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és az apró darazsak olyan jellemz, olyan feltn elváltozásokat,

eltorzulásokat idéznek el a növény testén, amelyek valóban

érdemesek arra, hoo:y velük a botanikus is foglalkozzék. Szép-

ligetinek a M. N. Múzeum Annaleseiben közölt dolgozatai elárul-

juk, hogy valóban komolyan érdekldött a gubacsok iránt. A her-

báriuma pedig elárulja, hogy ebbeli tevékenysége is jelents.

Az az 592 gui)acs, mely most a M, N. Múzeum növénytani osz-

tályának tulajdonába jutotr, a mi kis pathologiai gyjteményün-
ket tetemesen gyarapította. Szépligeti gubacsait e sorok irója

revideálta át, kétes esetekben Ross H. a müncheni cecidologus

segítségével. Kétségtelen, hogy ez a gyjtemény, állandó fejlesztés

mellett, a növénytani osztály számottev gyjteményei közé fog

emelkedni. Itt említem meg, hogy Szépligeti állandó összekötte-

tésben állott a két jeles cecidologussal Mayer-ral és Kie ff ér-

rel. Az Arnoldia Szépligetii Kieff. és az Oligo-
trophus Szépligetii Kieff. is ennek az összeköttetésnek

a maradandó emléke.

Utolsó szavam a köszönet szava, melyet a M. N. Múzeum
növénytani osztálya nevében a nagylelk adományozóhoz intézek 1

(A növ. szakosztály 1913 évi nov. 12-én tartott ülésébl.)

IRODALMI ISMERTET.
Sztankovits R. : Dykes : Az Irts génusz monográfiája. ,,The

genus Iris" liy William Rickatsoii Dykes Cambridge 1913. •* (246 oldal,

48 színes táblával, 30 szövegközti ábrával. Folio.) A szerz monográ-

fiájának bevezetésében kiemeli, hogy munkája, bár terjedelmes, még
mindig nem a legtökéletesebb.

Tanulmányaihoz felhasználta a kewgardeni, oxfordi, cambridgei,

edinburghi, berlini, párisi, bécsi és washingtoni muzeumok herbá-

riumain kívül az orosz, olasz és a kinai gyjteményeket is.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a külföldön a mi egye-

temi és múzeumi herbáriumainkat, sokszor fontos esetekben is, mel-

lzik. Innen van azután az, hogy jellemz, Iris fajokban bvelked
floraterületeinkröl a külföldön v.ijraí keveset tudnak. Ennek a kárát a

tudomány vallja, mert nyilvánvaló, hogy az olyan munka, amely a

magyar fajokat nem az eredeti magyar anyagon tanulmányozza, a

Magyarországban elforduló igen érdekes fajokra vonatkozólag csak

hiányos lehet.

A monográfia az Irisek-TÖ\ szóló irodalmat három szakaszban

tárgyalja és pedig a Linné eltti, a Linné korabeli és a Linné
utáni irodalom ismertetésével. Az irodalmi ismertetést követi a terje-

delmes bibliográfiai felsorolás. Ebben a felsorolásban ugyancsak gyéren,

st alig szerepel a magyar irodalom.

A munka további fejezetében tárgyalja a virág szerkezetét, a

génusz felosztását, továbbá az íriszek tenyésztését, A vegetáció szer-
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veket azonban behatóbban nem tárgyalja, az anatómiát is teljesen

mellzi. A határozó kulcs megelzi a szekciók felosztását,

D y k e s a szekciók és az azokon belülálló csoportok felosztása

alkalmával tekintetbe vette a termés és a magvak küls alakját is.

Ennek a jelentségét azért emelem ki, mert az eddigi irodalomban a

magvak és termések küls morfológiáját nem méltatták kellképen,

jóllehet a termések és a magvak rendszertani értékét Bernátsky I.

már jóval elbb hangsúlyozta.

A nagyterjedelm munka az Apogon-szekciót 77 oldalon tár-

gyalja. Ennek a szekciónak els csoportja a Sibiricd- csoport 9 fajjal.

E csoport els faja az I. sibirica L., amelynek hazánkban való el-

fordulását a szerz nem említi. Filogenetikai eredményeket sem álla-

pit meg a szerz és sajátságos, hogy azzal a csoporttal és fajjal

kezdi a részletesebb tárgyalást, amely filogenetikailag is a legidseb-

bek közé tartozhatik.

A Sibirica-csoportba tartozó egyéb fajokról, miután azok hazánk-

ban nem fordulnak el, nem emlékezem meg.

A Tenuifolia-csoportró], bár fajai hazánkban nem élnek, mégis

meg kell emlékeznem, mert Kanitz egyik fajáról, az /. Lóczyi ról

van itt szó, melyet Dykes az /. tenuifolia Pali szinonimjának minsít.

Az Apogon-szekció VII. csoportjába tartozik az I. ruihenica

Ker. Gawl, amelynek hazánkban való elfordulását a szerz említi.

A SjoMna-csoport tárgyalása alkalmával figyelemmel van külö-

nösen a spurin-ía.} szubtilis eltéréseire is. Ez magyarázza meg a sok

alcsoportot, amellyel a spiiria körén belül találkozunk. A hazai

I. spuriát, amelyet eddig I. subbarbata Joó néven tárgyaltak, de

amelyet Bernátsky és Janchen tipikus spuridnak minsített, Dykes

külön alcsoportban tárgyalja I. spuria var. subbarbata néven. A
kaukázusi és a perzsiai spuriák más három kategóriában szerepelnek.

A iSi/?MWa- csoportba sorolja a szerz az I. graminea L.-t is.

Ebbl hazánk területérl csak bánsági példányokat látott. Schur I.

psei(docyperus-ísLjki a graminea szinonimájának tekinti. Bernátsky ezzel

szemben „A hazai Iris-félék'^ cím dolgozatában (1911) kiemeli azo-

kat az eltéréseket, amelyek a graminea és a pseudocyperus között

vannak, így a spatha szélességében mutatkozó eltéréseket is és a

két fajt közeli rokonnak minsíti.

Az I. humilis M. Bieb. és az I. Sintenisii Ja?zA;a-fajokat a

szerz a gramineához hasonlóknak találja, de a szárban, a levelekben

és a magrügyekben megfigyelhet eltérések alapján külön-külön fajnak

ismeri el. Ezeket a megkülönböztetéseket a szerz javarészben hazánk-

ból származó anyag vizsgálata alapján tette. Ehhez csak annyit aka-

rok hozzáfzni, hogy a kérdéses három faj összes szerveiben még a rhi-

zomákon is faji különbségek állapíthatók meg, úgy hogy ebben a három

formában egymástól élesen elkülönített úgynevezett jó fajt kell látnunk.

Az ^j)Ofifon- szekcióba tartozó Jri5-fajaink közül az I. piseuda-

corus L-t a szerz a Laevigata-csoporthai, sorolja.

Az Apogon-Bzekciót követi a Pardanthopsis, az Evansia, az

Oncocydus, a Regelia és a Pseudoregelt a-azekciók tárgyalása. Mivel
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ezekbe a szekciókba leginkább exotikus fajok tartoznak, azok részle-

tesebb tágyalásába nem bocsátkozom. Minket közvetlenül a Pogoniris

szekció és annak a csoportosítása érdekel. A Po^owim-szekcióba tar-

tozó fajokat a szerz hét alcsoportba osztja. Az e szekcióba tartozó

hazai fajainkkal, különösen a W. Kit-íé\e fajokkal igen mostohán
bánik a szerz, azokat legtöbbnyire szinonímoknak minsíti. Ha ennek
az okát kutatjuk, csakhamar megkapjuk a választ. Elssorban az

angoloknak a fajról való felfogásában, másodsorban a hiteles és eredeti

példányok ismeretének hiányában és a kultivált egyedekben beállt

esetleges eltérésekben látom azokat az okokat, amelyek a szerz
eljárását indokolják.

Az angolokról tudjuk, hogy kollektív nagy fajfogalmat állítanak

fel és a faj bels tagolódására, szubtilis eltérésekre nincsenek tekintettel.

Összehasonlító vizsgálati anyag, eredeti példányok hiányában az

értékelés is hiányos lehet, de ha állt is elegend herbáriumí anyag
a szerz rendelkezésére, oly szubtilis eltérések, melyek az egyes

rokonfajok között észlelhetk, herbáriunii anyagon sokszor nehezen
tanulmányozhatók. Mivel azonban a szerz számos, majdnem valamennyi

fajt a kertjében is tenyésztette, a változott éghajlati és talajviszonyok

között valószín, hogy a fajok szubtilis eltérései is változást szenvedhettek.

Közismert tény az, hogy a kerti talajban a növények bujábban

nnek és el is vesztik rendes termetüket. Kérdés, volt-e a szerz-
nek alkalma magyar származású fajokat tenyészteni és közelebbrl
megvizsgálnia ?

A Pogoniris els csoportja a Flavissima - csoport, melynek
törzsfaja az I. fiavissima Pali. A szerz a szinonimok között sorolja

fel az I. arenaria W. Kii-isi]i is. A szerz e faj elterjedésérl azt

mondja, hogy Morvaországon, Magyarországon és Ázsia északkeleti

részeiben Altaitól Mongoliáig terjed és kijelenti, hogy az I. arenariát

nem lehet az Altai-hegységböl származó fajtól megkülönböztetni.

A British Múzeumban látott eredeti keleti növény közölt jel-

zései igen kétesek. így a dahuriai példány „/. lutea biflorae affinis"

és a Baikal-tóvidéki „J. pumila" közült jelzése bizonyos kételyt

támaszthat. Hogy a szerz az I. arenariát a fajok soraiból törli, azt a

Maximovic-ra. való hivatkozás nem indokolja, aki úgy véli, hogy
egybe kellene foglalni a flavissima-ídijt az arenariával kiemeli azonban

azt, hogy a keleti növény — a fiavissima — humuszos nedves

talajban, az arenana ellenben leginkább homokon terem, szárrészei is

megnyúltak, szóval más, mint a keleti növény. Ezekre az eltérésekre

D y k e s nem fektet nagy súlyt, kiemeli, hogy a kertjében tenyésztett

arenarián nem látta azokat az eltéréseket, amelyeket a szerzk látni véltek.

Megállapítható azonban az, hogy ez a két faj igen közel áll

egymáshoz, tehát oly rokon fajok, melyeknek a megváltoztatott tenyész-

tési viszonyok közt szubtilis eltérései el is tnhetnek.
Csak az esetben volna indokolt a szerz eljárása, ha az I. fia-

vissima és az I. arenaria egy termhelyen fordulna el nálunk s ha
már külön fajnak nem ismeri el, legalább alfajnak vagy faj változatnak

minsítette volna.
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Bernátky idevágó dolgozatában (Bot. Közi. 1909.) pontosan

felsorolja azokat a különbségeket, amelyek az I. fíavissima és az

I. arenaria között megfigyelhetk.

A Por/oniris további csoportosításában következik az európai

törpe Pogoniris-fajok csoportja. E csoportba tartozik az I. pumila L.

A szerz kiemeli, hogy a csoportban, melyben elágazatlan szárú fajok

vannak, nagy zavarra adhat okot különösen ugyanannak a fajnak

változó színezete, aminek a titkát nem sikerült még fölfedeznie, de

úgy gondolja, hogy a sárga, az ibolya és a kékszín anyagnak meg-
egyez, vagy egymáshoz igen közelálló kémiai szerkezete van.

Az I. binata Schur, az I. cliantha Schur és az I. scapifera

Borh-ról az a szerz véleménye, hogy ezek az I. pumila és az

I. aphylla hibridjei.

Az I. hosniaca Beck fajt az I. Reichenbarhii Heuff szinonim-

jának tartja és pedig azért, mert azokat a kertjében tenyésztve, eléggé

megkülönböztetnek nem találta s ha van is köztük némi színbeli

eltérés, a szerz nem lát benne okot arra, hogy ezek alapján azt

faji rangra emelje. Ezzel szemben Bernátsky a két forma közti kö-

zeli rokonságot hangsúlyozva, azokat egymástól megkülönbözteti.

Az európai nagy Pogoniris-ía]ok csoportjában említi a szerz
az I. aphylla L.-i, mely fajnak egyik szinonimja az I. hungarica W.
Kit, de szinonimnak minsíti az I. bohemicát is. Kétséget támaszt

azonban az, hogy Linné mely vidék Irisét jelöli /. aphyllának, mert

a Spec. Plánt. 38. lapján a származás helye egyáltalában nincs meg-

jelölve. Dykes az Aschersen-Graebner Synopsisára hivatkozva az I.

aphylla faját a typica, a Fíeberi és a hungarica három változatában

tárgyalja. Ezeket a változatokat egyelre szinonimnak veszi, de nem
zárkózik el a nevezett fajoknak ujabbi pontosabb vizsgálata elöl sem.

Az I. variegata L. faj az egyedüli, amelyhez szinonímokat nem
sorol fel. Fajváltozataí gyanánt említi a szerz az I. leucographa

Kerner-t és az I. lepida Heuff-l, amelyeket az I, variegata albínó,

illetve felfúvódott spatha-levelü, ibolyaszín eres változatának tekinti.

Bernátsky nem azonosítja magát azzal a felfogással, a mennyiben

ö az említett fajváltozatokban az I. variegata rendellenesen kialakult,

intenzív szín egyéni eltéréseit látja.

Az I. florentina L. faját a szerz az I. germanicn L. fajához

sorolja varietás gyanánt, egyszersíteni óhajtván e faj nomenklatúrái

nehézségeit (164. old.). A szerz hivatkozik a Bot. Mag. I. florentina

képére, amelyet I. albicansnak minsít, viszont a Miller Iconesében

ábrázolt fiorentinát fehér virágú /. spur/á-nak veszi. Tekintettel a

közlések sorrendjére, Redouté prioritását kellene fenntartani és

I. florentina nevével az I. albicans-ot felruházni, de mivel ez nagy

zavarokra adhatna okot, azért a szerz Bot. Mag. növényét látja el

az I. aViicans nevével.

Hogy a szerz varietása, az I. florentina var. germanica meny-

nyire egyezik az I. germanicával, arról a szerznek 1911-ben volt

alkalma a firenzei Barr és fiától kapott anyagon meggyzdnie.
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D y k e s valószínleg hibás név alatt kapott növényt tenyésztett

és onnét eredhet a határozottan téves véleménye.

B e r n á t s k y az /. florentina részére fenntartja a nevet és a

faji rangját. Az I. germanica és az I. paliida rokonságába tartozó

oly fajnak tekinti, mely minden szervében, még a rhizomájában is

jól megkülönböztethet. Ezt a nézetét egy összehasonlitó táblázattal

is bizonyítja és támogatja.

Kiemelem azt, hogy a kertészek még a levelek alapján is meg-
különböztetik ezt a három fajt.

A szerz az /. páliida Lam-t az /. germanica-tól csak virág-

zata alapján különíti el, holott ezek, a mint azt a pontosabb vizsgálat

igazolja, minden szervükben különböznek egymástól.

Az /. Cengialti Amhrosi fajt var. dlyrica névvel jelöli és az

7. illyrica Tonim fajt törli, mert az I. paliidának törpe alakját látja

benne.

Bernátsky szerint az /. illyrica, mint a jjaZh'c/a varietása

jobban illeszkedik be a szisztematikai csoportosításba. A Pogoniris-

szekció további csoportjai a mezopotámiai, a keleti és az indiai Iriseket

foglalják magukban.

A Nepalensis-, Juno-, Xiphimn-, Reficulata-szekcióksit tárgyalva,

utolsónak marad a Gynandriris-szekció tárgyalása.

A hibridek, a magvak és a hibásan alkalmazott nevek tárgya-

lásával fejezi be a szerz jelents munkáját.

Ettl a munkától azt vártuk, hogy sok olyan kérdést fog tisz-

tázni, amely bizonyos fajok rangjára és szisztematikai helyére vonat-

kozik, de a munka várakozásunknak csak részben felel meg.

A terjedelmes munkában kifejezésre jutó felfogással mi is

szembehelyezkedünk. Nem azonosítjuk magunkat azzal a felfogással,

fleg a honi fajaink csoportosítása illetleg összevonása miatt sem.

Az /. germanica- és az I. florentina-ía^ok összevonása csak hi-

básan meghatározott anyaggal magyarázható. Hozzájárul ehhez az az

eljárás is, mely csak egyes szervek vizsgálatán alapszik. A monográfia

nem zárkózhatik el a növény összes szerveinek nemcsak morfológiai,

de anatómiai együttes vizsgálata elöl sem.

Alkalmam volt a hazai Jm-fajok rhizomáival anatómiailag és

ezzel együtt morfológiailag is foglalkoznom és annak alapján csak

hozzájárulhatok ahhoz a felfogáshoz, hogy a fajok vizsgálata alkal-

mával a növény minden szervét és minden egyes részét pontosan

meg kell vizsgálni.

Határozottan nagy érdeme a szerznek az az eljárása, hogy a

kertjében tenyésztett Irisek virító példányait, úgyszintén a magvakat

színes, mvészi kivitel táblákban örökíti meg, amelyek azonban nem
teszik feleslegessé a mindenre kiterjeszked beható tanulmányt.

Eltekintve mindezektl, ez az elsrend kiállítású munka, azt

az óhajt juttatja kifejezésre, vajha sok ilyen hatalmas monográfia

állana a botanikusok rendelkezésére.

(A növ. szakosztály 1913 okt. 8-án tartott ülésébl.)



242 IRODALMI ISMERTET

M e s z G. : Szabó Zoltán : „ Útmutató növények gyjtésére,

konzerválására, növénygyjtemények berendezésére és növénytani meg-

figijelésekre^ c. könyvének ismertetése.

(A Népszer Természettud. Könyvtár 3-ik kötete. A Kirándulók

Zsebkönyve 2-ik kiadás, I. Növénytani rész, 64 képpel. Budapest,

1913. Kiadja a Kir. Magy. Természettud. Társulat. Ára: tagoknak

3'50 K, nem tagoknak 5"— K.)

Hasznos és ügyes könyvet adott a Kir. Magy. Természettudo-

mányi Társulat a botanika barátainak a kezébe. Régóta éreztük ilyen

könyvnek a hiányát. Az érdekldök egyre ostromolták a szakférfiakat

tanácsukat kérve, miképen kell herbáriumot készíteni és gondozni,

miképen kell a virágtalan növényeket gyjteni és megrizni, miképen

kell kényes növényeket szárítani, stb. Szabó Zoltán kitn könyve

mindezekre a kérdésekre kimeríten felel. A könyv nem nagy (180

oldal), de tekintve, hogy nyomása sr és szövege kis bets, mégis

terjedelmes anyagot tárgyal. Nagy elnye, hogy felesleges dolog

alig található benne (Pálmák gyjtése), minden, amit mond szükséges

és gyakorlati érték. Ebben különbözik a hasonló tárgyú német mun-

káktól, melyek az egész növényrendszert is felveszik, ismertetvén azt

a tankönyvek módjára. Ha igaznak ismerjük el a szerznek következ

állítását: „Minden irányú botanikai mködés csak akkor lehet alapos

és eredményes, ha megelzte a növénygyüjtés, a növényeknek termé-

szetben való megismerése", akkor ez a könyvecske, mely a növények-

nek a természetben való megismerését kívánja megkönnyíteni, valóban

lényegesen el fogja mozdítani a botanika mvelését hazánkban.

A mi közönségünknek nagy szüksége van ilyen jó tanácsadóra,

inely elkísérje sétáin és bolyongásain.

Közönségünk túlnyomó része, ha rászánja is magát a szabad

természetben való járás-kelésre, rendszerint érdekldés nélkül nézi a

természet remek alkotásait. Szeme nincs hozzászoktatva ahhoz, hogy

megpillantsa az útjába es tárgyakat, vagy ha meg is látja, azok nem
tudják elméjét foglalkoztatni, közönyös irántuk. Sokkal nagyobb ez a

hiba, semmint azt gondolnók. A közönségnek olyan irányban való

nevelése, hogy a természetet megszeresse, hogy érdekldjék a körülötte

lev tárgyak iránt, hogy elmélkedhessen a látottak felett, oly nagy

feladat, melyet sok-sok tényeznek kellene magára vállalnia. A nép-

iskoláktól kezdve az egyetemig az iskoláknak egész serege kell, hogy

átérezze ennek a feladatnak a fontosságát. A társadalom számtalan

egyesülete közül alig egynéhány ápolja a természet kultuszát. Magá-

nyosok és hatóságok is sokat tehetnének e téren. Az emberek mily

nagy tömegét vonhatnák el így a rossz útról az erdk és mezk virágos

ösvényeire, a bzös korcsmából a virágtól illatos kertbe, a játékosok

asztala melll Isten szabad ege alá. A természettel való foglalkozás-

nak százféle jótékony hatása volna, ami együttesen és végeredményé-

ben az ország kulturális és anyagi állapotán is javítana.

A Kir. Magy. Természettudományi Társulat most is helyes

úton jár, amikor e könyv kiadásával el akarja mozdítani a termé-

szet megismertetését. A beavatatlan, ha csak futólag is átlapozza ezt
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a könyvet, be fogja ismerni, hogy mily végtelen sokat tár szeme elé a

természet és mily sokat kell még pótolnia. A beavatott pedig szám-
talan jó tanácsot talál, melyekre eddig nem gondolt, számtalan út-

mutatást, receptet, melyeket eddig csak fáradsággal és sok idöpazar-

lással lehetett különféle könyvekbl kiböngészni. A könyv tartalma a

következ fejezetekre oszlik: I, Virágos növények és harasztok, II.

Mohák, III, Gombák és zuzmók, IV, Moszatok, V. Kovamoszatok,
VI. A Charafélék, VII. Különleges irányú gyjtemények (ú. m.

:

szemléltet, növényföldrajzi, iskolai, alaktani, élettani, növénykórtani,

növényteratológiai gyjtemények), VIII. A növények névjelzöje, IX. A
növények fotográfozása és rajzolása, X. Útmutatás élettani megfigye-

lésekre, XI. Útmutatás növényföldrajzi kutatásokhoz, XII. Gyakorlati

útmutatások monográfia készítéséhez. XIII. A növénycsere.

A virágos növények fejezetében szól a gyjtésrl, a növények
szállításáról, szárításáról, folyadékban való konzerválásáról, a herbá-

rium berendezésérl és gondozásáról, meghatározásról és a mikrosz-

kópos vizsgálatról. A virágtalan növények fejezeteit is aprólékos gond-
dal, mindenre kiterjed figyelemmel állitotta össze. A szöveget 64 kép
magyarázza. Talán helyes lett volna mintegy 10 olyan képet is fel-

venni, melyek egy-egy egész oldalon a virágtalanok jellemzbb, vagy

díszesebb, feltnbb képviselit ábrázolták volna. A német népszer
irodalom könyveiben vannak ilyen mutatós táblák, melyek amellett,

hogy esztétikailag is hatnak, a figyelmet is tartósabban tudják lekötni.

Közönségünk bizonyára szívesen fogadta volna, ha — mondjuk— a mo-
szatok fejezete mellett ott látná a moszatok egyes képviselit is egy
táblán lerajzolva. Hiszen a virágtalanokat olyan kevesen ismerik és a

jó képek oly sokat magyaráznak! A könyv használhatóságát jelenté-

kenyen növelte volna, ha minden fejezet végén, vagy a könyv végén
a fontosabb dolgozatok jegyzéke állana. Még a szakember is nehezen
tudja összekeresni azt az irodalmat, a melyre szüksége van, amikor
valamely tárggyal foglalkozik. Mennyivel nehezebben megy ez másoknál

!

A könyv szövegében van ugyan itt-ott utalás müvekre, melyek
melyek az illet tárggyal behatóbban foglalkoznak, mindazonáltal jó
lett volna gazdagabb könyvjegyzéket is az olvasó kezébe adni, aki

azt bizonyára szívesen fogadta volna. Itt els sorban a magyar flórá-

val foglalkozó dolgozatokra gondolok, amelyeket oly módon kellene

csoportosítani, hogy az érdekld azonnal megtalálja annak az ország-

résznek botanikai irodalmát, melyhez az vidéke tartozik.

Az apró-csepr hibáktól eltekintve, amelyeket az olvasó talán

észre sem vesz, Szabó Z. könyvét, mint a célnak megfelel jeles

munkát a közönség figyelmébe ajánlom.


