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azért, hogy elnyeit kimutassam, hogy minden részének lelkiismeretes fel-

dolgozását és tudományos becsét kiemeljem és hogy rámutassak arra, hogy

íme hiábavaló a középiskolák tanárainak az az általános panaszos mentsége, hogy

vidéken nem lehet tudományosan dolgozni. íme Hollós megmutatta, hogy

nemcsak hogy lehet dolgozni, hanem e mellett lehet nevezeteset és nagyérdemt
alkotni, mely hívatva van nemcsak a magyar irodalomban, de az egész

világirodalomban számot tenni, a mire mi csak önérzetes örömmel és büszke-

séggel mutathatunk rá azzal az óhajtással, hogy vajha Hollós szép példája

másokat is hasonló munkára késztetne, a mint azt elszavának záró sza-

vaiban kívánja, melyek nemcsak a munkát, de magát a szerzt is szépen

jellemzik, miértis ismertetésem végeztével közlésüket helyen valóknak látom

:

»Tiszta idealizmus, hazám és a természet szeretete által lelkesítve, minden

anyagi haszon reménye nélkül, öt éven át összes szabad idmben ennek a

munkának éltem, melyet most azon óhajtással bocsátok közre, bárcsak fiata-

labb, jobb erk hasonló ügyszeretettel írnák meg a többi hazai gomba-

csoportok monográfiáját és járulnának ahhoz a munkához, melylyel hazánkat

természetrajzi tekintetben megismertetni törekszünk.*

Filarszky Nándor: Magyarország moszatai.*

Magyarország ezeréves fennállásának emlékére a k. m. Természet-

tudományi Társulat kiadta »A magyar birodalom állatvilága* czímü mvet,
vagyis a magyar birodalomból addig ismert állatok rendszeres lajstromát.

E helyen többször hangzott el az a mondhatnám közös óhajtás, vajha

botanikusaink is szövetkeznének hasonló munkára. Ez az óhajtás különben

nem is újabb kelet, kifejezte ezt már Sadler József is, st nagyobb

szabású munkának a kiadására is gondolt, tervezetet is készített egy Láng,
Rochel és Frivaldszky társaságában kiadandó természetrajzi mrl,
mely Magyarországnak növénytani, állattani és ásványtani kincseinek el-

sorolását, leírását és ábrázolását foglalta volna magában (M. N. Múzeum
növénytani osztályának kézirattára 97. sz.) ; Sadler meg is kezdette munkáját

akképpen, hogy az addig ismert és megjelent növénytani dolgozatokban

említett, valamint Magyarországban talált növényfajokat, továbbá az idejében

élt botanikusoknak a gyjtéseit, nemkülönben a kezéhez került különböz
származású régebbi növénygyjtemények tartalmát külön összeíratta, hogy ezek

alapján a tervbe vett munkát elkészíthesse ; sajnos azonban, csak eddig jut-

hatott. Az egybegyjtött, nagyobbára puszta növénynevekbl álló, betrendes

enumerácziókat tartalmazó elenchus-ok, index-ek, Verzeichnisse, jegj'^zékek

az utókorra visszamaradtak ugyan, — külön csomagban rendezve megvannak a

M. N. Múzeum növénytani osztályának kézirattárában, — de sem a Magyar-

* Felolvasta a szerz a növénytani szakosztálynak 1904. évi fehruárius 10-iki

(lüO-udik) ülésén.
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országon term növények egységes enumerácziója, sem Magyarország llórája

és még kevésbé a tervezett nagyszabású magyar természetrajzi m, mely

mind a három rendbeli természetrajzi tárgyakat felölelné, mindeddig nem látott

napvilágot.

Tisztelt szakosztály! A mai 100-adik botanikai szaklésünk alkalmából

» Magyarország moszatai« czímén ennek az imént vázolt régi tervnek a megvalósí-

tásához készült els fejezetérl szerencsés vagyok röviden beszámolhatni.

Dolgozatom tárgya az eddig ismeretes magyarországi moszatok rendszeres

elsorolása ; ebbl ezúttal csak a következket, a végeredményeket emlí-

tem meg.

A rendelkezésemre lev és hozzáférhet hazai, valamint hazánkra vonat-

kozó idegen algológiai irodalmat hosszabb id óta mind átkutattam és össze-

jegyeztem ; e források száma meghaladja a 200-at. Az eme forrásokban talált

algológiai adatok felülmúlják a GOOO-et. Emez adatoknak a rendszeres, lehetleg

kritikus összeállítása a következket eredményezte :

Találtatott és elsoroltatott eddig Magyarországból több mint 2500 faj,

továbbá 600-nál több változat (varietas) és alak (forma), melyek összesen

500 génuszba tartoznak.

Cyanophyceae-hl ismeretes

Diatomophyceae-h\ »

ChJorophyceae-hi

Phaeophyceae-hl

Rhodophyceae-hl

236 faj és 48 var. és f. 50 génuszból,

747 >^ » 246 » » » 71 »

869 » ;> 264 » » » 219 »

47 » » 5 » » » 18 »

166 » » 6 » » » 76 »

Összesen . . 2065 faj és 569 var. és f. 434 génuszból.

»

»

»

A Diatomophyceae föntebbi számaiban a fosszil Bacillariaceae-YQ vonat-

kozó adatokat nem vettem figyelembe, bár ezeket is mind összeírtam. De még

így is a Diatomophyceae-VQ esik a legtöbb adat, körükbl pedig a Naviciila

génusz az, mely nálunk is a legelterjedtebb, mert 500-nál több adat 153 faját

és 47 varietását .meg formáját említi.

A legtöbb adat Erdélybl származik, azután következik a M.-Tátra és

vidéke, Budapest környéke, a Balaton és vidéke, a Fert-tó és némely északi

megye ; legkevesebb adat van a Nagy-Magyar-Alföldrl, melynek számtalan

mocsaraiból és álló vizeibl mindeddig alig ismeretes valami a moszatok

körébl. Aránylag kevés adatot találunk a magyar tengerparti vidékrl is,

mert a legtöbb adriai-tengeri moszat Triest és Istria tengerparti vidékeirl vált

ismeretessé.

Az els magyarországi algológiai adatot B u c h h o 1 1 z Jakab* (kés-

márki tümíves, utóbb keresked) »Beschreibung des wundervollen karpathischen

Schneegebirgcs« czímü értekezésében találtam, mely értekezését B u c h h o 1 tz

még 1752-ben írta meg, de mely csak 1783-ban jelent meg legelször az

* Atyja idsebb B u cli h o It z György nagyloinniczi lelkész írt;i le legelször

a Magas-Tátrát 77 eves korában 17l9-licn, de ez az érdekes dolgozat csak 1899-ben

jelent meg Lcsén.
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»Ungarischcs Magazin* III. köteteben, Icnutobb pcdiy újból lenyomatott a

»Karpathenpost« (késmárki hetilap) 1903. évi 27-ik és folytatólagos számaiban.

B u c h h 1 1 z e dolgozatában ugyanis vörös hóról emlékezik meg, melyet a

M.-Tátrában a Menguszfalvi-Völgyben talált ; a hó színezdésének az okát is

magyarázza, de nem moszattól származtatja, -hanem czinóberportól, melyet az

es a magasabb sziklákról lemosott. Eme kétségen kívül a Sphaerella nivalis

elfordulására vonatkozó adat tehát csak közvetett adat, mindazonáltal tekin-

tetbe veend, mert 1772-bén Czirbesz F. A. (iglói ev. lelkész) két, szintén

a M. -Tátráról szóló értekezésében is tesz említést vörös, zöld és kék hóról a

nélkül, hogy a hó e sajátságos színezdésének az igazi okát is magyarázni

tudná; de legújabban egy lengyel botanikus, Rostanfinski is írt a

M.-Tátrában talált vörös és sárgás hóról és ennek igazi okáról, tehát az említett

régi megfigyeléseket megersíti, noha ezeket értekezésében nem említi. Az els igazi

adatokat magyarországi moszatokról L u m n i t z e r - nek 1791-ben megjelent

»F'lora Posoniensis« czím munkájában találjuk (10 fajt említ : Nostoc, Con-

ferva stb.) ; azután K i t a i b e 1 egyik kéziratában 1799-bl, melyben két

Chara-ídi] van fölemlítve a Balaton vidékérl. A többi adat mind 1800 után

való ; a XlX-ik század els felében meglehetsen gyéren vannak, régi bota-

nikusaink nem foglalkoztak moszatokkal, legföljebb Chara-kat gyjtöttek, melye-

ket még mint virágos növényeket szedtek és azok közé is osztottak gyjtemé-

nyükbe, pl. Wierzbicki, Rochel stb. Az adatok zöme a XlX-ik század

második felébl való és különösen az utolsó 20 évben jelentek meg srbben
különböz tárgyú algológiai czikkek és kisebb-nagyobb dolgozatok, melyek

évrl évre növelték a magyarországi algológiai adatok számát. Mindazonáltal a

sok adat nem származik sokaktól ; magyar botanikusaink az algológiával

mindenkor mostohán bántak és még most is alig vannak néhányan, a kik

moszatokat gyjtenek és meghatároznak.

Az irodalomban található adatok nagyon különböz természetek : vannak

eredetiek és átvett adatok, helyes, kétes és hamis adatok ; több meghatáro-

zásra állíthatnám, hogy csak »bona flde« történtek. Az ellenrzés a legtöbb

esetben lehetetlen, mert nincsen gyjtemény, a hol az illet anyagot meg
lehetne találni, az adatot esetleg kísér rövid megjegyzések pedig sok esetben

másra is engednek következtetni.

Tisztelt szakosztály ! Rövid elterjesztésemet, összeállított enumerá-

cziómnak hézagos ismertetését ketts óhajtással fejezem be : az egyik az,

hogy dolgozatom lásson mielbb napvilágot és azt mennél többen használják,

a másik kívánságom pedig az, hogy mihamarabb találkozzanak szaktársak, a

kik a növényország többi csoportjairól, nevezetesen a magyarországi Luiienes,

Fungi, Bryophyta stb.-rl hasonló lajstromokat készítsenek, st ez utóbbi óhaj-

tásomat azzal az indítványnyal is toldom meg, hogy a növénytani szakosztály

kérje föl és bízza meg az egyes növénycsoportokkal behatóbban foglalkozó

szaktársakat, hogy hasonló munkára vállalkozzanak és hogy ilyen módon — ha

nem is Magyarország növényzete -- de legalább annak egyszer és haszna-

vehet, tájékoztató lajstroma készüljön el rövid idn bell.


