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Gombocz E. : A magyar botanikai irodalom biblio-

gráfiájának tervezete.

Mindenki, aki hazánkban botanikai kutatásokkal foglalkozik,

érzi, hogy milyen hézagpótló m volna a teljes magyar botanikai

irodalom bibliográfiája. Már a háború eltt feltettem magamban,
hogy hozzálátok a bibliográfia és a repertórium összeállításához,

de más irányú elfoglaltságom nem engedte, hogy erre a sok idt-

rabló és többé-kevésbbé hálátlan munkára vállalkoztam. A hosszan-

tartó háború folyamán több ízben teljesítettem hosszabb ideig na-

gyobb városokban is katonai szolgálatot, úgy hogy szabad idm-
ben már 1916 ban Csernowitz ban hozzáfoghattam a repertórium

összeállításához. A munkát azután megszakításokkal egész 191H-ig,

legutóbbi kolozsvári tartózkodásomig, folytathattam. A csernovritzi,

lembergi egyetemi könyvtárigazgatóságok, a máramarosszigeti

ref. kollégium és kincstári erdigazgatóság, továbbá Kolozsvárt

Gyrffy István professzor úr a legiuigyobb elzékenységgel bo-

csátották rendelkezésemre a folyóiratok egész sorozatait. így
vált lehetségessé, hogy a munka, melyét tulajdonképen idiöl-

tésbl, saját magam okulására és az otthontól való hosszas távollét

keltette nyomott hangulatomnak enyhítésére kezdettem el, —
kisebb pótlásokat nem tekintve — ma már zömében készen van.

A nevezett intézeteknek és azok vezetinek e helyrl is leghá-

lásabb köszönetemet fejezem ki.

A bibliográfiának elkészítését egy késbbi id számára

tartva fel, az eddig elkészült repertóriumnak összeállításában

követett irányelveket a következkben vázolom.

1. Feldolfjozott anyag. Szaklapok, folyóiratok, évkönyvek,

évi jelentések, társulatok, múzeumok, akadémiák stb. kiadványai,

emlékkönyvek, értesítk, gyjteményes munkák, önálló mvek
keretében megjelent dolgozatok, napilapok, naptárak stb.

2. A cikkek irányuk szerint. Botanikai cikkek; erdészeti,

kertészeti, gazdasági, gyógyszerészeti, orvosi, chemiai, állattani,

általános természetrajzi, földtani, földrajzi, etnográfiai, nyelvészeti,

irodalmi stb., cikkek közül azok a határterületen mozgó cikkek,

melyek vonatkozásaiknál fogva a botanikát és a botanikust

bármely okból érdekelhetik.

3. A cikkek tartalmuk szerint. Önálló, eredeti, továbbá

újabb eredményeket ismertet összefoglaló, népszersít, ismeret-

terjeszt, más esetleg külföldi folyóiratokból átvett cikkek; élet-

rajzok, társulatok, gyjtemények hírei, személyi hírek, az összes

ismertetések, recensziók, bírálatok és polemikus cikkek.

4. A cikkek szerzik szerint, a) Az összes magyar, illetleg

magyarországi írók, hazai és külföldi folyóiratokban megjelent

dolgozatai, b) A külföldiektl magyar lapokban megjelent összes

cikkek, c) Külföldi szerzknek külföldi folyóiratokban megjelent
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cikkei, ha azok bármely vonatkozásban állanak a magyar bota-

nikához, botanikusokhoz, flórához, növényföldrajzhoz stb.

5. A cikkek a földrajzi terület szerint. Külföldi szerzknek
mindazok a cikkei belekerülnek a repertóriumba, melyek az in-

tegráns Magyarországra vonatkoznak. A magyar flóra és növény-

földrajzi egysége szükségessé tette olykor, hogy az országgal

határos területre adatokat tartalmazó cikkeket is felvegyen.

6. A repertórium beosztása. Minden cikk a szerz nevével,

a megjelenés pontos helyével és idejével, mellékletek, táblák

stb. számával szerepel a repertóriumban. Ha cikk címe elegend
felvilágosítással nem szolgál, pár szóval a tartalmat is jelzem.

A beosztás egyelre a szerzk neveinek alfabetikus sorrendjében

történt. Minden szerz után közlöm a fbb életrajzi adatokat, a

megjelent életrajzokat és a botanikai folyóiratokban közölt

személyi híreket is. Egy szakszerinti összeállítás vagy index,

mely a repertórium használatát lényegesen megkönnyítené, egé-

szítené ki a repertóriumot.

A repertórium 104 folyóirat, 2790 kötetének 28.000 adatával

jóformán már készen van. Támaszkodva a magy. természettudo-

mányi társulat növénytani szakosztályának 1919 februárius hó
12-én tartott ülésén kifejezett erkölcsi támogatására, a repertórium

teljessége érdekekóbL azzal a kéréssel fordulok összes hazai szak-

társaimhoz, szíveskedjenek összes megjelent cikkeiknek a fent

vázolt elvek szerint összeállított legrészletesebb lajstromát, ha lehet,

a különlenyomatokkal együtt, nékem [Budapest i., Attila-utca

14. III 26.) beküldeni és ugyanekkor méltóztassanak figyelmemet,

kinek-kinek a szakjába vágó nehezen hozzáférhet elrejtett irodalmi

adatokra felhívni.

Bizom abban, hogy botanikus szaktársaim, ebben a mun-
kámban, mely szintén a jövben oly beláthatatlan nagy és súlyos

feladatra hivatott magyar kultúra szolgálatába akar állani, tá-

mogatni fognak.

(A növénytani szakosztály 1919 februárius hó 22-én tartott ülésébl.)


