós, Három-
szék m.).

Orchis Morio L. : túró-virág (Maros-

Vásárhely).

— bozsor (.M.-Gyeró'-Vásárhely).

Orchis sp.: paszapurdé (Fotós, Ihirom-

szék m.).

— baszapurdé (S.-Szt.-György).

Ornithogaluin sp. : csillagvirág (Fotós,

Háromszék m.).

50. Orohus vcrnus L. : pipizsoly (Kis-

Kapus, Kolozs m.).

Padiis vulgáris Hst . : májusfa (Kolozs-

vár).

— zsidócseresznye (Arad).

— vadcseresznye (Fotós, Három-
szék m.).

Felargoniuni zonalc L. : IJüdös Lizi

(Fotós, Háromszék m.).

PolygonatHtn umUifloruiii Ali. : kakas-

taréj (P'otos, Háromszék m.).

Primula veris : Szent-György-virág

(Szucsák, Kolozs m.).

— Szent-Györgyike (Kolozsvár).

— kásavirág (Székely - Udvarhely
;

.Marosszék. .Maros-T. m. ; Fotós,

Háromszék m.).

55. Pidnionaria officinalis L. : darázs-

virág (Köszvényes, .Maros-T. m.).

— méhvirág (Fotós, Háromszék m.).

— dongóvirág (Kis-Kapus, Kolozs m.).

Pnlsatilla í/íí/^"ízm.'tik-dögleszt(Vesz-

prém).

Ranuncitlns Ficaria L. : aranj'nyal

verseng, arany saláta, arany ver-

seng (Kolozsvár, Székely-Udvar-

hely).

— galambbegy-saláta, verseng saláta,

(Székel3'-Keresztúr)

.

— kakuk- vagy kerek saláta (Zilah).

— papsaláta (Kis-Kapus, Kolozs m.).

— Szent-György-saláta (Fotosj Három-
szék m.).

Rosa caniiia L. termése : bicske

(Veszprém).

— seggvakarcs (Nagy-Károly).

— seggvakaró (Kolozsvár).

Riibus Idaeus Z.: himpér (Veszprém).

60. Sauibuciis nigra L. : borza (Zilah,

Torda m.).
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— herliatea-virág (Fotós, Három-

szék m.).

Sainbitcus nigra termése : esete (Vesz-

prém).

Solanuin titberosuiii L. : bolyóka (Kis-

Kapiis, Kolozs m.).

Sonckus oleraceus L. : disznókáposzta

(Fotós, Háromszék m.).

Stellaria Holostea L.: mezei szegf

(Kis-Kapus, Kolozs in ).

Stellaria média L.: pipehúr (Szucsák,

Kis-Kapus, Kolozs m.).

65. Syinphoricarpns raceinosus : zsidó-

cseresznye (Veszprém).

Symphytnin officináié L. : czigány-

picsa (Arad).

SyiíiphyÍHni tnherosiuii L. : mch-virág

(M.-Gyeró'-Vásárhely).

Taraxacuui officinák L. : kutyatej

(Veszprém).

— czikória (Fotós, Háromszék m.).

— pipevirág (Kó'rispatak, Udvar-

hely m.)

— békavirág (Zilah. \.-Károly, Kolozs-

vár, Kis-Kapus).

—
• pimpó (F.-Méra, Abaúj-T. m.).

Tilia : zádogfa-virág (Fotós, Három-

szék m.).

70. Tragopogon pratensis L. : bakszaka

(Fotós, Háromszék m.).

Trifolium sp. : bornyúvirág (Fotós,

Háromszék m.).

Titssilago Farfara L. : marti lapu*

(Torda, Kolozsvár, Betlen, Szucsák).

* Levele összevágva széltében-hosszá-

ban, mint káposzta, ismert eledel.

— tyúkvirág vagy marti lapu (Fotós,

Háromszék m.).

Typha angustifolia L. : nádi botyikó

vagy botikó (Fotós, Háromszék m.).

Veráimul iiigriiin L. : tyúkbolondító

(Betlen, Szolnok-Ü. m.).

— zászpa (Kis-Kapus, Kolozs m.).

75. Verbascmn Thapsns L. : sárga kökör-

csin (Debreczen).

Viscum album L. : enyves bogyó

(Veszprém)

.

— lép (Nagy-Károl}^).

Viola tricolor v. hortensis : árvácska,

papszakáll (Nagy-Károly).

— császárszakáll (Szucsák, Kolozs

m. ; Fotós, Háromszék m).

Péter fi Márton: A magyarországi Weisia-fajokról.*

H a z s 1 i n s z k y a magyar birodalom lombos mohairól írott munkájá-

ban hat Weisia-fajt ismertet. A hat közül egy Rhabdotveisia Br. enr. (Rh.

fugax. [Hedw.] Br. cur.), három meg Dicranoweisia Límlb. [D. cirrhata (L.)

Lindb., crispula (Hedw.) Lindb., compacta (vScheich.) Schimp.] génuszbeli faj.

Mint ilyenek közelrl rokonok ugyan a TF^ís/a-fajokkal, de az újabb

bryologia generikusan is elkülöníti ezektl. Marad tehát igazi HV/s/a-fajunk

kett. Egyik a mindenütt elforduló Weisia viridiila {L.) Hedw., másik a

csak Déváról is nemrég ismertettem** Weisia rutilaus {Hediv.) Lindb., mely

hazai lombosmoh-flóránk egyik ritkábban elforduló tagja. E két Weisia-

fajunkhoz most két, hazánk egész területére nézve új fajt csatolhatok. Az egyik

faj a »Bryologia germanica« szerzi által elször leírt Weisia erispala (Br.

germ.) .Tiir., a másik pedig Juratzka Weisia Ganderi-jQ, mely Európa

legritkább Weisia-ja.

A Weisia erispala (Br. germ.) Jiir. in Lauhmfl. Oest.-Ung. p. 11

{1882.) Európa középtengeri, valamint nyugoti vidékein, a mészksziklák leg-

jellemzbb, gyakori moha és mint ilyen Dalmácziában is no. Fiumei elfordu-

lása is valószín. Hazai területen Boicza (Kisbánya) mellett szedtem Hunyad-

* A növénytani szakosztálynak 1902. évi november 12-iki ülésén eló'terjesz-

tettc Schilberszky Károly.
** Növénytani Közlemények 1902. 60. old.
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megyében. Itt is mészksziklák hasadékában n az Encalypta vulgáris (L.)

Ho^m. feltnen rövid tokocskájú alakjával és a Hyntenostomum torlile

(Schivagr.) Br. eiir. társaságában.

Ez a faj eg3flakú virágzatú, a perichaetium levelei eresek. Egészen olyan

termet, mint az említett Hymenostomiim. Az erdélyi mohocskák minden
tekintetben megegyeznek a külföldi példákkal, csupán tojásdad (nem hengeres)

tokjukkal ütnek el azoktól. Nagyon feltn e faj csenevész peristomiuma,

mely jellemvonás, valamint a levél szerkezetében észlelhet különbségek igen

jól elválasztják a hozzá némileg hasonló Weisia viridiila [L.) Hediv. mész-

kövön növ alakjaitól.

A másik új irí-Zs/-lajunk : a Weisia Ganderi Jiir. (in Verh. k. k.

Zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 1875. p. 780.), mely a dévai \'árhegyen fordul

el laza, homokos talajon. Csak nagyon kis mennyiségben szedhettem, de ennek

vizsgálata is meggyzött L i m p r i c h t felfogásának helyességérl, ki a

Juratzka faját, mint ilyet tartja munkájában, ellentétben több szerzvel,

kik a Juratzka fajában a Weisia rittilans (Hedw.) Lindb. puszta formáját

látják. Bizonyos ugyan, hogy a J u r atzk a-féle faj nagyon közel áll a Ti 'V/s/

rulilans-hoz, de azzal, mint Philibert, Boulay és többen akarják,

formai alárendeltségbe nem vihet. Mindenesetre elég subtilis, de nagyon
állandó bélyegek azok, a melyek az ilyen hozzákapcsolásnak ellene mondanak.

Az exothecium sejtjeinek nagyobb mérete, a spórák állandó kisebbsége, a

kupak csrének a tokhoz viszonyított hossza, de leginkább a levélér szer-

kezete ilyen egyesítést nem engednek meg.

A Weisia Ganderi Jur. nagyon ritka mohfaj. Tirolban fedezte föl

Gander, ugyanott gyjtötte késbben Reyer is. E helyeken kívül Franczia-

országból csupán Philibert közli. Általában hasonló legközelebbi rokoná-

hoz, a Weisia riitilans-hoz, de attól a föntiek szerint jól megkülönböztethet.

IRODALMI ISMERTET.
Róth Róbert : A magyarhoni Erica-félék összehasonliló levélanalomiája.

Kolozsvár, 1902. Doctori dissertatio.

A 46 oldalra terjed és 19 szövegközötti rajzzal kísért értekezés a

hazánk ílórájához tartozó Ericaceae családbeli 10 génusz, 19 fajának levél-

anatomiáját tárgyalja. R ó t h e tárgy feldolgozásakor nem a rendszertani és

földrajzi szempontokra van tekintettel — a milyen szempontokból külföldön

ez irányban már többen foglalkoztak — hanem az anatómiára, a physiologiai

rendszerekre ; ennek megfelelen dolgozata 3 részre oszlik.

Az egyes fajok tárgyaláskor csekély eltéréssel a Bentham és Hookerféle

rendszert követte, arra törekedvén, hogy a hasonló levélszerkezet és egymás

közelében elforduló fajok a dolgozatban is egymás mellé kerüljenek.

Vizsgálatait a lehetség szerint él anj^agon végezte, melyet a hazánk-

beli vadon tenyész növényeken kívül a kolozsvári egyetemi botanikai kert

szolgáltatott.
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A lü faj közül eyynek, a Bruckeíithalia spiculifolia Salisb.-WQk levél-

anatomiájáról mindez ideig irodalmi adatunk nem volt. Ennek levélanatomiai

leírása tehát Róth-nak egészen önálló munkája. A többi faj levélanatomiájának

leírása közben is lépten-nyomon rámutat olyan bélyegekre, melyek eddig nem

voltak ismeretesek.

A munka legérdekesebb része az Ericaceae oikologiájáról szóló. A fa-

joknak a környez viszonyokhoz való alkalmazkodásáról szól benne és azt

találja, hogy a levelek anatómiai szerkezete megfelel élettartamuknak ; a sok-

féle alakú levél más és más berendezkedéssel éri el ugyanazt a czélt.

Kívánatos volna, hogy a szerzk — hasonlóan R ó t h-hoz — anatómiai

természet vizsgálataik közben túllátnának a mikroszkópi vizsgálatok szkebb

látómezején és minél gyakrabban ügyelnék meg a szabad természetben azokat

a viszonyokat is, melyek között és hatásuk alatt tölti el életét az illet növény.

Beluleszko (Budapest).

Leffler András dr. : Polygoniim arenarium W. K. vegelativ szerveinek

anatómiája {\ táblával). Nyíregyháza, 1002. Doctori dissertatio.

A Po/jy^o;7///n-fajokra vonatkozó irodalom nagyon hiányos. Háládatos

föladatra vállalkozott tehát Leffler, midn a déli és keleti Európában

nagyon közönséges, hazánk Alföldjén gyomként tenyész P. arenarium tenyé-

szeti szerveit anatomiailag feldolgozta.

Vizsgálatában sorra vette a növény gyökerét, szárát, levelét és ochrea-

ját, miközben az idevonatkozó irodalmi adatok felhasználásával módját ejtette

az összehasonlításnak is. A hol az irodalomban erre elegend anj'ag nem

volt rendelkezésére, m^aga végzett összehasonlító vizsgálatokat. Tette ezt külö-

nösen a gyökér, a levél szerkezetére vonatkozólag, a szárban pedig a háncs

kialakulását, a farész edényeit és a bélsugarak szerkezetét illetleg.

Az értekezés nyolczadrét 32 oldalra terjed, négy rajzmelléklettel; fbb

eredményeit a következkben ismertetem.

A gyökeret illetleg annak tetrarch szerkezetét mutatja ki, páráját a

pheliogenné alakult pericykel hozza létre, a másodlagos kérget sklerenchymes

háncsrostok szilárdítják meg, melyek jellemz vastagodásúak, nyalábjaik

lefutásukban összefügg hálózatot alkotnak. A fatestben a kambium létrehozta

másodlagos farész az elsdleges fától éles gyrben különül el.

Megállapítja Leffler, hogy a szárban az epidermis-sejtek küls fala

nagyon vastag és ránczolt cuticula-tól borított, a szájnyílások az epidermis

szintje alá kerülnek, a szilárdítást ersen kiálló subepidermiális bordák végzik,

melyek eleinte collenchym-ból valók, késbb ennek helyét ersen gyarapodó

sklerenchym-rostok foglalják el, melyek az ochrea-val borított szárrészletben

hiányzanak. Az áthasonító szövet többréteg, a lágy-háncs nem alkot össze-

függ gyrt a fatest köri, a keménj'-háncs rostjai pedig egyes csoportok-

ban jelennek meg, különösen a bordák alatti részekben. A nyaláb közötti

farészt csak libriform alkotja, a bélsugarak csekély kifejldések.

A leveleken az epidermis-sejtek alakja mindkét fölületen megegyez,

közöttük elnyálkásodott tartalmú sejtek is vannak. Szájnyílások mindkét olda-

lon vannak az epidermis szintje alatt. A szilárdító elemek sklerenchym-rostok,
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melyek lefutásukban követik az edcnynyalábokat ; utóbbiak rövid csavaros

vastagodású tracheid-ekban végzdnek a levél alapszövetében, a mely jól

kifejldött áthasonító szövet.

A vékony ochrea-n szájnyílások csak a küls epidermisen fordulnak el
;

a szilárdító bordák szerkezete a száréval megegyez ; érdekes, hogy a háncs

kifelé fordult. A kürt hamar elszakadozik, a sklerenchym- és háncsrostok meg-

maradva, hosszú szálakra bomlanak.

Végül L e f f 1 e r összegezi a vizsgálatok folyamán szerzett adatokat és

kiemeli közülök azokat, melyek a P. arenariimi xerophyt bélyegeit adják.

Beluleszko (Budapest).

Istvánffi Gyula dr. : » Tanulmányok a szl fakórothadásáról. « E m
a »M. kir. központi szlészeti kísérleti állomás és Ampelológiai Intézet Köz-

leményei « 1902. évi II. kötetében jelent meg 1— 29ü. lapon. Ugyanekkor

jelent meg a fenti folyóirat franczia kiadásában »Études sur le rot livide de la

Vigne (Coniothyrium Diplodiella)«, [Annales de l'Institut Central Ampélologique

Roy. Hongr. II. 1902. 1—288. 1.] is. A 15 fejezetbl álló tanulmány szerznek

a szl fakórothadásáról végzett részletes vizsgálatait tartalmazza és 24 nagy-

részt színes knyomatú ketts mlappal világítja meg úgy a gyakorlati, mint

a tudományos érdek részleteket. Az I. fejezet az idevágó irodalmat ismer-

teti különösen a betegség elterjedése szempontjából. A II. fejezet a fakórot-

hadás föllépését tárgyalja az európai szlhajtásokon, míg a III. az európai

szl levelein tapasztalt új fellépést írja le. A IV. fejezet az amerikai haj-

tások pusztulásával foglalkozik és részletes szövettani tanulmányt nyújt a

bonyolult kóros szöveti változásokról meg az eladó megkülönböztette

callusok (1. 2. és 3-adlagos) gyógyító szerepérl. Az V. fejezet a szlbogyó

fejldésével és anatómiai szerkezetével foglalkozik, különös tekintettel a betegség

elterjedésére a bogyóban. A VI. és VII. fejezet a betegséget okozó fejldését

adja el a szl szerveiben, meg tiszta tenyésztések révén ; a VIII. fejezet

a fürtök pusztulását tárgyalja különös figyelemmel a gyakorlati kérdésekre s

kimutatja, hogy a védekezés mikor lehet eredményes ; a IX. fejezet az infectiós

kísérletek eredményeit nyújtja, míg a X. a fémsókkal való védekezés körüli

kísérletezés alapelveit és a XI. fejezet szerz nézeteit a védekezésrl általán

tárgyalja. A XII. fejezetben a spórák megölésére vonatkozó részletes kísér-

letek soroltatnak el és az eladó által megállapított új védekez szerek

spóraöl ereje bizonyíttatik. A XIII. fejezetben a fakórothadás kísérit, közöttük

az új Colletotrichum Vitis fajt ismerteti szerz ; a XIV. rendszertani megjegy-

zéseknek van szentelve, míg a XV. a fakórothadás elleni védekezést tárgyalja

az eddigi szerek alkalmazásával.

A tanulmányok népszer foglalatját szerz a » Természettudományi

Közlöny^ számára is be fogja nyújtani. A földmívelésügyi minister megbízá-

sából pedig a legszélesebb gazdakörök számára népies ismertetést szerkeszt,

mely két külön egybeállított színes táblán fogja a fakórothadásról szükséges

tudnivalókat népiesért egybefoglalni.

Istvánffi (Budapest).
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Gyry István, Schilberszky Károly és Ströcker Alajos : Oyógy-

szerész-gyakonioki Tankönyv.

1

.

Ji^övénytan (IV. rész). Irta dr. Schilberszky Káról }'. Buda-

pest, 1901.

Nehéz valamely tankönyvet úgy megírni, hogy az a kiszabott czélnak

tökéletesen megfeleljen és hogy az abból ismereteket merít ifjúság igényeit

éppen kielégítse. Schilberszky ezt a helyes mértéket eltalálta, nagyon

jól ismervén amaz igényeket, melyeket ezen hézagot pótló könyv hívatva

van betölteni. Ennek folytán könyvében tömören összefoglalta mindazt, a mit a

gyógyszerész-pályára készül ifjúságnak a mai fokozottabb kiképzési rendszer

mellett e téren el kell sajátítania.

Szerz »Növénytan«-a felöleli röviden a sejt- és szövettant, az alaktant,

az élettant meg a rendszertant ; lehetleg gyógj'^szerészi vonatkozású példák

kísérik a szöveget ; a fejezetek között az alaktan a legbvebb, nagyon

helyesen, mert éppen ez képezi a növényi drogua-ismeret alapját. A rendszer-

tani rész csupán a Linné, Eichler ésEngler rendszereinek a fogla-

latját adja, míg a növénj^csoportok részletes megismertetése másik könyvébe

van foglalva.

A szöveg közé nyomott 83, nagyobbrészt magjrar eredet kép jelen-

tékenyen növeli a könj'v használhatóságát és értékét.

2. Gyógyszerismeret (V. rész). Irta dr. Schilberszky Károly.
Budapest, 1902.

A szerz ezen könyvében a legújabb felfogásának megfelelleg csupán

a drogua-ismeret van összefoglalva és pedig úgy az állati, mint a nö-

vényi eredet droguák. A növénj'i droguák az eddigi szokásoktól eltéren

Engler természetes rendszerébe vannak besorolva, mi által azoknak

rendszerbe való tartozása is czélszeren kitnik. Ezen rendszer keretén belül

csupán azokat a növénycsaládokat tárgyalja, a melyekbe a »hivatalos« vagy

»használatos« drogua-növények tartoznak; ezeket is fontosságuk mérve szerint

bvebben vagy rövidebben méltatja. Könnyebb megkülönböztetés kedvéért a

nem hivatalos (használatos) gyógyszeranyagok apróbb betkkel vannak

nyomtatva.

Az egyes növény-droguákat mindazon szempontokból ismerteti, a melyek

a gyógyszerészre nézve jelentségesek, a következ fejezetek szerint: család;

a növény neve ; társnevek (synonym) ; a drogua tudományos-gyógyszerészi

és magyar neve ; történet; származás; elfordulás
;
gyjtés ; elkészítés; eltartás

;

külseje ; szerkezet ; sajátságok ; chemiai alkotórészek ; kereskedelem ; föl-

cserélés ; hamisítás ; használat ; készítmények (praeparatumok).

A növényi droguák részletes ismertetése után ezeknek szintén családokba

osztott "összefoglalása következik, a mely rövidségénél, valamint áttekinthet-

ségénél 'fogva'" a" tanulást és a megérthetést rendkívül megkönnyíti.

E tankönyv második, az elbbihez képest természeténél fogva kisebb

része az állati eredet droguákkal foglalkozik és pedig éppen olyan rendszer

szerint, mint a növényi droguákat tárgyaló rész.

Minthogy a Pharmacognosis a gyógyszerek nagy számánál fogva
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tetemes anyagot ölel fel, szerz tankönyve 304 oldalra terjed vaskos kötetté

ntte ki magát. A szöveg 148 ábrája jól van megválogatva és sikerültnek

mondható.

A kiváló gonddal megírt mindkét könyvet éppen olyan megelégedéssel

fogadhatja a tanuló gyógyszerész-ifjúság, mint az egész gyógyszerészi kar is,

mert különösen a »Gyógyszerismeret« nemcsak tankönyv, hanem valóságos

kézikönyvnek is beválik.

Nem vonok le semmit a könyv tartalmának értékébl, ha magyarosság

szempontjából megjegyzem, hogy például székf-t-íVa^o^ (Flores Chamomillae),

len-magvak (Semina Lini) stb. helyett megfelelbb lett volna székfü- világról és

len-magról szólani, a mi a magyar nyelv természetének inkább felel meg.

Thaisz (Budapest).

A Magyar Nemzeti Múzeum növénytára. A Múzeum alapításának

százados évfordulója alkalmából ismertetik a növénytár tisztviseli. Budapest,

1902., négy arczképpel és két képpel. (Különlenyomat A Magyar Xemzeti

Múzeum múltja és Jelene czím emlékkönyvbl.)

Az ism.ertetés a Magyar Nemzeti Múzeum növénytári gyjteményeinek

történetét adja, továbbá a gyjtemények gyarapodásával kapcsolatosan a

növénytárnak mindazon fbb momentumait említi, a melyek mind muzeális

mind tudományos szempontból jelentségesek ; végi pedig az ismertetés a

növénytárból kialakult növénytani osztály jelenlegi állapotának h képét

adja az olvasó elé. Az ismertetés a következ három fejezetre oszhk

:

1. A növénylani osztály története és jelen állapota. 2. .4,: osztály herbáriumai

és szemléltet gyjteményei, mindakettt írta I'^ i 1 a r s z k y Nándor dr. és

3. A növénytani osztály könyvtára Bernátsky Jen dr.-tól.

Az els fejezet : A növénytani osztály története és jelen állapota híven

tükrözteti vissza azon idt, mely a növé"nytár megalakulásától kezdve nap-

jainkig, fejldésének mostani állapotáig eltelt. A növénytár megalakulása

Eder József áldozártól beszerzett erdélyrészi növények gyjteményével

kezddött, a Múzeum úgynevezett természetrajzi tárának 1810-ben való létesítése-

kor. E kezdetleges növénygyjteménynek és a természetrajzi tár többi gyjte-

ményeinek további gyarapodása és fejlesztése a mindenkor az élén volt férfiak

szakképzettsége szerint változott a szerint, a mint a mineralogusok az ásvány-

és vele rokon gyjteményekre helyezték a fsúlyt, a botanikusok leginkább

a növénygyjtemények iránt érdekldtek és a zoológusok ismét az állattani

gyjteményeket helyezték a többiek fölé. E szempontokból kiinduh^a, a szerz

a Múzeum természetrajzi tára fejldésében három idszakot különböztet meg,

úgymint az ásványtani, a növénytani és az állattani idszakot.

Az els idszak 1810— 1821-ig, a mineralogusok idszaka volt. Ebben

az idben ugyanis Tehel Lajos és Jónás József rök intézték a

természetiek tárának a sorsát. Utóbbi mellé 1817-ben már a növénytani gyjte-

ménj^ekhez is segédek (F o j t h F e r e n c z és utána SadlerJózsef) kerül-

tek. Ugyanez évben halt meg K i t a i b e 1 Pál, hazánk L i n n é-je, kinek

nagyérték herbáriumát József nádor vásárolta meg 7000 forintért a
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Múzeum számára, melylyel a növénytárnak kezdetleges gyjtemény-anyaga

tetemesen gyarapodott.

A második idszak történetét a szerz S a d 1 e r ri mködésével

tárgyalja, meljr 1821-tl 1849-ig terjedt. S a d 1 e r a múzeumi növénygyjte-

mények gyarapításában rendkívül fáradozott, a mirl tanúságot tesz különösen

nagy herbáriuma, melyet 1839-ben a Múzeum részére 6484 forintért vásá-

roltak meg.

A harmadik idszak 53 a d 1 e r halálával kezddött és 1870-ig tartott.

Ez idszakban a természetrajzi tárnak rei F r i v a 1 d s z k y Imre, P e t é n jm

Salamon János, Kovács Gyula és Frivaldszky János voltak

és ez volt a múzeumi természetrajzi tárnak igazi zoológiai idszaka. Közülök

Frivaldszky Imre, fképpen azonban Kovács Gyula foglalkozott

botanikával.

1870-ben a növénytár mint különálló osztály alakult meg. Haynald
Lajos dr., kalocsai érsek javaslatára ugyanis külön növénytári r felügye-

letére kerültek a gyjtemények, külön fvészeti rhivatal szerveztetett és az

új növénytári ri állást 1870-ben Janka Viktor foglalta el. Haynald
érsek pedig 12 ezer forintnyi alapítványt tett olyan czélból, hogy ennek évi

kamatai a növénytár gyjteményeinek gyarapítására és rendezésére, valamint

botanikai utazásokra fordíttassanak.

A növénytani osztály rendezett nagy európai herbáriumát Janka
mködésének köszönheti. E czélból Janka a különböz értékes gyjtemé-

nyeket nagy közös herbáriumba egyesítette, a mely azóta is megmaradt az

osztály törzs-herbáriumának. A K i t a i b e 1-féle herbáriumot ellenben, részint

honunk legnagyobb botanikusa iránt való kegyeletbl, részint mivel számos

munkában hivatkozás történt az egyes csomagokra és az ezekben lév ívek

számaira, nem sorozta a nagy európai herbáriumba, hanem külön, a maga

eredetiségében hagyta meg.

Janka Viktor 1889-ben nyugalomba vonulván, Istvánffi Gyula
drt nevezték ki a növénj'^tani osztály révé, kinek idejébe esik az osztály törté-

netére nézve ama nevezetes esemény, hogy 1892-ben a botanika nagynev

munkása és pártolója néhai Haynald Lajos dr. bíboros kalocsai érsek,

végrendeleti intézkedésére világhír növénygyjteménye és botanikai könyv-

tára az osztály tulajdonába került. E nagyérték gyjtemény és könyvtár

átvétele a növénytani osztály kiköltözését tette szükségessé a Magyar Nemzeti

Múzeum palotájából, a mi 1892-ben meg is történt, elfoglalván jelenlegi

otthonát (V. ker., Széchenyi-utcza 1. szám, II. em.), a mely azóta két ízben is

újabb helyiségekkel tetemesen bvült. 1896-ban az osztály személ3'zete is

gyarapodott B e r n á t s k y Jen dr. segédr személyében.

Istvánffi helj^ére, ki a kolozsvári egyetemhez neveztetett ki rendes

tanárnak, 1898-ban R i c h t e r Aladár dr. neveztetett ki a növénytani osztály

révé ; de csak 1899-ig maradt az osztály élén, mert mint helyettes egyetemi

tanár foglalta el Kolozsvárott a botanikai tanszéket.

1899. évben Filarszky Nándor dr. vette át a növénytani osztály

vezetését. Három évi mködése alatt az osztály helyiségei már 34-rc szapo-
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rodtak, melyekbl eg-y szoba a szakférfiak és a növénytan iránt érdekldk
részére rendeztetett be. hét helyiségben a könyvtár és tizenöt helyiségben a

rendezett növény- és szemléltet gyjtemények helyeztettek el ; a többi helyi-

ségek ellenben dolgozó-helyiségekl szolgálnak. F i 1 a r s z k y alatt állíttatott fel

az osztály szemléltet fagyjteménye, szemléltet gomba- és magvas növények

gyjteménye is, valamint megkezdetett a magyarországi növények kiválogatása

a külön felállított Flóra Hitngarica számára.

A második fejezetben : Az osztály herbáriumai és szemléltet gyjte-

ményei czím alatt a szerz a Magj^ar Nemzeti Múzeum növénytári növény-

gyjteményeivel, úgymint I. száriinll növénygyjteményeivel és II. szemléltet

gyjteményeivel foglalkozik behatóan.

I. A különálló szárított növénygyjtemények száma négy, ezek a szerz

részletez ismertetése szerint a következk

:

1. a K i t a i b e 1-féle gyjtemény, részben Linné rendszere szerint

rendezett herbárium. Ennek a gyjteménynek a legnagyobb részét Kitaibel

.saját gyjtései teszik, de számos növénye más hazai és külföldi botanikustól

és gyjttl is származik, kikkel Kitaibel összeköttetésben volt

;

2. az osztály törzsgyjteménye gombák, zuzmók, moszatok, mohokból

és edényes spórás meg magvas növényekbl álló csoportokra oszlik. Ez a

növénytani osztálynak legnagyobb gyjteménye és három különböz nagy

herbáriumból áll : az osztály saját gyjteményébl illetleg .S a d 1 e r-féle

herbáriumból, a 1 1 a y n a 1 d-féle európai és a H a y n a 1 d-féle exotikus

növények gyjteményébl

;

8. a K s s u t h-féle, természetes rendszer szerint rendezett herbárium,

melynek fleg történeti értéke van ; végre

4. CL Florü Hiingarica, a Durand »Index Generum Phanei-ogaHtoriiin«

czím munkája szerint elhelyezett növénygyjtemény. Ez a herbárium a

növénytani osztálynak egyik régi hiánya volt ; édes hazánknak külön elhelye-

zett nóráját nem lehetett bemutatni, minthogy éppen az olyan gyjtemény

fölött nem rendelkezett, mely iránt hazai botanikusaink legjobban érdek-

ldnek, a külföldi szakférfiak pedig, ha hozzánk ellátogatnak, els sorban

ezt keresik. Ezen gyjteményben egyúttal külön ki vannak tntetve a

Budapest és környékén gyjtött növények is. A Flóra Hungarica-t össze-

állították : Hazslinszky, Márton, Staub, Résely és Wagner
nagy herbáriumainak magyarországi növén3''eibl, azon kívül tartalmaz egyes

növényeket és kisebb-nagyobb coUectio-kat Borbás, S i m o n k a i, Degen,
T h a i s z, Perlaky, Csiki, H e r m a n n, R ó t h, .S z e 1 é n y i-tl, az

osztály tisztviselitl, valamint más botanikusoktól és gyjtktl.

II. .4 szemléltet gyjtemény czím alatt, mely a növénytani osztály

törzs4ierbáriumának kiegészít része, a szerz behatóan a következ, külön

elhelyezett csoportokat tárgyalja: a) szemléltet rendszertani gyjteményt: 1.

Fungi, még pedig ehet, gyanús, mérges és nem ehet gombák csoportjával

;

2. Lichenes ; 3. Algae ; 4. Bryophyta ; 5. Pterídophyta és 6. Spermaphyta.

hj szemléltet fagyjteményt, c) teratologiai gyjteményt és végre d) szárított

növények képeinek gyjteményét.
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Az emlékm harmadik fejezete : A növénytani osztály könyvtárá-i tár-

gyalja. Bernátsky Jen ismertetésének elszavában kiemeli, hogy a

növénytani könyvtár értékének súlya nem kódexekben vagy kiváló régi

könyvekben van, hanem a növénytani osztály könyvtárának, mint múzeumi

és mint magyar nemzeti intézménynek, egyrészt florisztikai és rendszertani,

másrészt különösen magyar vonatkozású müvekben kell bvelkednie. Ennek

alapján ismertetésének felosztását olyan sorrendben adja el, a mint ez a

növénytani osztály látogatóinak és a könyvtár iránt érdekldknek a leg-

jobban megfelel. E csoportok a következk: I. Florisztika ; II. Rendszertan;

III. Növényföldrajz ; W . Anatómia, physiologia, biológia, palaeontologia
',
V.

Alkalmazott botanika ; VI., MI. Folyóiratok és végre VIII. Kéziratok. A
szerz ezen csoportokon belül a legnevezetesebb mveket röviden megemlíti,

minek alapján az olvasó a növénytani osztály könyvtárának rendkívüli gazdag-

ságáról és értékérl, valamint a könyvtárnak különösen magyar nemzeti muzeális

irányelveirl képet alkothat. Habár a könyvtár közel 7000 müvének csak

csekély százalékát — a leginkább jellemzket — említhette meg, mégis

világosan kitetszik, hogy legjobban a magyar vonatkozású tlorisztikai, a

nagyobbszabású rendszertani mvek és a botanikai folyóiratok, egyáltalában

pedig a H a y n a 1 d-könyvtár alapján részben külföldi llorisztikai, részben

rendszertani tárgyú nagy illusztrált díszmüvek vannak képviselve.

Az emlékiratban az egyes fejezetek különleges magyar növények rajzai-

val vannak díszítve és a szöveg között Kitaibel Pál, Sadler József,

Janka Viktor és H a y n a 1 d Lajos arczképei, valamint egy szemléltet

gombagyjtemény képe és egy könyvtári terem képe díszítik az emlékiratot.

A Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályát bel- és külföldi szak-

férfiak látogatják és használják annak gyjteményeit meg könyvtárát, de

rendelkezésére van az osztály egyszersmind a botanika iránt érdekldknek is.

KiíBiERLE (Budapest).

Noll, F., Ztír Keijniingspliysiologie der Ciicnrbitaceeii. Landwirthschaft-

liche Jahrbücher. 1901.

Ismeretes, hogy a tökmag csírázása közben támasztószerv létesül, mely-

nek föladata az, hogy a szíklevelekrl a maghéjnak letolását elsegíti. Noll

vizsgálódás tárgyává tette mindama ténj^ezket, melyek ezen sajátszer kinövés

keletkezésében résztvesznek.

Sikerült megállapítania, hogy a fejldés folyamán két különböz inger

mködik közre, még pedig egy geotrópos és egy morphaesthetikus inger. Az

els inger szerepe elre gyanítható volt, mivel a szóban forgó kinövés a gyö-

kérnek lefelé való görbülésekor a homorú oldalon keletkezik, föltéve hogy a

mag lapos oldalával fekszik ; ha ellenben a mag egyenes helyzetben van,

akkor ugyanezen tövisalakú kinövés helyén gyürüalakú ormós kiemelkedés

észlelhet.

A függleges helyzet mag csíranövényén látható gyürüalakú ormós

kinövés szintén geotrópos viselkedésre vezethet vissza, minthogy ilyen inger

a növényke függleges helyzete daczára érvényesíti hatását, mert a külön ez
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irányban tett kísérletek szerint az inger iránt érzékeny fölületen az alsó

pólustól 5—e^J-nyi eltéréssel is megnyilatkozik a geotrópos hatás.

Rendes körülmények között e gyralakú ormó az egyoldalúan fejld
kinövés fokozása következtében correlativ elnyomatásnak van alávetve. Az
ormó keletkezése közben a geotrópos visszahatásnak eddig nem ismert alakja

szerepel, nevezetesen a növekedés eddigi irányától való eltérítés, mi közben

a szomszédos fölületrészlet antiklínjei fokozatosan periklínekbe mennek át.

A tövisszer nyújtvány keletkezésekor második tényez gyanánt szerepel

az azt visel szerv görblése
; a szóban forgó nyújtvány N o 1 1 szerint, ellen-

tétben az oldalgyökerek viselkedésével, a homorú oldalon keletkezik.

Mindkét tényez, a nehézségi er ingere és a görbülés egyértelmen
mködnek közre és különösen fokozzák a tövisszer nyújtvány biológiai

mködését. Ebbl gyakorlatilag az a tanulság vonható le, hogy ugorka-,

dinnye-, tök- stb. magvak vetésekor lapjukkal fekv helyzetben tétessenek a

földbe, mert ekkor a tövisszer támasztó szervek legjobban felelhetnek meg
czéljuknak. Ajánlatos ezen kívül, hogy a magvetésre szolgáló ágy hmérsék-
letét ne tartsuk állandóan nagyon melegen, mert különben a nyújtvány a

hypocotyl megnyúlása folytán a maghéjtól eltolatik.

ScHiLBERSzKY (Budapest).

Beveri, Th.: Dus Probleiu der Befriichluiig. Jena, 1902. Mit 19 Ab-

bildungen im Text.

A normális, esetleges (fakultatív) és mesterséges szznemzés (partheno-

genesis) ismert folyamatai arra tanítanak, hogy a petesejt saját magában is

fejldésre képes lehet, hogy tehát benne a fajnak lénye tökéletesen megvan.

Hogy mindennek daczára rendszerint nem fejldik tovább, ez gátoló körül-

ményben találja okát, mely a spermatozoid-dal való érintkezés folyamán el-

hárul. A spermatozoid-dal való egybeolvadás tehát a petesejt osztódási tehet-

ségét megindítja és így a további fejldés menete lehetvé válik. Minthogy

az állati sejtosztódások közben a centrozom-nak jelents szerepe van és a

spermatozoid-dal való egybeolvadás után a petében sugárzó test válik látha-

tóvá, ez okból kitnik, hogy a spermatozoid centrozom-ja az, mely az osztó-

dások és általa a további fejldés megindítója gyanánt szerepel, miértis a

centrozom egj'^enesen a petesejt osztódási és szaporodási szervének tekintend.

A petesejtbe való lépésekor osztódik és a két, az els osztódást vezérl

centrozom-tól származik valamennyi többi. Bizonyos esetekben azonban újra

is alakulhatnak. A sejtmagvak egybeolvadása nem szükséges az osztódások

szempontjából, mivel sejtmagnélküli és megtermékenyített petesejtrészletek is

fejldhetnek tovább ; még akkor is, ha csupán a centrozom vándorol a pete-

sejtmag felé, a nélkül, hogy ez a hím maggal egyesülne (a mi bizonyos

körülmények között bekövetkezik), a petesejt osztódásokra képes. A túltermé-

kenyítés után keletkez soksarkú orsók a hím centrozom-nak az osztódási

tehetséggel való viszonyára utalnak.

Ezzel azonban a megtermékenyítés jelentsége még nincsen kimerítve.

A második nevezetes jelenség a sejteknek, illetleg a sejtmagvaknak egybe-

Xövénj-tani Közlemtnyek. 1903. II. kötet, 1. füzet. 3
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olvadása ; ez által minségbeli keveredés áll el. Mindkét nembeli sejt a

lehet ^legczélszerbben van önálló fejldésében megakasztva : a petesejt a

centrozom hiányával, a spermatozoid pedig a protoplazma hiányával. Csakis

ezeknek egyesülésével indul meg a fejldés és a sejtmagvakban foglalt örök-

lékeny anyagok egjddej egyesülésével új minségbeli keveredés teremtdik,

mely az él lények továbbfejldését lehetvé teszi.

SCHILBERSZKY (BudapCSt).

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.*

a) Hazai irodalom:

Adorján József: A búza tápanyagfelvétele. — Kísérletügyi Közle-

mények, 1902. évf. (V. köt.), 70—101. old.

— — A buzaszem nitrogenfelvétele. — Kísérletügyi Közlemények 1902.

évf. (V. köt.), 295-304. old.

Barna Balázs : Burgonyavész (Phytophthora infestans De Bary.) —
Kísérletügyi Közlemények, 1902. évf. (V. köt.), 205—251. old.

— — Védekezési kísérletek a peronospora (Plasmopara viticola Berl.

et De Tóni) és a lísztharmat (Uncinula spirális B. C.) ellen. — Kísérletügyi

Közlemények, 1902. évf. (V. köt.), 515—554. old.

Bernátsky Jen dr. : Cetcrach officinarum Willd. a deliblati homokon.

— Magyar Botanikai Lapok, .1902. évf. (I. köt.), 357—359. old.

Borbás Vincze dr. : A feketemagvas vagy istengyalolta tk. — A Kert,

1903. évf. (IX. köt.), 34—35. old.

•— — Descriptio Gentianae carpaticae authentica, — Magyar Botanikai

Lapok, 1902. évf. (I. köt.), 323—325. old.

— — Hazánk meg a Balkán Hesperis ei (Species Hesperidum Hun-

gáriáé atque Haemi). — Magyar Botanikai Lapok, 1902. évf. (L köt.),

344—348., 369—380. old.

— — Florae Budapestinensi adventitiae addenda. — Magyar Botanikai

Lapok, 1902. évf. (I. köt.), 349. old.

Degen Árpád dr, : Lepidium virginicum L. Magyarországban. — Magyar

Botanikai Lapok, 1902. évf. (I. köt.), 349. old.

— — Pedicularis Grisebachii Wettst. vSzerbiában. — Magyar Botanikai

Lapok, 1902. évL (L köt.), 387. old.

* E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni minden az elz füzet óta nyomtatás-

ban megjelent hazai eredet, vag}' hazai vonatkozású szakirodalmat, kiterjeszkedvén

a növén3'tannak minden egyes ágára. Kérjük c végbl a szerzket, hogy megjelent

közleményeiket a szerkesztségnek lieküldeni, vagy pedig a megjelent közlemény forrá-

sáról értesíteni szíveskedjenek. (.Szerk.)



NÖVÉNYTANI RKPKRTORIUM. 35

Flatt Károly : A herbáriumok történetéhez (folytatás). — Magyar

Botanikai Lapok, 1U02. évf. (I. köt.), 348—349., 382—387. old.

Földes János : A téli lombos vagy telel tölgy. — Köztelek, 1902. évf.

(XIIÍ. köt.), 243—244. old.

— — Adalékok az ákácz ismeretéhez. — Erdészeti Lapok, 1902. évf.

(XL. köt.), 63—65., 126—143. old.

Gabnay Ferencz : A gj^alogfeny kora és méretei. — Erdészeti Lapok,

1902. évf. (XL. köt.), 1415— 1419. old,

Grabner Emil : A gyógynövények termelésérl. — Mezgazdasági

Szemle, 1903. évf. (XXI. köt.), 126—131. old.

Klein Gyula: A növénjí^ek érzékszervei (14 ábrával). — Természet-

tudományi Közlöny. 1903. évL (XXXV. köt.), 1—31. old.

Kontúr Béla dr. : A szentírás és az almafa. — A Kert, 1903. évf.

(IX. köt.), 109-112. old.

Kubacska András : A Xanthium tövise. — Mathematikai természet-

tudományi Értesít, 1902. évf. (XX. köt.), 567—587. old.

Lovrich Sándor dr. : A szervezetek növekedése. — Uránia, 1903. évf.

(IV. köt.), 77-82. old.

Magyar Botanikai Lapok (Ungarische Botéinische Blátter). — Kiadja

dr. D e g e n Árpád, szerkeszti Alföldi Flatt Karolj', fmunkatárs

Thaisz Lajos. — I. évfolyam (1902); megjelent a 11— 12. füzet.

Páter Béla : Paszulybetegségek (két színes táblával és szövegközötti

rajzokkal). — Kísérletügyi Közlemények, 1902. évf. (V. köt.), 555—570. old.

Pósch Károly : A gyümölcsfákon élsköd gombák áttelelése. —
Gyümölcskertész, 1903. évL (XIII. köt.), 15—16. old.

Schilberszky Károly dr. : A Hedychiumokról. — A Kert, 1903. évf.

(IX. köt.), 139-144. old.

'Sigmond Elek dr. : A pillangós virágú növények szerepérl a talaj

nitrogenkészletét illetleg. — Köztelek, 1903. évf. (XIII. köt.), 114—115. old.

Szittyay Géza : Az állatok szerepe a növények terjesztésében. — A
Természet, 1902. évf. (\'. köt.). 2—3. old.

Torday Gy. : Nicandra physaloides Alsó-Fehér-megyében. — Magyar

Botanikai Lapok, 1902. évL (I. köt.), 350. old.

— — A Sinapis dissecta Lag. Budapest határában. — Magyar Botanikai

Lapok, 1902. évL (I. köt.), 380—381. old.

Tóth Gyula : A külföldi dohányok. — Kísérletügyi Közlemények, 1902.

évf. (V. köt.), 409—501. old.
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GYJTEMÉNYEK.

Dr. A. Zahlbruckner : Schcdae ad »Kryptogamas exsiccatas^ cdiUie a

Miiseo Palatino Vindobonensi. — Centuria VIII.

A gyjteményben szerepl hazai termhelyekrl származó fajok a követ-

kezk : Phragniidiiim snbcorticinm Biib., Com. Gömör : Dobsina (leg. Filarszky)
;

Cercospora heticohi Sacc, Com. Posoniensis : prope Pozsony (leg. Báumler)

;

Ccrcuspora dcpazeoides Sacc, Com. Posoniensis : prope Pozsony (leg. Báum-

ler) : Marsonia Jnglandis Sacc, Com. Posoniensis: Szent-György (leg. Zahl-

bruckner) ; Mclampsora treiiiitlae Tiil., Com. Ung : prope vSzerednye (leg.

Mágócsy-Dietz) ;
Pitccinia argentata (Schiiltz.) Winter, Com. Posoniensis:

prope Pozsony (leg. Baumler) ; Closterium didymotocum Ralfs, Magas Tátra

:

prope Rokutz (leg. Filarszky) ; Oscillatoria amphibia Ag. » Római fürd

«

prope j^udapest (leg. Filarszkj^) ; Cladonia fiircata var. pinnata Waiiiio,

Com. Posoniens : prope .Szentgyörgy (leg. Zahlbruckner); Cladonia degenerans

SprgL, Com. Posoniensis : supra Szentgyörgy (leg. Zahlbruckner) ;
Riccia

fluitans L., » Római fürd « prope Budapest (leg. Filarszky) ;
Polytrichuni

cominmic L., Magas Tátra prope Késmárk (leg. Filarszky).

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1903.

januárius 14-iki (XC.) ülése.

Elnük : Klein Gyula
;
jegyz : S c h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. Klein Gyula elnök üdvözli az

új esztend els ülésén egybegylt szak-

osztályi tagokat és visszapillantást nyújt

az elmúlt év eseményeire és botanikai m-
ködésére. Reményét fejezi ki, hogy a kezdet

nehézségeinek sikeres legyzése ytán a

szakosztály önzetlen törekvései tudomány-

szakunk érdekében ez évben is ered-

ményesek lesznek.

2. B c 1 u 1 e s z k o Sándor bemutatja

és ismerteti Róth Róbert ».^ magyar-

honi Erica-félék összehasonlító levélana-

tomiája« czím nyomtatott (Kolozsvár,

1902) doctori dissertatioját. Róth e 4ü

oldalra terjed és 19 rajzzal kisért érte-

kezésében a hazai Ericaceae családbeli

10 génusznak 19 faját ismerteti anatómiai

szerkezet tekintetébl a physiologiai rend-

szerek alapján. Legérdekesebb része a dol-

gozatnak, mely e növényeknek a környez

(oikologiai) viszonj'okhoz való alkalmaz-

kodásáról szól.

3. Hollós László következ két

mykologiai dolgozatát Mágócsy-Dietz
.Sándor terjesztette a szakosztály elé.

a) »Két új Lycoperdon-faj« czímen a

Lycopcrdoit psetidopusillinn nov. spec. és

a L. pscudoumhrimttn nov. spec. fajokat

Írja le. Elbbi faj külsleg a L. piisilUim

Pers. fajhoz hasonló, de varancsos spó-

ráival eltér tle ; ismeretes Florlda-ból,

Brassóból és Resiczáró). Utóbbi faja a

L. iiinhriiiiim Pers. fajhoz hasonlít, mely-

tl azonban állandóan nyeles spóráival

különbözik ; Dél-Carolina-ból való.

h) »Xógrád-megyc földalatti gombái«

czím dolgozatában megemlíti, hogy hazánk

ból ez id szerint mintegy 60 faj földalalti

gomba ismeretes és így Nógrád-megye ne-
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hány pontjáiól elsorolt 20 faj ezeknek

harmadrészét teszi. A gombaanyag gyj-
tésében t'ücrdemc van Kondor Vilmos
m. kir. erdómestcrnek, a ki a földalatti gom-
bák leghasznosabb faja tenyésztését is

megkísérli, szarvasgombás erdbl szár-

mazó makkok ültetésével. Tudomása sze-

rint hazánkban ez az els kísérlet a

szarvasgombának franczia mód szerint

va:.ó tenyésztése terén.

4. Kümmerlc Jen ».\ magyar
nemzeti múzeum növénytára« czím em-

lékiratot mutatta be és ismertette, a Ma-
gyar Nemzeti .Múzeum százados évfor-

dulója alkalmából.

5. Papp Dezs »Adatok az Iris-

Icvél anatómiájának ismeretéhez* czímen

eladott doctori dissertatiojában a követ-

kez fajokat vizsgálta összehasonlító ana-

to^niai szempontból : Iris arenaria L., Iris

variegata I.., I. pumila I.., I. Reichenbachii

Háuf., I. pseudacorus I,., I. sibirica I,.,

I. spuria I,., I. Gueldenstaedtiana l.ep., I.

subbarbata Joó. .\ tárgyalásban követ-

kez rendszer szerint halad, a) Brszövet-
rendszer, b) Mechanikai, c) .Szállító,

d) .Áthasonító rendszer, ej Váladéktartók,

VI. .Szellztet rendszer, f) Az Apogon
és Pogon-iris sectio-k anatómiai jellegeinek

megállapítása. .Az epidermis kifejldésében

különbséget állapított meg a mechanikai

szövetek és a mesophyll között, a hüvelyen

és a lemezen, a hüvely bels és küls olda-

lán. Kgyes fajokban cseranyagot, másutt

nyálkasejteket talált.

.\ szállító elemektl izolált mechanikai

berendezés \'an a levélszéleken és a hü-

vely bels szögletén, melyeket a meg-
fásodás (lignificatio) hiánj'a különböztet

meg a szállító elemekhez tartozóktól ; ezek

tartókat alkotnak. A l'ogoniris scctio-ban

egyszeren váltakozva a lemez mindkét ol-

dalán, itt sklerenchym csak a háncs küls
oldalán, az Apogon scctio-ban összetett »S«

alakú tartók vannak. Sklerenchymgyr. A
mocsári fajok xerophyta jellegét a lacunák

és a levélfölegyenesitésbl magyarázza.

Gyengébb érvényesülését az I. arenaria-n

a típusos .\erophyt viszonyok között

töltött id rövidségének tulajdonítja. A
nyalábok egyszerek és összetettek. .A lemez

nem homológ a dorsi\entral levéllel, mert

a fels rész hiányzik. .A nyalábok válta-

kozását a fejldés magyarázza. A szállító

rendszer is 2 elkülönült csoportot ad.

Mestomanastomusok mindenütt vannak. Az
I. pscudacorus-ban diaphragmákat talált.

Az áthasonító szövetek megjelenése há-

romféle és mindig isolateralis : 1. levél-

hosszirányban nyúlt, ;>. merleges, 3. ke-

resztpallisad. Az áthasonító rendszer is

két típust ad. Cseranyag idioblastokban

és tömlkben van. Oxalsavas kristályok

mindenütt találhatók.

.\ szellztet rendszer háromféle alak-

ban található : schizogen eredet inter-

ccUularis járatok, tysigen eredet hézagok

és ugyanilyen eredet lacunák alakjában.

A szájnyílás generikus jellege csekél}', de

nagy a változatosság. Talaj- és klímabe-

folyások észlelhetk az I. pseudacorus és

I. arenaria fajokon. Teljes megegyezés van

Baker morphologiai és az anatómiai cso-

portjai között ; a megegyezés kiterjed az

alcsoportokra is.

A Pogoniris sectio jellegei : típusos

scklerenchym-szövet csak a háncs küls
oldalán. Váltakozó egyszer »I« alakú tar-

tók a lemez mindkét oldalán. Az edény-

nyalábok nem kerülnek szembe egymással.

Keresztpallisad. Lacunák nincsenek; a bels

légüreg transversalis.

Az Apogon sectio jellegei : sklerenchym-

gyr, vagy csak 2 oldaü stereom. Összetett

»I« alakú tartók a levél fels és alsó felü-

letét összekötve. .\z edénynj'alábok szem-

ben állanak. Az egysejt merleges pal-

lisad, tangentialis közvetít szövet. Lacu-

nák vannak.

G. Schilberszky Káról y» Ujabb

teratologiai esetek« czímen tartott eladá-

sában olyan rendellenességeket mutat be

és ismertet, melyek az idevágó irodalom

alapján ismeretlenek, vagy más szempont-

ból vannak tárgyalva. A bemutatott fej-

ldésbeli eltérések a következk : a) Kerti

rózsavirág a csészetáj nagyfokú lombo-

sodásával (phyllodia) : b) Vitis vinifera

szlfürtjének ftengelyi nagymérv sza-

lagosodása (fasciatio) ; c) Tuhpa Gesne-

riana zygomoph virágalakulás, a bels

lepelör\- és a bels porzóörv eg3'-egy tag-

jának megkettzdése (dédoublement) kö-

vetkeztében, a term 4-levelü ; Syringa vul-

gáris hajtásvégi két átellenes levelének

hátoldali és férmenti tökéletes össze-

növése (adhaesio). Utóbbi két teratologiai

eset Csíki Ern gyjtésébl való.
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7. T h a i s z Lajos »Adatok Csn- 8. S c h i 1 b e r s z k y Károly szak-

grád-vármegj^e növényzetének ismeretéhez*
}

osztályi jegyz felolvassa az elmúlt 1902-ik

czim eladásában a nevezett megye ter- i évi szakosztályi mködésrl szóló jelen-

létén észlelt és gyjtött több új phanero- I tését, melyet egész terjedelmében a kovet-

gam növényfajt sorol el.
j

kezkben közlünk.

•

Szakosztályunk, az ülésekrl szóló jegyzkönyveinek tanúsága szerint fenn-

állása óta az elmúlt évben fejtette ki legélénkebb mködését és irodalmi tevékenységét,

a mi nemcsak az eladások számából, de különösen az eladásra került tárgyak vál-

tozatosságából tnik ki ; megnyugtató örömmel töltheti el a szakosztáh' tagjait az a

tapasztalt jelenség, hogy az eladások tárg3'ai a növénytannak mindenféle ágából

valók és így a szakbeli sokoldalúság egyik nevezetes vonása az elmúlt év botanikai

mködésének.
Kétségtelennek látszik, hogy emez örvendetes föllendülésnek és felbuzdulásnak

frészben az az oka, hogy a Társulat Választmányának elhatározásából a szakosztáljr

önálló folyóirathoz jutott és így a szakosztályban kifejtett mködés anyaga a »Xövény-

tani Közlemények* hasábjain alkalmas nyilvános közlésre találhatott. Szakosztályunk

eddigi tagjai — valamint örömünkre legyen mondva — több új szakervel g3^ara-

podva, lelkesen tömörültek a szakosztály köré, hogj'' serény munkálkodásukkal a tudo-

mánynak érdekében mentl élénkebb mködést fejtsenek ki és így az ismeretek foko-

zását és terjesztését erejökhöz képest elmozdítsák.

Szakosztályunk ez évi mködése, éppen a »Xövénytani Közleményeké életbelép-

tetése révén hazai tudományunk történetében nevezetes momentum, a mit e jelenlésemben

kiemelni jegyzi kötelességem. Kz önálló folyóirat máris messzemen változásoknak

vetette meg az alapját, melyek növénytani tekintetben az e téren elrehaladottabb kül-

földdel is meg fogják találni az alkalmas irodalmi kapcsolatot. A szakerk szellemi

közremködésén kívül az anyagi pártolásnak olyan fokát érte el a szakosztály e folyó-

irata, hogy a magj-arul megjelen közleményeknek \'alamely nemzetközi nyelven való

kinyomatása a komoly tervezgetések tárgyát képezi.

Áttérve ezek után jelentésemnek tulajdonképpeni tárgyára, a következket kell

kiemelnem : Szakosztályunk mködésének egyik nevezetes eredménye volt ;i januárius

8-iki ülés, mely alkalommal F i a 1 o \v s k i Lajos beszámol ama növénynevekrl, melyek

a Természettud. Közi.-ben erre vonatkozólag közzétett nyilvános »Kérelem« kapcsán a

Társulat titkárságához 1901 végéig beküldettek ; e munkálat nemcsak azért érdemli

meg figyelmünket, mivel sok magyar növénynévre vonatkozó becses adatunk és isme-

retünk gyarapodott, hanem azért is, mivel ennek kapcsán e téren utóbb nagyobb érdek-

ldés és mozgalom indult meg, úgy hogy Gyr ffy István és Paal Gyula
idevágó névgyjtéseinek eredményei szintén a múlt évben kerültek a szakosztály

elé. Örömmel tapasztaljuk, hogy a magyar népies növénynevekre kiterjed érdekldés

meg van és hogy szókincsünk mindegyre gyarapodik. Klein Gyula elnök márczius

12-ikén mutatja be a Növénytani Közlemények éppen az ülés napján megjelent els
fzetét ; e jelents pillanatban reményét fejezi ki az iránt, hog\' a szakosztály tagjai

lelkesedéssel és tudományszeretettel fogják e folyóiratot támogatni. Hollós László
buzgó mykologus tagtársunk számos dolgozata került a szakosztály üléseire, melyek
fleg hazai földalatti gombáink ismeretére vonatkoznak ; ugyancsak feldolgozta Hollós

a Déchy vezette tudomán3'os kaukázusi expeditio alkalmával gyjtött gombákat, több

becses adatot szolgáltatván ama vidék mykologiai ismeretéhez.

Szakosztályunkban az elmúlt év folyamán 19 eladó összesen 40-féle tárgyról

értekezett ; az eladók és az elterjesztések számarányai a következképpen oszlottak

meg: B e 1 u 1 e s z ko Sándor 1, Bernátsky Jen 2, ifj. Entz Géza 1, F i a-

lowski Lajos 2. Gabnay Ferencz 3, Gyrffy István 1. Hollós László 7,

K ont ú r Béla 1, K ö v e s s i Ferencz 1 , K ü m m e r 1 e Jen 2, Mágócsjr-Dietz
Sándor 5, Paal Gyula 1, P é t e r f i Márton 2, S c h e r f f e 1 Aladár 2, S c h i 1-

b e r s z k y Károly 1, S i m o n k a i Lajos 2, Staub Móricz 2, T h a i s z Lajos 3 és

Varga Oszkár 1 tárgyról értekeztek.
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A szakosztály múlt évi mködésének méltatásakor még jelentem, hogy pünkösdi

ünnepek alatt (május 17-19.) a Kecskeméttel szomszédos Bugacz-pusztfira tervezett

botanikai tanulmányi kiránduláson 16 szakosztályi tag vett részt, mely alkalommal,

az odavaló jellemz homoki és vízi növénj^zet tanulmányoztatván. a kutatások ered-

ményeinek rendszeres összeállítása folyamatban van.

Végi pedig mellékelem a Növ. Közi. 19()2-ik évi bevételeinek és összes kiadá-

sainak összeállítását, tehát a vagyoni helyzet jelenlegi állását, Lengyel I s t \' á n

társulati igazgató és pénztárosnak az elnökséghez beterjesztett adatai alapján.

A Növénytani Közlemények 1902. évi számadása.

I. Növénytani alap :

Az év folytán befizettetett ..- _._ ... ... ... 608 korona

Kötelezvényen maradt ... ... ... _ 92 »

Növényt alap. -.. ... _. 700 korona.

II. Forgótke

:

Bevétel

Évi elfizetésekbl befolyt 716.50

Társulati segély ._. 1500.

—

Kiadás

2216.50

írói, szerkeszti dijakra ... ... 775.

—

Rajzok, klisék ... .... 165.04

Nyomda ... ... ... 924.83

Kis nyomtatvány, vegyes _ ... 62.33

Posta, administratio, cxpeditio ... ... ... ... 136.13

2063.33

Maradék 1903-ra ... ... 153.17

2216.50
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I. Függben lev növénytani pál3'ázat a Bugát-alapból.

a) »Készíttessék el valamely Magyarországon elterjedtebb (phanerogam

V. cryptogam) ^ növénycsaládnak, vagy fajokban gazdagabb génusznak mai

színvonalon álló ^monográfiája. « Jutalma a Bugát-alapból 600 korona. Benyúj-

tásának határideje 1903. október 31-ike.

h) »Kívántatik hazánk valamely vidékén a rovar és növénj'^világ azon

kölcsönösségének tanulmányozása, mely a virágok beporzásában nyilvánul.

«

Jutalma a Bugát-alapból öOO korona. Benyújtásának határideje 1903. október

31-ike.

I. E két kérdésre csupán a K. M. Természettudományi Társulat tagjai

pályázhatnak. — 2. A jutalmazott pályam, ha kisebb, a Társulat Köz-

lönyében is megjelenhet, és ez esetben a pályadíjon kívül még a szokásos

tiszteletdíjban is részesül ; ha pedig nagyobb, akkor a pályázó tulajdona

marad és mint a K. M. Természettudományi Társulattól koszorúzott pálya-

munkát, külön maga is kiadhatja. — 3. A pályam idegen kézzel, tisztán

írva, lapszámozva, kötve legyen. A hozzá tartozó rajzok külön mellékeltes-

senek. — 4. A szerz nevét rejt pecsétes levelén ugyanazon jelmondat

álljon, mely a pályam homlokán áll. — 5. Az így fölszerelt pályam a

megszabott határidig a Társulat titkári hivatalába (Budapest, VIII., Eszterházy-

utcza Ki.) küldend. — 0. A jutalmat nem nyer pályamunkák kéziratai a

Társulat irattárában megriztetnek, a szerzknek vissza nem adatnak, leg-

feljebb az azokba való betekintés és esetleg a Társulat helyiségében való

lemásolásuk engedtetik meg.

II. Millenniumi jutalomdíj. Schilberszky Károly tanár, alapító levél-

ben arra kötelezte magát, hogy évenként januárius l-jén 5 darab 10 koronás

aranyat fog beszolgáltatni a Társulat pénztárába, hogy három évenként (1902

—

1904) a Társulat folyóirataiban megjelen, viszonylagosan legjobb növénytani,

esetleg állattani tárgyú közlemény szerzje »millenniumi jutalomdíj « néven

150 korona*jutalomban részesíttessék.

Helyreigazítás. A »Növénytani Közlemények* I. kötetének 155-ik

oldalán, az alsó sorban gúmisz helyett nem (tagadó szócska) javítandó.



Árpád, Hemzö Lajos, Fíeykal Ede, Hiisch-

fcld József, Dr. Hollós László, Kecskemcthy

Géza, Keszthelyi m. kir. Gazdasági Tanintézet,

Keszthelyi álL fgimnázium, Kézdivásárhclyi

r. kath. fgimnázium, Kiss Fcrcncz, Kisúj-

szállási ref. fgimnázium, Klacsko István,

Klckner Ferencz, Kolozsvári ev. ref. kollégium,

Konsch Ignácz, Dr. Kontúr Béla, Kordos

Gusztáv, Kreutz József, Kubacska András,

Kunfélcgyházi áll. tanítóképezde, László hnre,

Lejcnyi György, Leopold Lajos, Magyar-

óvári m. kir. Gazdasági Akadémia kiinyvtára,

Mályusz Egyed, Dr. Márki János, Máramaros-

szigeti m. kir. erdigazgatóság, Máramaros-

szigeti ev. reL fgimnázium, Mathiász József,

Moesz Gusztáv, Moldován Anna, Musits Imre,

Nagykárolyi fgimnázium, Xedcczky Pál,

Németpalánkai polgári iskola. Dr. Novotny

Lajos, Páter Béla, Pécsi m. kir. honvcd-

hadapródiskola. Pécsi r. kath. fgimnázium

tanári könyvtára, Penkert Mihály, Dr. Pillitz

Ben, l'ráznovszky Ferencz, Dr. Procopp

Jen, Rajky Ferencz, Dr. Raksányi .Árpád,

Reuter Camilló, Saághj' László, Selmeczi

akadémiai kör, Selmeczi ág. ev. lyceum, Sepsi-

szentgj^ögyi Mikó-kollégium, Dr. Simonyi-

Semadam Sándor, Siposs Zsigmond, Soproni

ev. fgimnázium, Dr. Scheitz Vilmos, Szabó

Gvörgj', Szászvárosi ref. Kún-kollégium,

Szathmár}' -Mihály. Szegzárdi polg. liúiskola,

Szegzárdi magyar kir. állami fgimnázium,

Szentkirályi Kálm;in, Szittyay Géza, Temes-

vári all. tanítóképz, Thirring Gyula, Temek
János, Turóczszentmártoni áll. polgári és

fels kereskedelmi iskola, Dr. Udránszk}"-

László, Ujszentannai polgári fiúiskola. Ung-

vári fgimnázium, Váczi siketnémák intézete.

Vadász Emil, Vándor József, Veorcos Elek,

Vermes Ferencz, \'etter K. Pál, Dr. W^ais-

becker Antal, Dr. Weisz Samu, Willingstorfer

L. Jen, Dr. Wolff Gyula, Zombori áll. fgim-

názium, Zombori városi könyvtár-egyesület.

Lengyel István

pénztáros.

Tudomásul.

Tudatjuk tagtársainkkal, hogy az el-

fizetk száma folj^ó évi tebruárius hó 15-éig

bezárólag 291. Az aláírt alapítványok 12 tag-

tól 700 koronát tesznek, mely összegbl

500 korona befolyt.

Lengyel István

pénztáros.

Tudósítás.

A y>Xövényfani KözJeinéiiyeka elfizetit

és munkatársait kérjük, hogy folyóiratunk

anj^agi ügyeiben (elfizetés, alapítás, lakás-

változás) a K. M. Te r m é s z c 1 1 u d o m ;i-

n y i T á r s u 1 a t p é n z t á r á h o z (Buda-

pest, \''lir., Eszterházy-utcza 16. szám), a

folyóirat szellemi részét illet küldemén3'ck

vagy felvilágosítások ügyében pedig S c h i 1-

b e r s z k y K á r o 1 y szerkeszthöz (Buda-

pest, I., Budafoki-út 13. sz.) forduljanak.

A növénytani szakosztály czélja és

mködése.

1. Czélja a Kir. M. Természettudományi

Társulat keretén belül alkalmat nyújtani

szakszer közlemények elterjesztésére, vo-

natkozzanak azok akár eredeti megfigyelé-

sekre, akár a szakirodalomban megjelent

értekezésekre, ax'agj^ elre kitzött tudomá-

nyos kérdések megvitatására; tov;ibb;i, hogy

ezzel kapcsolatban alkalom adassék az

ug3^anazon szakban munkálkodóknak egy-

mással való fesztelen érintkezésre és tudo-

mányos eszmecserérc.

2. Az osztálj'-lésck, a Társulat szün-

idejét kivéve, havonként egyszer, és piedig

szakosztályi határozat szerint minden hó-

napnak második szerdáján tartan dók ; szá-

muk a bejelentett eladások számához ké-

pest szaporítható, nem elegend bejelentés

esetén csökkenthet. A választmánji ülés

napján osztálylés nem tartható.

3. .\ szakrsztálynak tisztviseli a kíi-

vetkezk :

a) az elnök, h) a m;isodelnök, c) a jegy-

z. A szakosztály szükséghez képest vá-

laszthat még egy hel^'ettes elnököt és egy

segédjegyzt.

4. A tisztviselket a szakosztály ren-

des tagjai három évenként, a Társulat évi köz-

gylését követ értekezleten titkos szavazás

útján általános szótöbbséggel választják és

a választmánjmak bejelentik.

5. A jegyz nyilvántartja a tagok név-

sorát. Eladásokról gondoskodik. Össze-

állítja az ülés tárgyait és azok czímét öt

nappal az ülés eltt a Társulat titkárságával

kinyomatás végett közli. A meghívókat az

ülés eltt kell idben megküldi a szak-

osztáh' tagjainak ; e czélra igénybe veheti

a Társulat irodáját.

6. Eladást tartani óhajtó tagok az

eladás tárgyát legalább nyolcz nappal

elbb a jegyznek (Schilberszky Károly,

Budapest, I. kar., Budafoki-út 13. szám)

bejelenteni tartoznak.

7. Vidéki tagok, a kik dolgozataikat

felolvastatni kívánják, ezt lehetleg rövid

kivonat kíséretében a jegyznek küldik,

a ki e dolgozatot ismertetés czéljából a



szakosztály valamelyik, az illet tárgygyal

foglalkozó rendes tagjának adja át.

8. A napirendre kitzött eladás rend-

szerint fél óránál tovább nem tarthat. Na-

gyobb szabású és kiválóbb érdek eladásokra

az elnök kivételesen hosszabb idt engedhet.

9. Minden eladó köteles eladásá-

nak tömött rövidséggel szerkesztett ki-

vonatát még az eladás estéjén, vagy
legkésbb következ napon a jegyz
kezéhez juttatni, hogy a jegyzkönyv
összeállítása ne késleltessék.

10. Azon tagok, kik eladásuk kivona-

tainak valamely külföldi szaklapban való

megjelenését is óhajtják, a jegyzkönyvi

kivonat mellé csatolják egj'^úttal annak for-

dítását is.

A »Mövénytani Közlemények« ügy-

rendje.

1. E folyóirat tisztán és kizárólag a

növénytani szakosztály folyóirata lévén, els

sorban az ott napirendre kerül eladásokat,

felolvasásokat és ismertetéseket közli (a

czikkek tartalmáért a szerzk felelsek) ; má-

sodsorban pedig közli a hazai növénytani iro-

dalom és a hazára vonatkozó külföldi iro-

dalom repertóriumát ; harmadsorban végül

apró közleményeket.

2. A folyóirat egyelre 10-ívnyi terje-

delemben, negyedévenként, füzetekben jele-

nik meg. Egy közlemény (a rajzokat bele-

értve) egy nyomtatott ívnél többre nem ter-

jedhet ; a mennyiben a benyújtott és ki-

nyomatásra szánt kézirat e terjedelmet fölül-

múlná, a szerz az egy íven túl terjed

szövegért tiszteletdíjban nem részesül, vala-

mint a többletért járó nyomdai kéltségek is

a szerzt terhelik. Ilyen közlemények azon-

ban a 3 nyomtatott ívet nem haladhatják meg.

3. A folyóiratot a Társulat (az 1901.

november 20-iki választmányi ülés határo-

zata alapján) évenként 1500 (egyezerötszáz)

korona segélyben részesíti ; ez okból a folyó-

irat a Társulat tulajdona.

4. Minden társulati tag 3 kor. el-
fizetéssel mint a szakosztálynak rendes

tagja, nem társulati tag pedig 5 korona
elfizetéssel, mint a szakosztálynak

rendkívüli tagja kapja a »Növénytani

Közlemények«-et; intézetek és testületek

mint állandó elfizetk, legalább három

évi kötelezettséggel, hasonlóképpen 3

koronával fizethetnek el a folyó-

iratra.

A szakosztály ülésein a Társulat min-

den tagja résztvehet, szavazati joguk azon-

ban a szakosztály ügj^eiben csak a folyó-

irat alapító és elfizet tagjainak van.

5. Az elfizetésképpen befolyó összege-

ket a Társulat szedi be és a »növénytani

szakosztály számlája« czímén külön kezeli

;

ez összegeket a szakosztály a folyóirat ki-

adásának költségeire fordítja.

6. A kik a »Növénytani Közlemények*

érdekében alapítványt tesznek, egyszer és

mindenkorra legalább 30 Iwronát fizetnek a

folyóirat czéljaira ; az ez úton befolyó

összeg a »Növénytani Alap« javára kebelez-

tetik be. Az alapítók a folyóiratot élet-

hossziglan ingyen kapják.

7. A »Növénytani Alap«-nak csak a

kamatai fordíthatók a folyóirat czéljair^.

8. A »Növénytani Alap«-ot a Társulat

nyilvántartja és állásáról a szakosztály elnö-

két minden új évfolyam megindítása eltt

egy hónappal értesíti.

9. Ha a folyóirat bármi okból meg-

sznnék, a Társulat az alapítóknak — ha a

megsznés napjától hat hónap alatt köve-

telnék — a befizetett tkét kamatok nélkül

visszaszolgáltatja, máskülönben a Társulat

alaptkéjéhez csatolja.

10. A »Növénytani Közlemények* írói

díjait (eredeti közlemények ivenként 50 kor.,

ismertet közlemények ívenként 30 kor.) és

egyéb költségeket, valamint a szerkeszt

tiszteletdíját a növénytani szakosztály elnöké-

nek utalványára a Társulat pénztárosa fizeti ki.

Értesítés.

A kik a >->Növénytani Közle]nények«-ben

megjelent dolgozataikból különlenyomatokat

óhajtanak, szíveskedjenek a példányok 7a-

vánt számát (borítékkal vagy a nélkül) a

ben3'újtott kéziratra vezetni, hogy a szer-

keszt ez iránt intézkedhessek. A külön-

lenyomatok mérsékelt díjszabását a Társu-

lattal szemben a szerzk egyenlítik ki.

Szakosztályi ülésnapok.

A növénytani szakosztály rendes üléseit

ahónapok következ napjain tartja : 1903-ban

:

április 1-ején. május l3-ikán, október 14-ikén,

november 11-ikcn és deczember 9-ikén.

A Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója (felels vezet : Kózol Antal /.), Dorottya-utcza 14.


