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Símonkaí Lajos.

(1851-1910.)

Simon kai Lajost ez év januárius havának 2. napján
vesztettük el s benne a magyar florisztika legkiválóbb mveljét
gyászoljuk.

Simonkai Lajos 185 l-ben született Nyíregyházán. Aty-

ját, Simkovics Dánielt, ki egyszer szabómester volt, már
kétéves korában elveszítette s igy öt édes anyja, Fábri Eleo-
nóra nevelte. S i ni o n k a i a gimnázium IV, osztályáig Xjir-

egyházán járt iskolába, hogy ezután Eperjesen folytassa tanul-

mányait. Itt jutott ismert mesteréhez, Hazslinszky Frigye s-

hez, Eperjesrl Simon kai 1868-ban a pesti egyetemre jött, a

hol Jurányi professzor tanítványaként folytatta Hazslinszky-
nál már megkezdett botanikai tanulmányait. Itt került össze

Jurányi akkori asszisztensével, Borbás Vinczé vei, kinek

1872-ben utóda is lett.

Florisztikai kirándulásaiban és tanulmányaiban gyakran társa

volt Borbás is. 1874-ben nyert S i m o n k a i a pesti egyetemen
középiskolai tanári — és doktori oklevelet. 1875-ben a nagy-

váradi freáliskola tanárává nevezték ki, a honnan 1880-ban a

pancsovai és egy évvel késbb az aradi freáliskolára helyezték

át. Mint aradi tanár folyamodott a vallás- és közoktatásügyi

minisztériumhoz, hogy az 1883—84. tanévet Bécsben tölthesse,

a hol K e r n e r és W i e s n e r vezetése mellett végzett botanikai

tanulmányokat. Aradról 1891 szén helyezték át Budapestre a

VII. kerületi fgimnáziumhoz. 1891-ben folyamodott magántanári

habilitáczióért a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karához,

a mely Margó és Jurányi professzorok egybehangzóan el-

ismer jelentése alapján 1892- ben habilitálta Simon kait a

növénygeográíiából magántanárrá. A VII. kerületi fgimnáziumban
1908-ig mködött, mikoris nyugdíjazását kérte, nem azért, hogy
pihenjen, hanem azzal a szándékkal, hogy a középiskolai tanítás

terheitl szabadulva, nyugodtan megírhassa régtl fogva tervbe

vett dendrologiáját. Egyetemünkön mint magántanár egészen

haláláig mködött.
Ez életrajzi adatok így egyszeren elsorolva is rámutatnak

arra, hogy Simonkai már eleve a botanika mvelését tzte
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ki czéljául és kitartóan haladt pályáján. Megelégedett a tudomány
mvelésével, de nemcsak, hanem lelke ezt szomjúhozta, ez volt

minden czélja, minden vágya. Kerülte a szélesebb munkakört s

óvatosan kerülte ki közéletünk forgatagát. A mikor S i m o n k a i t,

a magyar flóra fáradhatatlan, éles szem kutatóját, a magyar
flóra megismerésében örökké becses munkák s dolgozatok meg-
alkotóját jellemezni akarjuk, ki kell emelnünk, hogy hivatásának
nem volt csupán szorgalmas és kitartó munkása, tudása nem
állott csupán az adatok halmazának uralásában, hanem ismere-
teihez, tapasztalataihoz zsenialitás is csatlakozott.

Törekvései kezdettl fogva támogatásban, képessége mél-
tánylásban és elismerésben részesült. A Magyar Tud. Akadémia
már másodéves egyetemi hallgató^ korában megbízta a retyezáti

mohák gyjtésével és leírásával. És késbb is sokszor támogatta
kirándulásait és tette közzé dolgozatait. Ezen kívül tudomány-
egyetemeink, a Nemzeti Múzeum, a Természettudományi Társulat

s a kormány egyaránt elismerték munkásságát és a hol csak
lehetett, támogatták törekvéseit, elsegítve azt, hogy kedvencz
tudományát mvelve, a magyar flórát kutathassa, ennek kincseit

megismerve leírja s magyarázza és így tanulmányainak eredmé-
nyeit a magyar kultúra integránsává tehesse.

Munkálkodásának egyik jelents színhelye volt ez a hely

is, a hol most emlékét ünnepeljük. Számos eladását és bemu-
tatását hallgattuk itt, és ez intézetben hirdette mint magántanár
is tudományát.

Dolgozatainak, mveinek sorozatát messze vezetne itt rész-

leteznem. Egybe vannak azok foglalva a Kümmerle kollégámtól

összeállított Nomendator Simonlvaianush&w. Itt találjuk meg a

tle felfedezett és leírt növények részletezését is. Eredményeivel,

dolgozataival itt csupán annyiban foglalkozom, hogy munkássá-
gának irányát és eredményeit legalább fbb vonásokban meg-
világíthassam.

S i m n k a i korát a magyar botanika történetébe úgy
jegyezhetjük be, mint a Kitaibeltl megkezdett Baumgarten.
Heuffel, Schur, Kerner s másoktól, valamint Borbástól
folytatott, hazánk flórájára vonatkozó adatgyjtés korát. Legtöbbet

végzett s egyúttal a legnagyobb szabású eredményeket mutatta

fel K i t a i b e 1, a ki hazánknak akkor még kevéssé átkutatott

flórájában lépten-nyomon újat talált s egyik meglepetést a másik
után szerezte a tudománynak. És pedig akkor még nem apró-

lékos dolgokról volt szó s nem csupán az ország félrees, nehe-

zen megközelíthet részeirl, hanem jelents rendszertani egy-

ségekrl és az ország egész területérl. A Budapest környékén

díszl Taraxacum serotinum, Diantlius serotinus, Peiicedanum
arenarium, Melampyrum barhatum, Corispermum nitichim, Hel-

leborus píirpurascens stb., vagy a nagyváradi hévvíz Nymphaea
lotus-a mind olyan növények és mind olyan fontos növényföld-

rajzi tényezk, a melyek felfedezése, leírása már magában véve
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is klasszikussá avatta Kitaibel munkásságát. Baumgarten,
Heuffel, Schur korát még mindig jellemzi az, hogy az ország

területének még kevéssé ismert flórája eléggé bven szolgáltatott

anyagot jelentékenyebb felfedezésekhez, a melyek puszta leírása

is elegend volt ahhoz, hogy mveiket nélkülözhetetlen s a priori-

tás alapján halhatatlan mvekké avassa. Munkálkodásuk még
mindig abba a korba esett, midn hazánknak ismeretlen termé-

szeti kincseket magában rejt területei, romantikusan vonzó

érdekességükkel a floristát nemcsak gyönyörködtették, nemcsak
vonzották, hanem a rendszer újabb és újabb egységeinek fel-

fedezése kapcsán fáradságáért bségesen jutalmazták is, és anya-

got szolgáltattak ahhoz, hogy nevét maradandó körvonalakkal

véshesse be a tudomány történetébe.

B r b á s fáradhatatlan munkásságával szintén e nagyobb
szabású felfedezések csapásán haladt ; a mi azonban az idejé-

ben már nagyobb részt a részleteknek, a rendszer apróbb kate-

góriáinak felismerésére vezethetett. Hogy Borbás módszere e

mellett ott, a hol valóban csak a fajok alosztályairól lehet szó,

feltünteti-e a filogen etikailag és fejlödéstörténetileg helyeset, más
lapra tartozik ; a fdolog az, hogy az adat megvan és értékes

vezérfonalul szolgál a további munkálkodáshoz. Ezek a részlete-

sebb vizsgálatok már Borbás nál is finomabb növényföldrajzi

elhatárolásokra, számos helyi flórának tüzetesebb megismerésére

s leírására vezettek.

S i m n k a i munkálkodása a Borbás éval részben párhu-

zamos volt, részben pedig azt követte. S a mellett, hogy éles

szemével átfürkészve az ország minden részét, hazánkra s a

tudományra számos, rendszertanilag újat is talált, irányzata már
határozottan növényföldrajzi volt. Igen találóan írta Margó a

habilitációs véleményében, hogy Simonkai „nem elégedett

meg a gyjtött fajok száraz felsorolásával, hanem iparkodott

mindazon természeti okokat is kifürkészni, melyek az egyes fajok

elterjedését elsegítették vagy erre gátlólag hatottak." Jurányi
pedig „Növényföldrajzi vonások" czím munkája alapján úgy jel-

lemezte Simonkai irányát, hogy „a szerz annak bebizonyítá-

sára törekszik, hogy a. növények fajai fokozatosan váltják fel

egymást, akár keletrl nyugatnak, akár északról délnek követjük

azok sorozatát. Továbbá azt igyekszik kimutatni, hogy a faj

területköre annak egyszersmind lényeges jellemvonása s ezekbl
kifolyólag azt, hogy új fajok felállításakor a növénygeografiai

szempontoknak is irányadóknak kell lenniök."

S i m n k a i ezzel az irányzatával megelzi Wettsteint,
a ki „Die geographische und systematische Anordnung der Pfian-

zenarten" s más dolgozatában is S i m o n k a i felfogásával egj'bevá-

góan nyilatkozik. Amíg Borbás hazánk flórájának kutatásában

fleg szisztematikai irányban igyekezett újabb eredményeket felmu-

tatni, addig tehát Simonkai a meglév adatok kritikus átdolgo-

zása, valamint újabb növényalakok felismerése terén fkép növény-

99*
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földrajzi irányban dolgozott. az fajaiban, vagy — a mint
a subspeciest nevezte — „fajocská"-iban nem igyekezett jelen-

tékenyebb rendszertani egységeket látni, mint a milyenek való-

jában voltak ; hanem inkább azt kutatta, hogy vájjon az illet
aprólékos, morfológiai eltérés nyujt-e valami támasztópontot ahhoz,
hogy alapján valamely növénygeograíiai egységet el lehessen
határolni. Ha ez lehetségesnek bizonyult s az illet növényala-
kot S i m n k a i valamely területre kizárólagosnak ismerte fel,

úgy azt megkülönböztette s alkalmazta rá a binominális elneve-

zést, mint növénygeografiai útmutatóra. Ennek megfelel az a
definíciója is, melylyel „Növényföldrajzi vonások" ez. dolgozatá-

ban a fajnak Linnétl és Kern értl megadott fogalmát oly

módon egészíti ki, hogy „faj alatt értjük az összes állandó tulaj-

donságaikban megegyez egyének olyan sorát, a mely egy-egy
területre jellemz". S így definíciója szerint a faj nem egyéb,
mint „egy adott terület növényeinek olyan alaksorozata, melyet
állandó tulajdonságai megkülönböztetnek a szomszédos területek

hasonló alaksorozalától". Ne kutassuk, hogy a „species" fogal-

mának eme magyarázása szisztematikai szempontból mily állás-

pontnak felel meg, s azt se, hogy pl. a Simonkai Rhododen-
dronlKotschyi-^Si vagy Rihes pallidigemmum-a. a rendszer fajaival

mily viszonj'ban áll. Erre már maga Simonkai megadta a

választ említett definícióiban és különösen legnagyobb munká-
jának, „Erdély flórájának" bevezetjében, ahol az önmaga által

is fajokul leírt növényalakokról többször hangsúlyozza, hogy
csupán szubtiKs, apró fajok. Kiemeli ugyanitt, hogy Heuffel,
G-riesebach, Schur, Kerners másoktól leírt, új erdélyi

fajok, mint pl. Linaria iutermedia Schur, Thalíctrum peiice-

danifolium Grieseb., Melampyriim biharense Kern. stb. mind
igen csekély különbség szubtilis fajok. Ezzel Simonkai e

fajok rendszertani értékével a tudomány álláspontjának meg-
felelen végzett is, és ha tudjuk az szavaiból is, hogy mit értett

alattuk, úgy adatait, mint értékes eredményeket, használni is tud-

juk. Az elnevezés külsségeiben ugyanis megtartja ez alakokat,

fajocskákat, az említett elve alapján növényföldrajzi fajokul, a

mit kellen indokol is. így a Linaria intermedia-vól kiemeli, hogy
a merre csak Erdélyben járt, mindenütt ezt találta a nyugati

L. vidgaris helyett. S ezzel az indokolással szól pl. a Godron
féle Seírpus digynus-ról is. Nem kell magyaráznunk, hogy a faj

ily irányú felfogása és e felfogás érvényesítése egy olyan arányú

munka keretében, mint a milyen Simonkai „Erdély flórája"

és mint a milyen ama dolgozatok összesége, a melyek S i m o n-

kaitól hazánk flórájáról megjelentek, csakis az évek hoss/-ú

során át nagy gonddal és ftiradhatatlan munkássággal végzett

megfigyelések eredménye lehet. így bonczolgatta S i m o n k a i

Magyarország területére vonatkozólag a Thymus, Quercus, Nonnea,
Sfipa, Pídmonaria^ Onosma, BiscuteUa, Rhamnus, Ríbes, Acer
és más génuszok fajait. Ezen az alapon vetette egybe Erdély
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flóráját az összes környez teriiletek flórájával és domborítja ki

Erdély területét, mint Magyarország egyik egységes flóravidékét.

E mellett pedig tovább megy és megállapítja a szerves egészet

képez Erdély bels florisztikai tagozottságát is.

Erdély flórájának összehasonlító leírásával kétségtelenül

lényeges alapot szolgáltatott Simon kai Faxnak „Pflanzen-

verbreitung in den Karpathen" ez. munkájához.

Simonkai egész munkálkodását élénk kedély és szíve

mélyébl ered lelkesedés kísérte. Majdnem minden dolgozatában

találunk itt-ott részleteket, melyeknek kedélyes és lelkes hangja

elénk tárja S i m o n k a i t egész valóságában. Visszatükrözik

lelkületét, melynek mélyében ott égett a növényvilág lángoló

szeretete.

Simon k ai jellemzésébl, munkálkodása iriuiya és czéljai

körvonalozásából nem szabad kihagynunk azt, hogy kizárólag

hazánknak szentelte munkásságát.

Nemzeti és kulturális viszonyaink kötelességünkké teszik,

hogy elssorban az itthon reánk háramló feladatainknak tegyünk

eleget s hogy munkálkodásunkat abba a keretbe illesszük bele,

mely nemzeti fejldésünknek, kulturális elöhaladásunknak s így

a közjónak szolgál. Egymással egyetértve, közös akarattal kell

e czél felé haladnunk, hogy így annál hathatósabban hozzájá-

rulhassunk nemzeti kultúránk emelkedéséhez. Ha valaki, úgy
S i m n k a i eleget tett ennek a kötelezettségének is, és emléke

iránt, mint tudósnak és kartársunknak emlékezete iránt egyaránt

a legteljesebb elismeréssel tartozunk. Tuzson János.

(A szakosztálynak 1910 november 23-án tartott ülésébl

)

Kümmerle J« B. : Nomenclator Símonkaíanus*

Néhai dr. S i m o n k a i L. nagyszámú botanikai dolgoza-

taiból összeállítottam mindazokat a latin növényneveket, a melyek

a S i m n k a i tói elnevezett új növényfajokra, változatokra és

fajtákra, vagy a tle származó új névkombinácziókra vonatkoznak.

Ezeken kívül felvettem ama növényneveket is, a melyek mellé

Simon kai mint auctor van idézve a másoktól megjelent, prio-

ritással bíró dolgozatokban. Ezeket azonban csak kiegészítés-

képen vettem figyelembe, teljességük nincsen meg. Mindezeket

a növényneveket közlöm a „Nomenclator Simonkaianus" els
részében alfabetikus sorrendben,

A „Nomenclator Sii)ionl-aianHs''-\)a.n az összes növényneve-

ket változatlanul közlöm, vagyis úgy, mint a hogyan S i m o n k a i

dolgozataiban azokat közzétette. Synonymák is — néhány esettl

eltekintve — csak ama esetekben szerepelnek felsorolásomban,

a melyeidben maga S i m o n k a i is synonymáknak vette dolgo-

zataiban az új növény neveit.


