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Scorzonera, Centaurea levelén. A magasabb reudü gombákról
csak azt mondhatom, hogy a tavaszi eszések alatt gyakori a

steppen egy Coprinus-ísij ; a Kara-Dagh egyik hegyi rétjén

találtam egy Agaricust és egy Lyco])erdon-í?i}t, Konia környékén
pedig egy Marasmiust. A hegységek zuzmóflórája szegény ; a

gyjtött anyagban van Parmelia, Caloplaca^ Lecanora. A mohák
és harasztok is kis faj- és egyedszámmal vannak képviselve.

A gyjtött virágos növények több mint 800 fajt tesznek

ki. A jellemz fásnövények az Ephedra^ Juniperus^ Querciis,

Crataegus, Pirus, Rhamniis, Oka és a tragántcserjék. Leg-
nagyobb fajszámmal vannak képviselve a Compositálc, több mint

100 fajjal ; azután a Papilionaták^ Cruciferák, Oramineák, Bor-
ragmaceak és Lahiaták következnek, több mint 50—50 fajjal.

Szép számmal vannak még képviselve a Liliaceák, Panuncu-
lacecík, Rosaceák, Umhelliferák, Scrophulariaceák és Puhiaceák,

*

E helyen el nem mulaszthatom hálás köszönetemet ki-

fejezni a „Szepesi Egyesület" -nek, különösen pedig kiváló

elnökének dr. Haberern Pál egyet. m.-tanár úrnak, ki ügyemet
oly lelkesen karolta fel, továbbá a „Turáni-Társaság" titkárá-

nak, Paikert Alajos úrnak és lelkes tagjának, dr, Milleker

Rezs úrnak.

Nagy köszönettel tartozom továbbá dr. Mágocsy-Dietz

Sándor professzor úrnak a gyjteszközök készséges átengedé-

séért, továbbá dr. Tuzson János professzor úrnak, dr. Augustin

Béla és dr. Szabó Zoltán tanársegéd uraknak, kik tanácsaikkal

szívesen támogattak.

(A növ. szakosztály 1911 nov. 8-iki ülésébl.)

Bezdek J.: Néhány tropikus botanikus kertrl és a
Bronx-parkí növénytani intézetrl.

(Jegyzetek a Föld körül tett tamilmányutam naplójából.)

Mint valamennyi növénytannal foglalkozó szakembernek^

nekem is vágyam volt a trópusi vegetácziót a helyszínén tanul-

mányozni. Valóra vált óhajtásomat némi siker is kisérte s így

tapasztalataimból, a mi különleges helyzetünk folytán jelenleg

érdekesnek látszik, egyet-mást közzéteszek.

Tanulmányutam idejébl Ceylon szigetén töltöttem el néhány
hetet, hogy a trópusi flórát, a jellemz „dzsungl" alakulásokat,

meg a tropikus kultúrnövények mvelését megismerjem. Ezenkívül

florisztikai és muzeális gyjtést végeztem a Kolozsvári Egyetemi

Növénytani Intézet^ részére.

* E helyen is köszönetet mondok Richter Aladár professzor

úrnak lekötelez erkölcsi és anyagi támogatásáért.
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Továbbá súlyt helyeztem a nagyhír peradeniyai „Boyal

Botanical Garden" megismerésére.

Colombótól kényelmes vonattal három óra alatt jut fel az

1. kép. A peradeniyai „Royal Botanical Garden" bejárata.

ember a 469 m tsz. f. magasban lév Peradeniya faluhoz, mely

a régi fvárostól Kandytl félórányira van.

Közvetlen a falu közelében a Mahaweli folyónak egyik „u"
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alakú kanyarulatával körülfogott 93 hold nagyságú területen

létesült a botanikus kert 1821-ben, tehát az angoloknak Ceylon

szigetére való településük után 25 évre.

Alexander Moon volt az els igazgatója a kertnek,

utána George Gardner, majd 1849-ben Thwaites vette

át a kert igazgatását és az munkálkodása folytán lett a kert

világhírvé, utána Trimen, a „The Flóra of Ceylon" írója,

gyönyör múzeumot állított fel, de mieltt nagy mvét befejez-

2. kép. Oreodoxa regia csoport.

hette volna, 1896-ban meghalt. Ceylon flórája megírását J. Hooker
végezte be, a kertnek pedig azóta J. Willis^ az igazgatója.

A trópusi flórára vonatkozó gazdag könyvtárban, múzeum-
ban és a laboratóriumban 9 európai szakférfiúval dolgozik, a

kertben pedig a szisztematikai, biológiai és a specziális csopor-

tok felállításán fárad.

Ugyancsak az idejében létesült a kert tszomszédságában
egy kényelmes „Resthouse" , a hol két kutató szabad lakást is

élvezhet az angol kormány jóvoltából.

A falu furcsán hangzó neve eredeti szingál szó Pera

^ J. W i 1 1 i s igazgató és L o o k aligazgató uraknak szíves támo-
gatásukat hálásan köszönöm meg ez alkalommal is.
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(= guayava= Psidium Ouayava) és deniya (== fennsík) szavakból

van összetéve.

A klimatikus viszonyokra nézve jellemz, hogy 170 ess
nap van egy évben ; a csapadék 2260 mm, az évi közepes h-
mérséklet pedig -j-25° C, ingadozás alig van, legfeljebb január

kora reggeli óráiban megy le nagyritkán a hmérséklet -f-
13° C-ra.

Február és márczius a legszárazabb, április és május pedig a

legmelegebb. E kedvez klimatikus viszonyok, meg a b csapa-

^i,^m§0^.
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E pálmákat külön kísérleti telepen^ kultiválják, mert els-
rangú gazdasági növények k si hazájukban s nem dísztárgyak,

de létfenntartói a szingáloknak. Ezért ir aztán oly szépen
róluk John Capper: „Törzsébl faragott oszlopokból építi a
falusi kunyhóját, zebuistállóját és leveleivel fedi be a tet-
zeteket. A háncsától megfosztott törzsbl oszlopot, deszkát készí-

tenek és mindenféle hasznos tárgyat gyártanak. A levél nyelébl
kisebb dobozokat csinálnak. A gyümölcs legküls burkolatából

készült szövedékbl összekötött bölcshintában alszik a csecsem.

4. kép. Gummi-fák (Hevea) megcsapolása.

Sok ételt, rizst és reszelt kókuszbélt fznek meg a kókusz-
dió maghéjából készült edényben s zöld pálmalevélbl formált

tálban feltálalva ugyancsak a terméshéjból készült kanállal

eszik meg.
A halászathoz szükséges hálót is kókusz-zsinegbl kötik.

Éjjel pedig a virág- és levélnyél kötegeibl készült fáklyával

világítanak. Kisebb csónakot is faragnak a törzsébl.

Ha szomjas a szingál, úgy a kókuszdió nedvét iszsza, ha
éhezik akkor a mag belét eszi. Unalmát, bánatát a magnedvbl
készült arrak-borral zi, a kedvelt curry-jét is pálmaeczettel

^ A peradeniyai kert mellett, továbbá Henaratgodában vannak Uyen
jól felszerelt kísérleti állomások. A Cocos termelése Mirigama vidékén virul.



5. kép. Couroupita guianensis virágai és termése.
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(toddy-ból^ készül) ízesíti. Kávéját is dzsaggerá-val/ pálma-

czukorral édesíti és kókusztejjel keveri,

Kókuszmaghéj-lámpájába kókuszolajat önt és kókuszbél

segítségével gyújtja lángra. Kapuját, ablakait, bútorait, vízveze-

tékét, vizesedényeit és sok apró eszközeit kókuszpálma-fából

készíti.

Ha beteg, belsleg és külsleg kókuszolajat használ. A mikor

pedig születik vagy meghal, akkor is ott a kókuszpálma virág-

fürtje a szingál mellett."

6. kép. Virágoskert-részlet a botanikus kertben.

A hasznosságot tekintve, csak a Borassus ffabelliformis a

vetélytársa. Ennek leveleibl készítik az „ola" nev papir-anyagot,

illetve lemezeket, melyre aczél-hegygyel karczolják a bennszülöttek

írásjegyeiket. A Corypha leveleibl is készítenek ehhez hasonló

anyagot.

A pálmák mellett a gazdasági növények sorában a gummit
term fák jönnek számba. Heneratgodában van ezek számára
kísérleti telep, a hol fképen a káros behatások elleni védelem
és a gummi-anyag helyes kicsorgatása mellett, a termképesség

' A Toddy a Borrassus megsebzett helyein kiömlött nedvbl készül
erjesztés útján; ha a nedvet besrítik, kapják a barnás pálmaczukrot, a
mit dzsaggera (jaggery) néven hoznak forgalomba. Toddyt és dzsaggerát a
Cocos-pálmából is nyernek.
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fokozása a czél. A kicsorgatás illetve a megcsapolás a legkülön-

félébb módon történik. Rendesen csavarmenetesen és erre mer-
legesen vágják be a törzset (4. kép). Természetesen minél kisebb

sebet kell ejteni, mert a fa életbenmaradása is fontos a szolgáltató

képesség mellett. A telepen a Hevea, a Ficus, a Castilloa és a

Manihoi növényekkel kísérleteznek, mert ezeket kultiválják.

A peradeniyai kertben más iparilag fontos tropikus örökzöld fák

mellett ott vaunak ezek is és a ceyloni faipar anyagát szolgál-

tató fák is, így a Santalum album^ Artocarpus incisa és A.

integrifolia, továbbá a Chloroxylon síuietenia, a Mesua ferrea.

7. kép. Dendrocalamu8 giganteus-csoport.

A Coffea különböz fajait a Hemileta vastatrix pusztítja,

ezért annak mvelését újabban a Theobroma cacao és a Thea
chinensis termelése ersen háttérbe szorítja.

Egy másik kultúrnövény a Piper betle, a betelbors, nem
ugyan ránk fehérekre, de a bennszülöttekre, kik valószínleg

egészségi okokból, a keleti fertz betegségek ellen való óva-

kodásból, állandóan betelt rágnak. Más feltevés szerint a vege-

táriánus táplálkozás következtében ellenállóképességét vesztett

szervezetet ersítik meg vele a káros behatások ellen. Kellemes

izgató érzést nyújt eleinte a szájban, majd késbb kiterjed ez

az izgalom az egész szervezetre. Tehát olyformán vannak ezzel

ott, mint nálunk a dohányzással, a ki azonban betelt rág, annak
megpirosodnak a fogai s a szája fszeres illatú lesz.
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A kertben az említett kultúrnövények mindegyike számára

van egy kis különítmény, a hol majdnem valamennyi kultivált vál-

8. kép. jDzsungl" részlet a peradeniyai botanikus kertben.

tozat megvan. Ugyanezen részben van a Vanília planifolia is,

sok egyéb [Cínnamomum és Eugénia) füszernövénynyel együtt.

Nem kisebb fontosságú a Carica papaya sem, melynek
innj'eszer termését más gyümölcscsel, különösen a banánnal
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egyenl mértékben eszik és mind a kettt számos változatban

mvelik.
A Pandanus érdekes habitusát szemlélni azután épp oly

öröm, mint a Couroupita guianensis pompás virágait és érdekes

termését (5. kép). Megemlítem továbbá, hogy a Broussonetia papyri-

fera-hó\ csinálják a malájok a szövésre használatos „tapa"^

anyagot.

A Sansevieria zeylanica a másik szövanyag, mely ende-



10. kép. Alsophilá-k csoportja Hakgalában.
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Ha már a kísérleti állomásokról szóltam, nem lenne h a

kép, ha a botanikus kert területén lév, vele együtt mköd
rovartani állomást nem említeném fel. E. Green a vezetje sa
ceyloni hasznos és káros rovarok vizsgálata a czél, de más állat-

tani tárgy vizsgálatát sem zárja ki a programmjából.

Jellemz kép a bambuszok csoportja (7. képt), melyben a Den-

drocalamus giganteus Burmából és a jávai Oigantochloa aspera

hatalmas példányai a kiválók.^ A folyók partján talán jobban tenyé-

szik, mint shazájában, mert itt 30 m magasra is megn, vastag-

sága pedig 25 cm. A júniusi és júliusi eszés idején egy nap

alatt 30 cm-nél többet növekszik.

11. kép. Rhapis flabelliformis Singapore-ban.

Más vidék flórájából is itt látjuk a jellemzket, st az

egész Föld tropikus flórájának gazdag gyjteménye ez.^ Össze-

gyjtik az egyes vidékek jellemz növényeit és a lehetség

szerint még a természetes környezetükbe is beállítják ket.

így alkották meg a dzsungl-íonnéiC7Áót is, mely éppen a

tropikus vidék jellemz alakulása. H mása ez kis kiadásban a

szabad természetben lév dzsungl rengetegeknek (8. kép). Athatol-

hatatlana Bauhinia, Toddalia, Cyclea liánjaitól, a Calamus és

a Phyllodendron pedig a fák törzsét befedve kúszik a magasba,

a hol a lombos fák koronája terül szét. Alant a talajt páfrá-

^ Ezek hasznáról dr. Schilberszky K. kimeríten értekezett a

Term.-tud. Közlöny hasábjain.
* Lodoicea, Ravennalia, Butyrospermum, Cola acuminata, Bombax

malabaricum, Victoria és egyéb vízi növények, Limnocharis Huinboldtii.
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nyok, mohok, gramineák, dudvásszárú növények és sr cserjék
takarják, a magasban pedig a fák ágait az Orchisok fajai s egyéb
Epiphyták, álélsködk ékesítik.

Nehéz azonban itt a növények szántása, kikészitése. A leveg
roppant nedvessége miatt száraz papirosról alig lehet szó. A nap-
sütésben vagy tznél kell szárítani, de gyakran ez is lehetetlen,

12. kép. Platyceriiira biforme.

ilyenkor sok növény megy tönkre s még több megbarnul. Csak
igen keveset lehet egymásra tenni (5— 6 ivet) s szells helyen

tartva, egy nap kétszer is át kell rakni. Igen jó szolgálatot tesz

egy hermetikusan záró horganyláda, ^ a hova nedvesség ell
elzárhatja az ember a száradó növényeket. Leghelyesebb azonban
formaiinba gyjteni. A könyvtár és a herbárium állandóan nyitva

' Van már egy rotácziós szárítógép is, de akkor Peracleniyában még
nem volt.
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van, hogy szellzdjék, az értékesebb dolgokat pedig gyakran

teszik ki a szárazabb idben.
Az orchiscsoport kiegészítése most van folyamatban ; úgy

hogy például ToUóban k u m a gróf gyjteménye teljesebb, st
valószínleg ez a gyjtemény a legtökéletesebb jelenleg.

13. kép. Részlet a singapore-i botanikus kertbl.

Sok érdekes megfigyelni való akad még az utakon is, a

hol például a Mimosa gyom, melynek mozgásával sokat foglal-

kozhat az ember.

Sajnos azonban anyagi akadályok miatt hamar meg kellett

válnom e kerttl, mert hátra volt még a magasabb (2000 m)

tájak megismerése. Vasúton eljutottam a Pedrotalagallához Nuwara
Eliyáig. Innen pedig öt kilométerre van Hakgala, a hol szintén

van egy botanikus kert, de már más flórát mutat be.

Jellemzk itt a magas törzs harasztok; a Ehododendronolc,

PinusoTc s más nyitva termk. A hakgalai botanikus kert klímája

Botanikai Közlemények 2 füzet. '
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is más, mint az alsó tájaké, olyan mint Nuwara Eiiyáé, a hol

a hmérséklet kellemes, hvös, st hideg. Annyira, hogy magamnak
is jól esett a -f-

13° C-ban a ftött szoba a peradeniyai + 28° C
után. Két-három hét alatt ugyanis annyira akklimatizálódik a szer-

vezet, hogy olyan melegben például, a miben otthon izzadunk,

felskabátot kell húzni.

14. kép. Részlet egy tokyoi kertbl.

Addig az ellipszis alakú völgyig, mely felett a Pedrotala-

galla áll rt, mint emiitettem, vonat viszi az embert, innen pedig

három órai kellemes, jó úton viv hegyi séta után lehet a csúcsra

menni. A tea-ültetvények legjobban a szlhöz hasonlítnak. Távol

vannak a teacserjék egymástól ; továbbá metszik, kapálják,

gondosan kezelik, mint azt.

A teacserje ily nagy magasságig még termelhet, st a

legjobb minség ceyloni tea itt terem. A ceyloni tea a fel-

dolgozást illetleg (9. kép) tisztaság tekintetében (a levelek szedése,
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szárítása, sodrása stb.) a nála tartalmasabb íz kínai szucsán

teát is felülmúlja, miért is az angolok, francziák inkább iszszák

már ezt s a kínai karavántea nagy mennyiségét Oroszország

fogyasztja el.

A vágásokban lév AlsophiláJc (10. kép) a patakok partjain

szép képet nyújtanak. A botanikus kertben is nagy számban
vannak még a sok szép Rhododendron között.

Néhány napi gyjtés után Japán felé vettem utamat és

»

15. kép. A Bronx-parki botanikus kert pálmaháza.

közben a penangi meg a singapore-i botanikus kerteket keres-

tem fel.

A penangi kisebbszerü, a singapore-i kert fiókja. Egy völgy-

katlanban van, gyakran önti el az árvíz, de annak daczára is

jókarban van és sok fajt tartalmaz. Különösen a harasztgyj-
temény és az orchisház érdemes a megemlítésre, melyben sok
becses faj van együtt.

A singapore-i nagyobb gonddal mvelt kert számos fajai

közül a szép Platycerium, Rhaphis flahellioformis (11., 12., 13.

képek) olyanok, melyek a peradeniya-kertbl hiányoznak. Fajai

nagyban a peradeniyaival egyeznek meg, megemlítem, hogy nem
szükséges itt a pálmaház meg az öntöztetés, a mi tetemes
könnyítés a kert míívelésében, jókarban tartásában s ezenfelül

még a munkaer is olcsóbb.
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Ugyanilyenek a viszonyok Japánban is, a hol a tokiói

egyetem botanikus kertjét volt alkalmam megismerni. Ez kisebb-

szer, csak 15 holdas és két kisebb pálmaháza van, mely csak

az egyetemi oktatást szolgálja s nincs benne tropikus gyj-
temény.

Jellemz a szabadban mvelt fajokra, hogy nem az idegen

világ kincseit gyjtötték össze, hanem már régi id óta az ende-

mikus fajok beszerzése volt a czél. Igazán szép gyjteményt

látni a Quereusokból, Pinusokbl, Bambusákból, Cameliákból és

Prunusokból, továbbá az Irisek fajaiból.

16. kép. A Bronx-parki botanikus múzeum.

Feltn Japánban az iparilag oly fontos bambusz, mely a

hideg (— 10° C is van Tokióig) daczára is jól tenyészik a meg-

felel nedvesség s nyári meleg folytán. A Cycas is a szabadban

van ; csak télen kell bekötni.

Ezeken kívül Kina érdekesebb fajait látni a kertben. Itt

van az Egyetemi Növénytani Intézet is.

A japán kertészet két jellemz vonását lehetetlen elhall-

gatnom, mert ez megnyilatkozik mindenütt, még a botanikus

kertben is. A tájképzést és a formaképzést kell kiemelnem.

Nevezetesen a japán az egyes növényt nem magában

ülteti be a földbe vagy a virágedénybe, hanem a megfelel

környezetét is igyekszik ellállítani. így aztán eléri azt, hogy

bizonyos biológiai csoportok keletkeznek, a mint az állattan-

ban oly régen hangsúlyoznak s a mi a botanikában csak újab-

ban hódít.
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Régi botanikus kertekben ez nincs meg. Például a párisibl

is hiányzik úgyszólván teljesen a biológiai csoportosítás, a miért

nem is nyújt kedvez benyomást.

A másik elem a formaképzés (14. kép), melyet a táplálkozásra

gyakorolt behatásokkal s mechanikus befolyásokkal nemcsak az

úgynevezett törpefajok képzésére használnak fel, de annyira

viszik, hogy mértani és állati formákat is alakitnak.

Különösen a lombozás eltt virító fajokkal oldják meg e

törekvéseiket.

Itt a kertben lév növénytani intézetben van a gazdag
könyvtár, herbárium és a laboratórium is. Mind igen egyszer
berendezés, de a czélnak megfelel. A tudományos vizsgála-

tokhoz szükséges eszközeik igen szépek s ily irányban az inté-

zet és a kert jól felszereltnek mondható.

Most még a Bronx-parhi {New-York) gyönyör, teljesen

modern berendezés botanikus kertrl és kitnen felszerelt,

gazdag növénytani intézetrl meg múzeumról mondom el az ott

szerzett tapasztalataimat. Ez ugyan nem tropikus kert, de fel-

szerelése s berendezése éppen ezért érdekel minket.

A kert terjedelmének és felszerelésének méretei is mutatják,

hogy ez Földünk egyik legnagyobb ily irányú intézménye. Terü-

lete 159 hold, a melyen kényelmesen elférnek a biológiai, a

szisztematikai és a specziális csoportok, melyek közt a morfoló-

giai gyjtemény igen tanulságos.

Az arborétumban különösen Amerika fajait látjuk kép-

viselve, de a pálmaházban már minden tájnak fajait látni. Ott

van ebben a több mint fólholdnyi terület üvegházban (15. kép),

szinte mindaz, a mi a trópusok alatt szabadon él. Kényelmesen

elférnek benne a pálmák, hiszen 27 méter a nagy kupola csúcsa

és a földszínt közti távolság,

A Bambusa példányai is jól tenyésznek, 19 méterre is meg-

nnek 95 nap alatt.

A múzeum gyönyör román stílusú palota (16. kép). Egyik

része a gazdasági részt öleli fel, melyben össze van gyjtve a

szöv-fonóanyag, a gummitermékek s festéket szolgáltató növé-

nyek, fszernövények, továbbá az élvezeti czikkek, a különböz

italok, olajok ; a papir- és parafakészitményeket szolgáltató és

táplálékot adó növényi anyagok. Ez a nagyközönség érdekeit

van hivatva els sorban szolgálni^ de tudományos értéke sem
vonható kétségbe.
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A szisztematikai gyjtemény három részre oszlik : a mikro-

szkopikus lények, az általános rendszertani és a helyi rendszer-

tani csoportokra. Fosszilis tárgyaik gyjteménye elsrangú és

gazdag. Herbáriumuk is becses, a mennyiben az amerikai fajok

mind megvannak.

Jól felszerelt laboratóriumok, igen gazdag könyvtár, eladási

és olvasóterem csak fokozzák az egész hozzáférhetségét és

használhatóságát.

A kertrl már megemlítettem, hogy gazdag, nagyterjedelm

arborétummal bír s hogy specziális csoportjai becsesek. Külön

csoportja van a morfológiának, a gazdasági növényeknek és

egyes jellemz amerikai formáczióknak, bár más jellemzbb flóra-

vidékek is elhelyezést nyernek. Ott van például Kárpátjainkról

is egy kis csoport.

A kert aránylag fiatal, de rendszertani szempontból már

kevés a nélkülözhetetlen hiány. A szép biológiai összeállítások

pedig önmagukat dicsérik.

IRODALMI ISMERTET.

Hazslinszky Frigyes hag-yatékából.

Közrebocsátja : Mágocsy-Dietz S.

II. közlemény.'

A növények rendszere.

Az alábbiakban közöltek nem foglalnak magukban olyan ada-

tokat, a melyek a tudományunkra nézve újak volnának vagy hazánk

flórájának ismeretéhez értékes adatokat szolgáltatnának, hanem csakis

a növénytan honi történetének ismeretéhez érdekes adatként járulnak

hozzá. Már régebben is megemlékeztem arról, ^ hogy Hazslinszkj^
Debreezenben való tartózkodása alatt (1841— 43) a botanikával is fog-

lalkozott és hogy „csak holt halmaznak találván a sok növényrend-

szert, legalább kis lelket akart a rendszerbe önteni, ha már a nagyot,

a mely abban nyilvánul, fel nem foghatjuk". Ebbl indulva ki, fogott

hozzá rendszerének megalkotásához, a mely Ij el csakhamar elkészült,

mint „Nóvum systeraa regni vegetabilium" munkálattal. Ezt a rend-

szert küldte be a Magyar orvosok és természetvizsgálók Temesváron

^ Az I. közlemény megjelent a Növénytani Közlemények VII. k.

1908. 201—207. lapjain.

- Emlékbeszédek a M. T. Akadémia tagjairól. X. köt. Budapest,

1899. 272. lap. — Természettudományi Közlöny XXXI. k. Pótfüzetek 6. 1.


