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rendesen a küld kérdezsködéseit tartalmazzák. Hosszabb be-

jegyzéseket, szisztematikai érték feljegyzéseket, külön lapokat,

vagy külön lenyomatokat a herbáriumban eddig még nem talál-

tam s ha vannak ilyenek, akkor igen csekély számmal lehetnek,

mert majdneüi minden fasciculus megfordult már a kezemben.
Az eladottakkal röviden közzétenni óhajtottam a herbárium

állapotát, mintegy leszögezve az erre vonatkozókat most, a mikor

legjobb igyekezetemmel látok hozzá, hogy az egész herbáriumot

hozzáférhetvé, használhatóvá tegyem, kellen konzerváljam s

a meghatározásokat rendbehozzam, a mi még igen sok munkát
igényel. A közölt adatokból kivehetleg a herbárium a magyar
flóra ismeretére, s általában szisztematikai és florisztikai tanulmá-

nyokra igen fontos és becses, B o r b á s igen kiterjedt irodalmi

munkásságának pedig nélkülözhetetlen kiegészít része : annak
kulcsa. Hogy ezt a herbáriumot a vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter úr nagyméltósága az enyészettl vagy a külföldre

jutástól megmentette, ügy hiszem minden magyar botanikus

elismeréssel vette hírül ; hogy pedig tudományegyetemünk növény-

rendszertani intézetének adatott át minden idkre, azt öröm-

mel s köszönettel vették nemcsak a közvetlenül érdekeltek,

hanem els sorban az egyetem bölcsészettudományi kara is.

Elismeréssel kell továbbá megemlékeznem özv. B o r b á s

Vinczéné nagyságáról, a ki a herbárium összegyjtjének
emléke iránti szinte kegyelettel igyekezett az általa nagy költ-

séggel és gonddal szerzett és fenntartott herbáriumot ugyancsak
nagy költséggel évek során át megrizni és minden nagyobb
anyagi érdek érvényesítése nélkül, méltó helyére juttatni.

IRODALMI ISMERTET.
Tuzson J. : Növényföldrajzi megjegyzések. A „Magyar Botanikai

Lapok" 1912-iki évifolyamában (81. old.) Degen Á. ismertetést közöl

„Magyarország fejldéstörténeti növényföldrajzának fbb vonásai" ez.

dolgozatomról (Math.-Termtud. Értesít XXIX. 558. old.). Az alább

közlend növényföldrajzi megjegyzések erre az ismertetésre vonatkoz-

nak, valamint egyes magyarázó és helyesbít megjegyzést tartalmaznak

magához a dolgozathoz.

Hazánk területének harmadkori génuszai közé a Celtis, Castanea,

Smilax, Ilex és Vitis nem tévedésbl, hanem szándékosan került be,

a mennyiben Tokaj környékérl, a Zsilvölgybl stb. elkerült fosszilis

maradványok kétségtelenné teszik, hogy akkor ezek és a többi fel-

sorolt génusz hazánk területén tömegesen el voltak terjedve. A dol-

gozat specziálisan ezekre a génuszokra vonatkozólag kétségtelenül

bvebb magyarázatot igényelt volna, de elre van bocsátva mindjárt

annak elején, hogy rövid összefoglalásról van szó. A Castanea déli

elfordulására különben van némi utalás az 559. oldalon, a Celtis

hazai elfordulása pedig, a mirl a Botan. Közlem. 1912. 95. oldalán
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is írtam, külön ki is van emelve a dolgozat 580. oldalán úgy, hogy

ez irányban kétség nem lehet. A Vitis hazai elfordulására nézve sem
az elvadulást, sem az öshonosságot biztosan még ki nem mondhatjuk

;

és ugyanez áll az Ilex-nek, a szkebb értelemben vett Magyarországi

elfordulásáról is, habár a Dráván túli elfordulásai alapján utóbbi ki

is maradhatott volna. A Smilax mai shonos elfordulását tengerparti

vidékünkön a felsorolás által nem akartam érinteni, mint a hogy akkor, ha

hazánk területének jellemz növényvilágáról van szó, úgy a legdélibb

szegélyen elforduló, magasabb hömérséket igényl flóraelemek csak

annyiban fontosak, hogy jelzik a mediterránnal való érintkezést.

A Hordeum Gussoncanum, Átropis distans, Heleochloa, Crypsis

stb. a K e r n e r három formácziójában nem szerepel, holott az Alföld

flórájában fontos szerepe van. Hogy K e r n e r máshol említi ket, az

ettl a kérdéstl független, mert dolgozatomban E n g 1 e r következte-

tésérl van szó, melyben Kerné r-nek a keletrl való bevándorlásra

vonatkozó felfogása a leghathatósabban jutott kifejezésre. Itt pedig

tisztán a három formáczió alapján történik a megoldás (1. Engler,
Entwíckelungsgeschichte, 187. old.). Itt tehát Degen Á. tévesen

ismertet, mert nem homoki flóráról van szó, hanem az Alföldérl és

Engler müvérl, mint a hogy a dolgozatból tisztán és világosan

kivehet. Degen Á. tévedésén az sem változtat, hogy a sorozatban

túlnyomóan halofiták sorolvák fel, mert a pusztai flórákban tudva-

levleg ezeknek is van szerepük, st igen fontosak. Ezeket Lengyel
G. sem vette figyelembe, a ki Degen Á. ismertetésének ezt a részét

is támogatja (1. e füzet 222. old.). Az Astragalus excapus tényleg bent

van K e r n e r -féle sorozatban, a Festuca vaginata-vsi azonban csak

abban az esetben állja meg a helyét Degen Á. állítása, ha a Kern ér-

tl felsorolt F. amethystinát ezzel azonosítja. Csodálatos, hogy ezek

után ismertetésének 88. oldalán mégis azt magyarázza bele a dolgo-

zatba, hogy ott a Linné- féle alpesi fajról van szó, holott a fenti meg-

jegyzéssel azt a benyomást kelti, hogy tudta, hogy a dolgozatban a

H s t-féle növény szerepel. A Vicia j^icta magyarországi elfordulását

tényleg nem vettem figyelembe. Ez a növény azonban mint keleti steppe-

elem ezért teljes jelentségét és bizonyító erejét megtartja, a Prut-

menti flóraválaszték mellett éppen úgy, mint az 572—573. old. többi

oly faja is, a mely aránylag csak kevéssé lépvén át a Prut folyót,

tle nyugatra is elfordul szórványosan. A Centaurca trichocephala-r3L

vonatkozólag Degen Á. minden indokolás nélkül rögtönzött sziszte-

matikai megállapítással czáfol rá a Centaureák legújabb monografusára,

Wagner Jánosra (1. Wagner J. : A magyarországi Centaureák.

1910. 173. old.). Ha egyez a növény a G. Simonkaiánával, akkor

erre ugyanaz áll, mint a Vicia pidára.

A Dianthus leptopetalus, Hypecoum caucasicum stb. fajok biztos

elfordulási helye Európa déli, délnyugati vagy nyugati részérl isme-

retes, ennek idézésével Degen hibát jelez, de téved állításában.

Hogy a Scirpus hamulosus, Tulipa Biehersteiniana, Crocus

speciosus stb., Dobrogeába, st Bulgáriáig átterjed, abban igaza lehet

D e g e n-nek, a mit megtoldhatok azzal, hogy az ott felsorolt nvé-
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nyék közül egyesek Szerbiáig, söt tovább is terjednek. Elmulasztotta

azonban figyelembe venni Degen Á. a dolgozatban els sorban is

azt, hogy a Prut folyó átlépését e növényfajok által, a dolgozat nem
zárja ki. Csak el kell olvasni az 573. old. második bekezdését.

Másodsorban pedig figyelmen kívül hagyta azt, hogy a dobrogeai

növények jogos felsorolása még ezzel a lehetséggel sem függ össze,

mert a Prut tudvalevleg Dobrogeát nem érinti. Az utóbbi már medi-

terrán terület, melynek növényföldrajzi tagolódásával a dolgozatban

szándékosan nem foglalkoztam. Külön kell azonban megemlítenem itt, külö-

nösen a Degen-féle ismertetést támogató Lengyel G. megjegyzésére (1. e

füzet 223. oldalán), hogy a Statice caspia tényleg bvebb magyarázatot

igényelt volna. Ennek jelentsége a délorosz pusztákon, nevezetesen az

asztrakániakon, a nyugateurópai pusztákon való hiányával szemben

abban áll, hogy míg ott mélyen elhatol a puszták belsejébe, addig

már a Fekete-tenger nyugati szélén is szorosan ragaszkodik a tenger-

parthoz és innen kezdve nyugat felé tudtom szerint mindenütt littorális

növény. Hogy elfordul nyugaton is, a dolgozat 587. oldalán kifeje-

zésre is jut, csakhogy Sf. bellidifoHa név alatt, a mi nem következetes

ugyan, de a Nyma n-tól elfogadott név kapcsán a czédulázáskor

megtörtént. Mint littorális növény — szigorúan véve — elfordulásá-

ból ítélve épp úgy lehet keleti, mint nyugati származású is. Az Astra-

f/alus vesicarius a délorosz steppéken elfordul (pl. a tauri pusztákon)

s nálunk a pusztákra lejt dombokon van meg. Nincs igaza tehát

Degen Á.-nak, ha a két steppevidék flórájának összehasonlításában

kifogásolja e növényfaj szerepeltetését. A Crocus rdiculatust Degen
A. elször egyenlvé teszi a C. i>usianus-sza\, hogy ezen az alapon

az elbbinek elfordulását Magyarországon, dolgozatom rovására taga-

dásba hozza. Ez igen különös müvelet, mert a dolgozatban az az

álláspont jut kifejezésre, amely pl. Ascherson és Graebner
Synopsis-ában is kifejezésre jutott s a magyar szerzknél is szokásos;

és dolgozatomban a C. susianus nincs sem értve, sem említve. Az
Erodium serotinum és a Geránium coUinum Janka adatai alapján

került be a dolgozatba. Ha az adatok valónak bizonyulnának, külö-

nösen a Geránium coUinumaak, mint az orosz puszták egyik jellemz

növényének volna jelentsége, de beismerem, hogy mint bizonytalan

adatokat helyesebb lett volna mindkettt mellzni.

Hogy a délorosz puszták felöl bevándorlások nyugat felé minden
irányban történhettek, ki van fejezve a dolgozat 574. oldalán (18. sor

.,túlnyomó többségük nem származott..."). A Carex loUacea, Stellarvi

crassifolia, Drosera intermedia (a steppén lápok is lehetnek és van-

nak is) stb., csak mint olyan példák vannak felhozva, a melyek jelenleg

Európának északnyugati részén, oly területeken is élnek, melyek geolo-

giailag 8 így flórájukban is fiatalabbak a délorosz pusztáknál és így

e fejldéstörténeti viszonyok megengedik azt a feltevést, hogy a be-

vándorlás a délorosz pusztákról történhetett. Ez a dolgozatban tisztán

és világosan ki van fejezve.

Degen Á.-nak ezután következ az az ismertet megjegyzése is

téves, hogy a dolgozaton csak „sejtelemszerüen" vonul végig az a gondolat.
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hogy az Alföld növényzete az adriai és a földközitengeri hegyvidék

flórájával kapcsolatos. A dolgozatnak ugyanis ez egyik fö alapgondo-

lata és nemcsak sejtelme; a mi világosan ki van fejezve pl, az 579.

old. utolsó bekezdésében vagy az 587. old. 4. és 5. sorában stb., a

hol ez a felfogás tisztán és kereken ki van mondva.

A Festuca amethíjstina-ról mkv elbb szóltam. E nevet Kerner
és E n g 1 e r felsorolása nyomán használtam, a növényt magát pedig

rajtuk kiviil más szerzk nyomán is a „vaginata" -tói különböznek

tartottam, (hogy faj, verietas vagy forma, az itt a növénygeográfiai

jelentséggel szemben mellékes) ; és a kapcsolatos steppeirodalommal

foglalkozván, mindenki könnyen rájöhet, hogy a H o s t-féle fajról van

szó, csakhogy mint egyetlenegy növényhez, úgy ebhez sem írtara

szerzt. Most, miután az orosz irodalmat behatóbban megismertem és

az ovina csoport fajait a délorosz puszták 15—20 pontján s Alföl-

dünkön is bségesen begyjtöttem, ennek az alaknak úgy, mint a

többi ide tartozó alaknak szisztematikai és növényföldrajzi értékére

vonatkozó felfogásomat is behatóbb feldolgozástól kell függvé tennem
;

a mi azonban D e g e n Á. ismertetésétl teljesen független. Az Elynius

caput medusae alatt D e g e n Á. E. asperum-ki vagyis több magyar

szerz E. crinitus-ki értem, a mit felesleges bvebben magyarázni.

D e g e n Á. ismertetésében nem vette figyelembe azt, hogy egy

növényföldrajzi dolgozatban nomenklatúrái fejtegetésekbe épp oly kevéssé

lehet bocsátkozni, mint rögtönzött szisztematikai részletezésekbe sem.

A mi a SpirantJies autumnalis, Euphorhia verrucosa, Sdxifroga hulhi-

fera stb. fajokat illeti, ezeket magam sem tartom jellemz pusztai

növényeknek, ámbár még ehhez is szó férhetne. Kerner azonban

felvette ket az három pusztai forraácziójába és itt az utóbbiak elem-

zése révén vettem fel ket. Téved azonban D e g e n Á. abban az

állításában.^ hogy a Fiimana procumbens ne volna tipikus pusztai

növény. Hiszen homokpusztáinknak a Duna—Tisza közén egyik leg-

jellemzbb növényfaja. Éppen így hibát követ el Degen Á. ismerte-

tésében ott is, a hol a Pollinia gryllust, a Hordeum Gussoneanumot

és a Biiplcuriim tenuissimumot felhozza, mint a délorosz steppék

növényét. Ezek onnan hiányzanak. A délorosz puszták és a magyar

Alföld összehasonlításában különösen egyike a legfontosabb növény-

földrajzi adatoknak az, hogy a Pollinia gryllm náhmk jellemz pusztai

növény, a délorosz pusztákon pedig hiányzik. A P. gryllus Besszárábia

néhány pontjáról, a tauri gubernium néhány szigetérl és a Kaukázus

magaslatairól ismeretes. E helyek azonban a délorosz pusztákon kívül

fekszenek. Nemkülönben a D e g e n Á. ismertetését támogató J á v o r k a

S.-nak az a megjegyzése (1. e füzet 223. oldalán) sem változtat a dolgon,

hogy ez a növényfaj Indiában (st hozzátehetem, hogy Ausztráliában

is) elfordul : mert itt a délorosz pusztákról van szó. Dolgozatom meg-

jelenése óta az Araltó és a Dnyepr közötti részen a délorosz puszták

nyári flóráját 34 különböz helyen begyjtöttem s a kapcsolatos orosz

irodalmat is gondosan áttanulmányoztam : a P. gryllus elfordulását

azonban a délorosz puszták egyetlenegy pontjára sem állapíthattam

meg. Ha Degen Á. tud e növénynek a délorosz pusztákon



. IRODALMI ISMERTET 211

való elfordulásáról, a tudomány érdekében állana azt tüzetesen

publikálni.

Kifogást emel D e g e n Á. ismertetésében az ellen, hogy a Balaton

mellékérl az Andromedát felsorolom, mert szerinte ma már ott egyál-

talán nem található. Ez nöiiényföldrajzi szempontból téves állítás még
akkor is, ha teljes bizonyossággal akczeptáljuk D e g e n A. kijelentését.

A növény legalább is oííuoíí (1. B rb á s, Balaton, 380. old.) és az a

körülmény, hogy a kultúra vagy általában emberi beavatkozás folytán

onnan esetleg végleg kipusztult, semmit sem változtat az illet terület

növényföldrajzi jellemén, illetleg nem befolyásolja annak a feltevésnek

a jogosultságát, hogy ez az adat is jelzi azt, hogy a Balaton illet partvidéke

alkalmas hegységi elemek befogadására. Téved Degen Á. ismertetésében

ott is, ahol 3L Bianihus leptopetalus, D. cnpitatus. Rnnunculus oxyspermus

Tamarix tetrandra stb. felsorolását hibásnak jelzi. Ezek ott, ahonnan em-

itve vannak, t. i. „az illyr flóraterületen vagy a vele határos mediterrán-

ban" mind elfordulnak, a Rholodendron Kotschyit sem véve ki,

melyet magában az illír flórakerületben Georgiev és Urumoff
talált meg. Az ismertetésnek ezt a hibáját Lengyel G.-nak az a

megjegyzése (1. e füzet 223. old.), hogy az illyriai területet tágabb

értelemben vettem, legkevésbbé bem mentheti, mert hiszen a térképe-

men a terület idevágó része tüzetesen fel van tüntetve. A Polygala

chamaebuxus és az Erica carnea tényleg több mint bizonyos, hogy

hibás adat : Wettstein nyomán került be a dolgozatba (lásd

Chavanne, Handatlas növényföldrajzi lapjának magyarázó szövegét).

Eredete pedig ennek a két adatnak az irodalomban még messzebbre

vezethet vissza. Megbízhatatlanságukat és azt, hogy hibásan kerültek

a Szarmata flórakerület adatai közé magam is azonnal észrevettem :

az illet helyrl (586. old.) törlendk. Ennek kapcsán a Degen Á.

ismertetésétl függethnül említek itt meg egy, a munka összeállítása

közben véletlenül becsúszott hibát, nevezetesen azt. hogy az Aíkanna

iinctoria a nyugat és a kelet közös fajai közé került (573. old.),

holott csakis a nyugati steppék tipikus növénye, a délorosz pusztákról

aligha van róla biztos elfordulási adat. Nem állítom, hogy flóra-

listáim adatai mind kiállják a monografikus bírálatot. Dolgozatom német

kiadásában is, melynek szövege nincsen már kezeim között, több

adat van helyesbítve, olyanok is, melyekre nézve az irodalomban

hibás elfordulási adatok nyomára j^em. Nem szabad azonban el-

felednünk, hogy a fajok kiterjedt és hibáktól nem mentes irodalma mellett

alig képzelhet el olyan növényföldrajzi flóralista, a mely kifogások

ellen teljesen védve lenne, különösen akkor, ha erszakos elferdité-

sekkel kezeljük azokat.

Dolgozatom mintegy négyezer növényfaj figyelembevételén alapul.

Ezek nagy része csak utalások révén és százalékszámokban van

kifejezésre juttatva és úgy hiszem, mintegy 600 van közülük név

Bzerint felsorolva. Hogy ily adatanyag czédulázása, az egyes adatok

megfelel növényföldrajzi osztályozása, beosztása, többszöri átírása stb.

mellett hibák csúszhatnak be, azt bvebben nem kell magyarázni, különösen

nem akkor, ha az irodalom esetleges tévedéseit is figyelembe vesszük
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s a fajoknak specziálisan nálunk szokásos szétforgácsolására gondolunk.

Ez korántsem lehet esetleges hibák mentsége, mert a hibákért mindig a szerz
felels ; csak a dolgozat természetének megvilágítására hozom fel,

a mit leghívebben különben az a körülmény is megvilágít, hogy

D e g e n Á., a fentiek szerint, még kritikai ismertetésében is több

durva hibát követett el. Ezek közül egyet, a Garagana digitata-rsi

vonatkozót, igyekezett lapja 1912. évi folyamának 225. oldalán korri-

gálni, de a korrekczió is hibás, mert igaz ugyan, hogy ezt a növényt

a lassanként tisztázódottak szerint a C. frutex elnevezés illeti meg,

de Degen ^.-nak az az önkiigazítása, hogy a C. digitafa név valami

nagyon elavult volna, nem állja meg helyét, mert egy olyan nevet,

amelyet pl. még az Engler Natürliche Pflanzenfamilien-jének monog-
ráfusa használ, nem lehet teljesen elavultnak deklarálni.

Mindezeket összefoglalva, dolgozatom adatainak egységes és

átgondolt figyelembevétele mellett az eredményeket és növényföldrajzi

beosztásomat teljes mértékben fenntartom. Ezen Degen Á. sem igen

változtat ismertetésében. Nem maradnak ugyan el abban az általános

érvényre törekv megjegyzések sem, ezek azonban igen kétes jelen-

tségek, így az Alföld flóráját egyszer a hegyekbl (82. old.), más-

kor az orosz pusztákról, a völgyek mentén vezeti le (85., 86. old.)

;

a fejldéstörténetet ,Jelszó''-nak tekinti (89. old.), de azért egy más
helyen (82. old.) mégis a hegyvidéki flóra fejldéstörténetében keresi

a növényföldrajzi kérdések megoldásának kulcsát stb.

Ezeken kívül Degen Á. ismertetésének 85. oldalán a Prut

helyett a Dnjepr vagy (!) a Don folyót jelöli ki flórahatár gyanánt.

Wagner J. pedig (1. e füzet 222. old.) a Kárpátok hegyián czát,

mert — s ebben mindketten egyetértenek — a Prut folyó síkságon

és dombok között haladva nem lehet flóraválaszték. Azzal, ho gy éles

flóraválasztékról a Prut környékén nem lehet szó, sem Degen Á.,

sem Wagner J. nem mond mást, mint ami dolgozatom 577. olda-

lán világosan ki van fejezve. Ha ennek daczára is a Prut folyó kör-

nyékét tartom legalkalmasabbnak flórahatárul, annak az az alapja,

hogy a szomszédos területeknek : innenfell Moldovának és a romá-

niai Dunamentének, túlfelöl Besszarábiának és még inkább a chersoni

iíormányzóságnak, meg a tauri pusztáknak a Pruttól távolodva lénye-

gesen eltér flórája van, a mi egyik irányban az Alföld felé, másik

irányban a délorosz puszták zöme felé hovatovább fokozódik. Ebben,

úgy tudom egyetértenek velem a helyi flórákkal jól ismers orosz

botanikusok is. Dolgozatomra vonatkozólag az részükrl csak az a

kérdés merült fel (talán már nyomtatásban is), hogy nem volna-e

megfelelbb, flórahatárnak a keleti vízválasztó helyett, a nyugati víz-

választó, t. i. a Prut és Szeret közötti. Hogy a messze keleten van

egy flórahatár, abban igaza van Degen Á.-nak : st egymásután

kett is. Ez azonban más lapra tartozik.

A Kárpátok gerincze, s általában a mi keleti politikai határunk

nem lehet semminem, még alsóbbrend flórahatár sem.

Az alsóbbrend határ a Kárpátok keleti végs dombsorain

vonható, körülbelül a térképemen vont vonalon. Az e közt és a Prut
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között lev területet pedig, legalább Grecescu adatai alapján,

semmiesetre sem lehet a délorosz pusztákhoz csatolni, a minek okait

utazásom óta nemcsak a felhozott (irodalmi) flóraadatokban s a Fekete-

tenger távolságában, hanem abban is látom, hogy a moldovai puszták

a keleti Kárpátok hatása alatt állanak és talajuk meg klímájuk viz-

dúsabb, mint a délorosz pusztáké ; éppen úgy, mint a hogy a mi

Alföldünké is az.

Végül a jelen füzet 222—224. oldalán olvasható megjegyzésekre

akarok még röviden kitérni.

Jávorka S. megjegyzéseire az elbbiekben már válaszoltam,

csupán arra kell öt itt még figyelmeztetnem, hogy olvassa el jobban

dolgozatom 579. oldalának utolsó bekezdését, vagy 586. és 587.

oldalán az illyr flórakerül etröl írottakat, a hol világosan ki van fejezve

az, hogy Alföldünk flórája kapcsolatos a Balkánnal.

Hogy csekély arányban kelet felöl, tehát a Fekete-tenger mellé-

kérl kaphattunk növényeket, az is ki van fejezve a dolgozatban (pl.

574., 576., 579. old.). A kett között azonban nagy a különbség.

A Balkánról, mint a pleísztoczénben jégmentes területrl sokat kaptunk,

a Fekete-tenger steppe-meWékéröl, mint fiatalabb képzdésií helyrl

valószínleg igen keveset.

Lengyel G. megjegyzéseinek egy részével az elbbiekben

már szintén több helyen foglalkoztam; ezeket nem ismétlem meg.

Egyebekben pedig els sorban is a Linaria odora-ra. nézve felesleges

magyaráznom, hogy Poroszország Európának nyugati részén van. ügy
látszik, hogy a déli és nyugati kifejezést felszólaló és D e g e n A. ia

minden egyes felsorolt fajra vonatkozónak értelmezi, holott ez a ki-

tétel az egész csoportra van kiemelve és ögy értend, hogy a felso-

roltak közül egyik esetleg csak nyugaton, másik csak délen él. A
Dianthus Icptopetalus pedig nemcsak „a Fekete tenger vidékérl",

hanem pl. Maczedóniából, Szerbiából és Görögországból is ismeretes.

A Phlomis pungeus és Hypecoum caucasicum felhozása nem egyéb,

mmt növénygeografiai kijelentésbe burkolt synonimikai, illetleg

rendszertani kérdés, a minek részletezésébe felesleges bocsátkoznom
;

hogy mit jelentenek, aziránt nem lehet kétség. Nem felel meg azon-

ban a valóságnak Lengyel G.-nak az „1—2 faj átlépi" kifejezésre

való hivatkozása, mert az a dolgozatban nincsen meg. E megjegyzése nem

egyéb, mint oly elferdítés, a mely erszakosan szigorítva igyekszik feltün-

tetni azt, a mi Degen Á. ismertetése illet részleteinek jogalapot szolgál-

tatna. A dolgozatban csak az van mondva, hogy „túlnyomó többsége".

A Spiraea cana, Lonicera glutinosa^ Ribes pallidigemmuni, Rham-
mus fallax, Digitális laevigata stb.-re vonatkozólag részben igaza lehet

Lengyel G.-nak abban az értelemben, amint azt a jegyzkönyvben

szövegezte. A ki azonban magát a dolgozatot veszi kézbe, els sor-

ban is meggyzdhetik arról, hogy a „Horvát- Sziavon flórakörnyék"

fleg Beck és Adamovic nyomán ki van jelölve ugyan, de jelle-

mezve nincs. (1. 587. old.). A fenti sorozat csupán mint a Pannóniai

flórakörnyékrl hiányzó fajok sorozata van felhozva, egyrészt két

horvátországi utam, nagyrészt azonban B o r b á s Balatonjának a szó-
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ban lev névsorok végén idézett helye alapján. És igaz ugyan, hogy
elször a „Horcát-Szlavon flóravidék^ kifejezés van használva,

8 sorral lejjebb azonban ott találja az olvasó a Horvát-Sziavon
hegyvidék kifejezést is. A névsor fajai pedig a Horvát- Sziavon hegy-

vidéken mind elfordulnak. Nagy részük Zágráb környékén, a Kleken,

a fiumei Karston stb. ; csupán egy-két faj s különösen a dalmáczial

Lonicera glutinosa esik a Dráva völgyéhez közelebbi Horvátországon

és Szlavónián kivül. — Hogy pedig a két kifejezés közül az

utóbbi értend, azt a növények s a Borhás-íé\Q munka idézett lapja

is kétségtelenné teszik. Lengyel G. azonban czélszerübbnek tar-

totta egy tollhibába kapaszkodva argumentálni. Ezt mindenesetre

jogosan megtehette, mert a ^flóravidék" kifejezés egyszer tényleg hasz-

nálva van ; e jogosság kihasználása azonban a néhámj sorral alább

olvasható helyes kitételnek elhallgatása mellett az elfogulatlan olvasót

tájékoztathatja az iránt, hogy miként a D e g e n Á. ismertetésének,

úgy az ezt támogatók támadásainak sem lehet komoly tudományos
ezélja. A. mire ez nem az els eset. (L. Növényt, közi. 1908. 74.

és 133. old.)

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM/
(Rovatvezet : KOmmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom

:

Bányai János: Adatok Abrudbánya környékének flórájához (Bei-

trage zur Flóra der Umgebung von Abrudbánya). Térképpel (Mit 1 Karte).

— Botanikai Közlemények. Xl. köt. 1912., 116—130. és (31.) old.

Borza Sándor: Contributiuni la vegeta^ia Mun^ilor Apuseni

(Adatok az Erdélyi Érczhegység növényzetéhez). — Transilvania. XLII. köt.

1911., 188—190. old.

Csete Sándor:A jegonyenyárfa támasztó készülékérl. — Termé-

szettudományi Közlöny. XLIV. köt. 1912., 61—64. old.

Degen Árpád dr. : Brassica armoracioides Czern Fiume mellett

(bei Fiume). — Magyar Botanikai Lapok. XI. köt. 1912., 80. old.

Megjegyzések néhány keleti növényfajról (Bemerkungen übcr

einige orientalisclie Pflanzenarten). LXIX—LXX. — Magyar Botanikai Lapok.

XL köt. 1912., 36—39. old.

Species nova : Inula ürumoffii Degen (in Bulgária). — Hazánk
flórájának új adata (Neu für die Flóra Ungarns). Crepis Blavii Aschers. (in

Croatia).

' E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjelent
hazai eredetíí, vagy hazai vonatkozású új szakii-odalmat, kiterjeszkedvén a
növénytannak minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy meg-
jelent közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent
közlemények forrásáról értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)


