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Staub Móricz emlékezete.^

(Arczképpel.)

Mai szakosztályi ülésünk tárgysorozatának els pontja a rendestl eltér.

Megszokott, mindennapi munkánk közé tztük egy kegyeletes kötelességünk

lerovását ; azt, hogy szakosztályunk egy kidlt oszlopának és fáradhatatlan

munkásának, vS t a u b M ó r i c z-nak emlékét ünnepeljük, és gondolatainkat az

egyéniségének, valamint ama tudományos botanikai eredményeknek szen-

teljük, amelyek az örökké él nevéhez fzdnek.

Kit ismertünk és kit veszítettünk el Staub Móric z-ban ?

Erre igyekezem felelet adni ; e felelet h megadását tettem feladatommá

akkor, amikor az emlékbeszéd megtartására, az elhunyt emléke iránt való

bens tiszteletem kifejezése gyanánt vállalkoztam. Szívesen tettem ezt, mert

hiszen egy méltó férfiú emlékének áldozni, és egy kitartó munkában töl-

tött élet bens rugóit, eredményeit vizsgálni és ezt nyilvánítani, tanulságos

és megtisztel feladat. Mindamellett azonban érzem, hogy ezt a feladatot én

tökéletesen meg nem oldhatom ; de szolgáljon mentségemi az, hogy Staub

M ó r i c z ot rövidebb ideig ismertem, és vele kevesebbet volt alkalmam érint-

kezni, semhogy életének és munkásságának képét olyan közvetetlen tapasz-

talatok alapján rajzolhassam meg, mint amilyen tapasztalatok emlékét az

kortársai emlékezetükben rzik.

Staub Móricz 1842-ben szeptember 18-ikán Pozsonyban született.

Édesatyja Staub Henrik svájczi születés, osztrák hivatalnok volt Hain-

burgban. Édesanyja Eriinger Anna, soproni születés volt és férjétl

elválva, két fiával, Jen-vei és Móricz-czal eleinte Pozsonyban, késbb Bécs-

ben élt.

Móricz Bécsben végezte a reáliskola harmadik osztályát és édesanyjával

Pestre költözve, itt a tanítóképzbe lépett, amely akkor még német nyelv

volt. Itt kezdte a magyar nyelvet elsajátítani.

Tizenhatéves korában Pesten helyettes tanító és két év múlva rendes

tanító lett ; de szorgalmasan folytatta önképzését is, és 1862-ben mint rend-

kívüli hallgató iratkozott az egyetemre. Itt a növénytanból Jurányi volt

els tanára. 1866-ban letette az érettségi vizsgát, 1867-ben segédtanár lett a

budai freáliskolában, és a tanári vizsgát kiállva, 1868-ban rendes tanár lett.

* Felolvasta Tuzson János a növénytani szakosztálynak 1906. évi febru-

áriiis 14-ikén tartott ülésén.
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1869—70-ben a berlini és a bonni egyetemen volt, aliol Braun, Ascher-
son és Hanstein voltak a botanikából tanárai. — 1874-ben helyeztetett

át a gyakorló gimnáziumba. 1877-ben pedig a budapesti egyetemen doktori

szigorlatot tett. Ugyanez évben bízta meg t a m. kir. Földtani Intézet igaz-

gatósága Heer »A Pécs vidékén elforduló permi növények« czím dol-

gozatának lefordításával. Ezzel vette kezdetét palaeophytologiai mködése.

Élete végéig, a mely 1904. évi április 14-ikén váratlanul következett be, a

gyakorló fgimnázium tanára és a m. kir. Földtani Intézet tagja volt.

Szakosztályunkhoz, melynek 1895-tl másodelnöke volt, a legszorosabb

kötelékek fzték. A Természettudományi Társulatnak 1884-tl választmányi

tagja, a Földtani Társulatnak 18S6-tól 1809-ig els titkára ; ezenkívül sok

tudományos és társadalmi egyesületnek választmányi tagja, tisztviselje volt,

Szolgálatait a kormány is többször vette igénybe és közéletünk terén is

kivette a maga részét a munkából, amire azonban itt részletesen nem ter-

jeszkedhetem. ki. Érdemei legfényesebb elismerése gyanánt ü Felsége 1897-ben

a királyi tanácsosi czímmel tntette ki, és a magyar Tudományos Akadémia

1898 ban levelez tagjává választotta.

Az elismerések során említhetem meg, hogy a Félix által leirt Qiier-

cininm Staiihii és a Staubia eriodendroides fosszilfák, valamint a Pantocsek

által leirt Actynoptychtis Síaiihii, Amphora SUiubii, Triceratium Stauhii

és Cymbella Statibii fosszil Bacillaria-félék s a Melanopsis Slaiibii Rrusina

subfosszil csigafaj viselik nevét.

Munkálkodása a botanika és különösen a palaeophytologia terén közel

30 évre terjed, mely lankadatlan és eredményekben gazdag volt.

Önálló dolgozatai közül, idszerint való sorrendben a következket

emelhetem ki. 1879-ben adta ki a fosszil Plu iiieria-fajok leírását, melyben a

soproni kszénbányából származó Pl. aiistriaca Ettgsiis. faj els leírását

adta. »A Fruska-Gora Aqititaniai Flórája« (1881.) czím dolgozatát Staub
még a Heer felülvizsgálata alá bocsátotta, mert — amint maga is említi — nem

volt még összehasonlító anyaga, és amint egy további ^iolgozatából láttam,

eleinte a kell irodalom sem állott rendelkezésérc. Meghatározott e dolgoza-

tában 13 fosszil növényfajt, és a S t u r meg a Heer ide vonatkozó meghatá-

rozásai kapcsán megállapította, hogy a Fruska Gora északi lejtjén elforduló

barnaszén-rétegek, a déli lejtn elfordulókkal és a sotzlmi rétegekkel is egykorúak.

»Nuvények Krassó- Szörény megye medilerrán rélegeiböl^ (1881.) czím
közleményében három mediterrán-korú növényt ismertet ; ezek között a

Cystoseira communis-t, melyre nézve az Ettingshauscn véleményét is

kikérte. Ezután tette közzé, 1883-ban »HariHadkori növények Felek vidékéröl«

czím dolgozatát. Ennek anyagát maga gyjtötte, K o c h Antal egyetemi tanár

társaságában. A leírásban nyolcz növényfajt ismertetve kimondja, hogy a

szóban lev hely valószínleg az alsó mediterránhoz tartozik. A » Baranya-

megyei mediterrán növények« meghatározása képezte tulajdonképpen legels

palaeophytologiai dolgozatát, melynek anyagát a m. kir. Földtani Intézet

részérl Dr. Hoffmann Károly-tól és az intézet jelenlegi igazgatójától,

B ö c k h János miniszteri tanácsostól kapta. E dolgozatát azonban, amelyben
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36 növényfajt, közöttük négy újat írt le, az E 1 1 i n g s h a u s e n felülbírálása

alá bocsátotta, és részben ugyan már 1878ban elkészítette, de csak 1882-ben

adta ki. A leírt növényzetrl megállapítja, hogy ezek az idsebb mediterránba

tartozók, benne a legrégibb miocaen korú fajok, st ennél régiebbek is el-

fordulnak, ami megállapításait érdekesekké teszi.

•»Az üsvilági Ctenis-fajok és a Clenis hungarica<<. leírásában (^1896.)

egyrészt a Ctenis nev fosszil harasztok összehasonlító leírását adja, más-

részt leírja a Krassó-Szörény-megyei Dománból származó új fajt, amelyet

hazánk lyas-korú flórája egyik legérdekesebb, legszebb növényalakjának

mond, és amelyben a sorus-ok fölismerésével újabb bizonyítékot szolgáltatott

arra nézve, hogy a fosszil Ctenis-{si']ok harasztok.

S t a u b-nak a hazánk fosszil helyi flóráiról szóló dolgozatainak leg-

jelcntékenyebbike »A Zsilvölgy aquitánkorú Jlórájá«-ió[ (1887.) szól. Ebben

a H e e r ugyané területre vonatkozó meghatározásainak tekintetbe vételével,

önállóan feldolgozott képét adja a czímben foglalt növényzetnek. Összesen

92 fosszil növényíajt ír itt le, ezek között 20 újat. Miként dolgozataiban

rendesen tenni szokta, — de itt még sokkal behatóbban, — idézi az összes

fajokkal kapcsolatos egész irodalmat az 1820—3Ü-as évektl kezdve. Nagyon

tüzetesen foglalkozik már ebben a dolgozatában a C/;/í2a;;zo»n/?»-fajokkal, a

mi azután utolsó ismert müvének az alapját képezte. A zsilvölgyi növényzet

feldolgozásában nagy súlyt helyez a fajok növényföldrajzi és phylogenetikai

vonatkozású kérdéseire, és az Englerféle flóraterületeket szem eltt tartva,

arra az eredményre jut, hogy a Zsilvölgy aquitán-korú flórája növényzetének

elemeit túlnyomóan déli Brazília mai növényei között találjuk, ezen kívül pedig

az óvilág trópusi flóraterületén elfordulók — és az északi, extratropusi

terület mai növényei között. Ezeket az eredményeket a kapcsolatos ökológiai

fejtegetésekkel kíséri. Habár a fajok biztos meghatározásának nehéz, st sok

esetben lehetetlen volta, amit az egyes fajok leírásában több helyen maga is

kifejezésre juttatott, a föltevések egyes részleteiben akadályokat képez, két-

ségtelen, hogy Staub eme dolgozatában nagyon jelents módszert követ,

és a palaepohytologia tételeihez úgy botanikai, mint geológiai szempontokból,

különösen pedig hazánk természetrajzi viszonyainak ismeretéhez értékes ada-

tokat szolgáltatott.

Utolsó munkája volt ».4 Cinnamoiiiiim-nem története ^<. Míg dolgozatait

kezdetben a külföld jeles tudósainak felülvizsgálása alá bocsátotta, hogy

folyton tovább haladva, választott szakmáját szilárd alapokon mvelhesse, és

további dolgozataiban is fként a palaeophytologiában meglev nyomdokokon

haladt, az alatt kritikája folyton ersbödött és a Cinnautomtmt-nemrl szóló

dolgozatában már a palaeophytologia adatainak, különösen a botanika szem-

pontjából égeten szükséges revíziójához is járult. Maga mondja, hogy ez

adatok között sok a pelyva, amit ki kell tisztítani és a Cinnainomtiui-fajok

rendszertani értékének megállapítását is a munka feladatául tzte. Eme czél

szemeltt tartásával írja le Európa, Ázsia, Észak-Amerika, Grönland és Ausz-

trália eddig ismeretes fosszil Cinnainoinwn-faiait, geológiai elfordulásuk sze-

rint, és kijelöli a kétes meg a törlend fajokat. Vizsgálatait a jelenkori
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Cinnamoniuin-íajokra alapítja. Ezirányu tanulmányai czéljából fölkereste a

berlini botanikai múzeum gyjteményét, valamint áttanulmányozta és össze-

foglalta a kapcsolatos nagyon kiterjedt irodalmat.

Messze vezetne e dolgozat részleteirl szólanom, amely Staub-nak
egy újabb irányban való haladásáról tesz bizonyságot. Kétségtelen, hogy ha

S t a u b-ot a sors nem ragadja ki közülünk, úgy további dolgozatai a palae-

ophytologia kritikája terén is tovább vitték volna a tudományt.

Ha ez elsorolt dolgozatait külön kiemeltem, az csak ezek jelentsége

miatt történt. Többi közleményei azonban, különösen az egyes helyi flórák

ismerete szempontjából szintén mind értékesek.

A iiiecsekJu'gységi, a kricsovai, nadrági, munkácsi, radácsi, gánóczi és

a borszéki fosszil növények ismertetésével, valamint a Carya cosiata,

Ctenopteris cycadea, Pinus palaeostrobits, Sahal major, Dicksonia punctata,

Stratiotes aloides és a Chondriíes íaiok, valamint azok hazai elfordulásának

leírásával jelentékenyen gazdagította a tudományt. És a H e e r, G ö p p e r t,

Stúr, vSzabó József, Ettingshausen és más jeles férfiakról szóló meg-

emlékezései, meg a »Neiies Jahrbnch für Mineralogie, Geologie und Palaeonlo-

logic«, valamint a J u s t-féle »Botanischer Jahrc'sbericht« czím folyóiratban

megjelent számos referátuma is lankadatlan munkásságát hirdetik.

A tudomány melleit az ismeretterjesztés czélját szolgálta a folyóirataink-

ban megjelent számos dolgozata. Ilyen az Ausztrália, Japán és a Sarkvidék

fosszilis flórájáról, ;>/4 tntgkövesiilt növényekröl«, »A megkövesült erdökrl«,

y>A borostyánkrl^, »A gombák történetérl <.< szóló és még más ismertet

közleménye, valamint a S c h e n k, H e e r, Felix és P a x egyes dolgozatai-

nak magyar fordítása. E helyen említem meg ama dolgozatát is, amelj'ben

»^4 növénytani kutatás hazánkban^ czim alatt, a magyar botanika fejldését

1841-tl-- 1890-ig gondosan összefoglalta.

A palaeophytologián kívül, különösen pályafutása elején (az 1870—80-as

években) behatóan foglalkozott Staub a phytophaenologia-val is. Ez irány-

ban az Országos Meteorológiai Intézet kapcsolatában nagyon sok hazai adatot

gyjtött, melyek nagyrészt ez intézet kiadványaiban, azonkívül pedig a Magyar

Orvosok és Természetvizsgálók XX. nagygylésének munkálataiban, a »Mathe-

matikai és Természettudományi Közlemények«-ben (1881) és más helyeken

jelentek meg. Itt említem meg továbbá a Fiume és a Monté Maggiore kör-

nyékének vegetáczióján tett megfigyeléseit, és a magyarországi tzeges terü-

letekre vonatkozó dolgozatait, amelyekben sok, s a tzeges területeink további

feldolgozására nézve értékes adatot tett közzé

Ez alkalom nem szolgálhat arra, hogy a Staub összes dolgozatait,

melyek nemcsak a palaeophytologia és a botanika, hanem a magyar közmve-

ldés és a közoktatásügy terén megjelentek, mind elsoroljam,* valamint arra sem

terjeszkedhetem ki, hogy tevékenységét minden irányban részletesen méltassam,.

* A Staub irodalmi mködésének részletes kimutatása megjelent a M. Tud.

Akad. Almanach 1899-iki évfolyamában, a gj^akorló fgymnázium 1896, 1898/1899 és

1902/1903 évfolyamában meg a Földtani Közlöny 1905. évi 2—3. füzetében.
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Úgy amint az megérdemelné. Nem mulaszthatom cl azonban kiemelni azt,

hogy Staubot egész életén és egész munkálkodásában mindig a magyar

közmveldésért való lelkesedés is kísérte.

Irodalmi mködését jellemzi, hogy a külföld jeleseinek, úgy mint H e e r,

S a p r t a, S c h e n k, N a t h o r s t, Félix, P a x és másoknak munkálkodá-

sát állandóan éber figyelemmel kísérte és ezek eredményeirl részint önálló dol-

gozatainak keretében, részint ismertet közleményeiben, a F'öldtani, meg a Ter-

mészettudományi Közlönyben srn számolt be. Ez egyrészt kapcsolatos lehet

az említett referensi mködésével, fként azonban a magyar közmveldés
ügyének elmozdítását czélozó fáradhatatlan törekvéseinek eredménye. Ennek

nyomait megtaláljuk eredeti dolgozataiban is. »A Fruska- Gora aqtiitaniai

Jlórája« és »A Zsilvólgy aquilankorú Jlórája« czím dolgozataiban maga

is kiemelte, hogy a növények leírásában részletes és terjedelmes azért, mert

ezt a magyar palaeophytologiai irodalom szegénysége következtében szüksé-

gesnek látta.

A magyar közmveldés zászlóvivje njMlvánul meg Staub minden

cselekedetében, amit alkalom adtán mindig ki is fejezett. így a Földtani Köz-

löny 1897-ik évfolyamában megjelent ».4 nnlleiiiiiiiini év vt'gén« czím közle-

ményében a következ sorait olvassuk :

»Amit valamely nép ennyi id alatt kultúrája érdekében megtenni

elmulasztott, vagy amit a sors kényszerébl elmulasztania kellett, azt ismét

helyrepótolni, megint csak hosszú és szakadatlan munka eredménye lehet.

Mi (s ilt fleg a Földtani Társulatot érti) gyorsabban haladtunk, mert a

kulturmunkában rizkedvén a nemzeti dölyftl, nem zárkóztunk el a nyugot

békében fejld kultúrája ell és azt magunkban áthasonítván, saját vérünk

keringésébe vittük át«. A bevezetés befejezéséül pedig ezeket mondja:

»A magyarhoni földtani társulat a második millenniumban is ki akarja venni

a maga részét abból a nagy munkából, mely az országot hatalmassá és

nagygyá, a népet bölcscsé és gazdaggá teszi : a közmveldés munkájából.

«

Ha a Staub összes dolgozataiban az egyént jellemz közös vonásokat

keressük, úgy ez az, amit minden sora között kivillanni látunk. Nem adta

át magát egészen a tudomány kizárólagos mvelésének, úgy amint ezt a

békében fejld nemzetek tudósai teszik és tehetik, hanem közmveldési

viszonyaink hiányait ismerve, érzékeny lelke t e hiányok pótlására is ser-

kentette. Ezért nem érhette be tisztán azzal, amit önálló kutatásai által

olyan bségesen felmutatott, hanem igyekezett egész munkálkodását úgy irányí-

tani, hogy a tudományt ne csak továbbépítse, hanem egyúttal pótolja azt is,

ami nálunk a külföldhöz viszonyítva, a közmveldés terén hiányzik.

Ha e ténykedésének rugóit vizsgáljuk, úgy a tudomány- és ember-

szereteten kívül S t a u b-nak még egy erénye tárul elénk, és ez a haza-

szeretet. »TársadaJmunk a nemzeti kuliura érdekében« czím millennáris mun-

kájának bevezetjében a következ, jellemz sorait olvassuk : »Fölösleges

munka volna, ha e tanulmányom bevezetjében az olvasót figyelmeztetném

azon nehéz, sokszor végenyészettel fenyeget küzdelmekre, melyeket nemze-

tünk a honfoglalás óta hazánk drága földjén küls és bels ellenségekkel
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vívott, de melyekbl állami léte els évezredének végén fnixként feltámadt,

a boldogabb jöv reményével szívében. Egy nép, mely mint a mienk, mond-

hatni majdnem folytonosan fegyverben állott, kultúrával nem sokat törd-

hetett ; daczára annak, hogy a vallás már régen elkészítette a talajt, mely

a kultúra iránt fogékonynyá tette. Midn a magyarnak már nem volt mit

félni a töröktl, tatártól, akkor egy szerencsétlen politika meg akarta fosztani

nyelvétl, nemzetiségétl és ezekkel együtt megdönteni államfenntartó erejét

és politikai túlsúlyát
;

pedig ha hazánkat, ha államunkat hatalmassá, erssé,

ha létét még a jöv századok viharaival szemben is ellenállóvá akarjuk tenni,

akkor e czélt nemcsak az anyagi gyarapodással érjük el, hanem azzal is,

hogy nemzeti kultúránkat megersbítjük, tekintélyessé és a hazában lakó nem

magyarajkú honfitársakra vonzóvá teszszük.«

Nem kell bvebben fejtegetnünk, hogy aki ezt irta, — a nyílt,

és elveihez mindig hü Staub — annak szívét lángoló hazaszeretet töl-

tötte be.

Staub nem volt magyar származású, és a magyar nyelvet tulajdon-

képpen élete végéig sem sajáatotta el tökéletesen ; de érzelmei, munkál-

kodása, tudománya a miénk volt. Sajnos, hogy éppen mi magyarok ezt nem

mindig és nem mindenkin tapasztaljuk. De nem errl akarok szólni, hiszen

a mai alkalom nem a kritikáé, hanem az elismerésé ; nem is azért említettem

azt meg, hanem azért, hogy a Staub Móricz emléke annál fényesebben

tündököljék elttünk.

A Staub egyéni jellemének leírása czéljából, ifjúkorától kezdve leg-

bensbb barátjának, K o c h Antal egyetemi tanárnak a Földtani Társulat

múlt évi közgylésén elhangzott megemlékez szavaihoz fordulok, amelyek

a következk : » Rendkívül önérzetes, erélyes és szókimondó, érzékeny lelk

férfiú volt, aki szerette és el is várta, hogy sikeres munkálkodásáért a meg-

felel ehsmerést is arassa. Meggyzdéseihez, melyekhez fáradságos munka,

hosszú tanulmányok és élettapasztalatok árán jutott, szívósan ragaszkodott,

és mindenkivel szemben bármikor kész volt lándzsát törni mellettük.

Magaviselete szaktársaival és barátaival szemben férfiasan egyenes és

nyílt, szíves és szolgálatra kész ; de ha ellenkez véleményen volt, azt is

tartózkodás nélkül nyilvánította és e szerint cselekedett is. Társaságban nagyon

kedélyes és bizalmas természet volt ; nagyon szeretett kedélyesen évdni

másokkal, a legkisebb sértési szándék nélkül. Nagyon hamar tudott ismerkedni

és barátkozni, de igazi, bens és tartós barátságot érzékeny lelkületénél fogva

nem sok emberrel tartott. Családjáért rajongott, az aggodalmasságig gondos

és szeret férj és apa volt.«

Ama néhány év alatt, amíg szerencsés voltam S t a u b-nak ismerse

lenni, azt tapasztaltam, hogy a férfit, a barátot és a szaktársat ugyanolyan

jeles tulajdonságok díszítették, mint aminket tudományos munkái bizonyí-

tanak. Minden tettébl kiérzett a nyíltság, a nemes szív és a lángoló tudo-

mányszeretet. És rövid ismeretségünk történetébl is sok bizonyítékot tudok

lelki szemeim elé idézni arra nézve, hogy a föntebb idézett jellemzést nem

csupán a legjobb barát érzelmei sugallták, hanem hogy az olyan, mint amit
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mindnyájan, akik vele érintkeztünk, kiolvashatunk emlékeinkbl, amelyek
elttünk S t a u b-ol felejthetetlenné teszik.

Hogy tudományos életünkben milyen hézagot hagyott maga után

Staub, arra nézve fölemlítem, hogy közéletünk különböz fórumain kívül,

életérl és mködésérl a nyilvánosság eltt már megemlékezett a tanárképzö-

intézeti gyakorló fögymnázüim* a Magyarhoni Földtani Társulat, a Földrajzi

Társulat, Bernátsky Jen tagtársunk emléksorai kapcsán** a berlini

»Detítsche Botanischt Gesfllschaft« és ezen kívül még közéletünk több más
egylete és fóruma is ; és a közel jövben fog ez megtörténni a Magyar Tu-

dományos Akadémián is M á g o c s y - D i e t z Sándor egyetemi tanár részérl.

Mind olyan testületek, amelyek keretében mködött, és amelyek fáj-

lalják elvesztését. Nagy veszteség érte azonban szakosztályunkat, és általában

a magyar botanikát is, amelynek munkálkodása legnagyobb részét szentelte,

amelyet munkáival gazdagított úgy, mint kevés botanikusunk, és amelynek

Staub a külföld eltt is csak becsülést és tiszteletet szerzett.

Egy fáradhatatlan munkával eltöltött emberélet, olyan sok gondolatot

akkumulál, és ezek összessége egy olyan eszmecsoportot képez, amelyet

— ha egyszer letnt — többé nem képviselhet senki. A tudomány nagy

emberei egyedül állanak, nem ismétldnek meg ; és mozgott légyen egy lelkes,

munkában eltöltött emberélet a tudomány bármilyen szerén^^ körében, ha

letnt, az pótolhatatlan veszteség. Eredményei ugyan szétszívárognak a soka-

ságban, és ezen hol itt, hol amott fejldnek újabb szellemek, de az az edzett

lobogó, a melyet az eszmék tulajdonosa fennen lobogtatott, újabb gyzelemre

már nem vonulhat. Ezért pótolhatatlan Staub a tudományra és különösen

a magyar nemzetre és szakosztályunkra nézve. Emléke azonban örökké él,

és élettörténetét áttekintve, bámuljuk a férfit, aki az élet küzdelmeitl vissza

nem riadva, olyan lankadatlan ervel és olyan szép eredményekkel haladt

czélja felé ; aki nem kereste az anyagi javakat, hanem a tudomány, a társa-

dalom és szaktársai elismerését kivíva, ezzel megelégedett ; ebbl ert merített

ahhoz, hogy tovább munkálkodjék, és a legszebb babérokat tegye a magyar

tudomány, valamint a magyar közmveldés oltárára.

TUZSON JÁNOS.

* 1903—1904. évi Értesít. 3. old.

** Berichte der Deutschen botan. Ges. 190-1. p. 60.
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Péter fi Márton: Bryologiai közlemények.*

III.

Grinttnia plagiopodia Hkdw. flóránkban.

A Gasterogriinmia (Schimp, Coroll. 1856, p. 46) algénuszba tartozó

fajok els tekintetre könnyen és biztosan felismerhetk arról, hogy rövid

toknyelük a többi Grinimiatói eltérleg excentrikusan ízül, emiatt a tok

az egyik oldalán hasasán kidomborodik. A tok eme sajátságos alakja szol-

gáltatott alapot az algénusz nevének is. Ide tartozó faj kett volt ez ideig

hazánk területérl ismeretes. Az egyik a Grimmia anodon Br. Eur., melyet

a Magas-Tátrában, Javorina és Nowy környékén elször Limpricht (Novit.

aus der Hohen-Tátra, S. 51 **^), késbb ugyancsak a Tátrában Murán és

Havran környékén Chalubinski (Enum. musc. frond. Tatr. 1886, p. 50)

szedtek. A másik faj a Grimmia criniia Brid., melyei Baumgarten
(Enum. stirp. Magnó Transs. 1846, no. 2340) a dévai várromok öreg, akkor

még ép falairól, vS c h u r (Enum. plánt. Transs. 1866, no. 4346) pedig Nagy-

szeben és Brassó melll közöl. A harmadik ide tartozó faj a hazánk terüle-

térc ekkorig tudtommal új Grimmia plagiopodia Hedw., melyet 1903 szep-

tember havában 0-Buda mellett az aquincumi romok falain Cssz Gábor

gyjtött részemre, egyéb mohákkal együtt.

Az innen származó példák gyepecskéi párnásak, szennyeszöld-színek,

nagyon apró és fiatal Schislidiiim apocarpum (L.) Br. EuR.-hoz hasonlók.

A szárak 8—12 mm hosszúk, nyalábjuk kifejldött. A levelek a szár alján

aprók, fölfelé nagyobbak, az alsók tompa-, a felsk kihegyezett és szrös-

végek. A szrök rövidek, alig fogasok, színtelenek. A csúcs alatt végzd
levclér a lemez aljában gyengébb, mint fels felében ; sejtjei harántmetszetben

egyenlk, mindössze a szín, illetleg fonák felé fekvbb tágasabb üregek,

mint a bels kitölt-sejtek. A levélsejtek a levél fels felében '-/a-ában kerek-

dedek, vagy négyzetesek kerekített sarkakkal, alább nagyobbak, téglaalakúak

klorofill nélküliek. A levéllemez mindenütt egyréteg, csak a széleken vannak

a levélsejtek kivételesen itt ott két rétegben. Egylaki. Az antheridium-os

ágacskák a spórátok alatt oldalasán állanak. Az antheridium-ok éretten sárgás-

színüek, a spermatozoid ok kiürülte után barnásak. Példáim vizsgálata után

kétségtelen, hogy e faj antheridium-ai nyáron érnek, amennyiben még a

szeptemberben szedetteken is lehet itt ott fedjét még el nem hullatott — tehát

* Elterjesztette Schilbcrszky Károly a növénytani szakosztálynak 1005.

évi deczember 13-ikán tartott ülésén.

Az I. és II. részt lásd : Növ. Közi. II. köt. 1903. 173—176. old.
** Bericht über die Thátigk. der bot. .Sect. dcr schles. Ges. für vaterl. Kultur.

Breslau, 1874.
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éppen érett — antheridium-okat találni. Az antheridium-fedk kevésszámú, több-

nyire 6—8 sejtbl valók, melyek nemcsak sötétebben színezettek, mint az

antheridium-test környez (stomium-) sejtjei, hanem jelentékenyebben vastagabb

falúak is.

A termés egészen megegyezik Limpricht leírásával*, és az össze-

hasonlítás alapjául szolgált németországi példákéival, mindössze abban tér el

azoktól, hogy loknyílása (stomium) szélesebb és így a nyugoti példákhoz,

mint f. pJalystoma csatlakozik. E jellemvonás azonban a legnagyobb való-

színséggel vénhedésbeli eredet. A szájpárkányzat (peristomium) a tokokon

nagyrészt már tönkrement (e faj termése t. i. tavaszkor érik), de azért töre-

dékei minden esetben föUelhetk voltak, a faj peristomiumos volta tehát két-

ségtelen.

A Grinmiia plagiopodia általában nagyon ritka faj; Németország közép-

részeinek pár helyén, a Pyreneusokban, a Kaukázusban és Észak-Amerikában

fordul el csupán, és így hazánkban való elfordulása eléggé figyelemre

méltó.

A (Jiiimiiia arvenica PiiiLlB. (Rev. bryol. 1882, p. 24) Limpricht**
szerint a Grimmia plagiopodia társneve ; Boulay*** és Brotherns'f' szerint

ellenben annak eltér változata, mely Francziaországban és Norvégiában

fordul el.

Amíg a falak különösen homokksziklákon tenyészik, addig a változat

— legalább Francziaországban — falakon, azok vakolatán n, tehát mész-

kedvel (calcophil). Nincsen tehát kizárva az eshetség, hogy az ó-budai moha

éppen a P hili be r t féle változat körébe tartozik, a hasonló talaj — és ennek

különösen Griminia-kná\ sokszor jelentsége van — legalább nagy valószínség-

gel, erre enged következtetni.

A Gasterogrimmia algcnusz hazai fajai nagyjában mind hasonlók egy-

máshoz, virágzati viszonyaik pedig éppen azonosak. Legfeltnbb közülök

a Grimmia anocion Br. Eur., melynek — miként neve is mutatja — nincsen

szájpárkányzata. Az ó-budii moha a meglév és mindenkor található töre-

dékes maradványok nyomán kétségtelenül peristomiumos, tehát semmi össze-

függésben sincsen a Grimmia anodon Br. EuR.-val, melynek különben másik

fölötte jellemz tulajdonsága az, hogy a levél fels fele két sejtrétegbl való. Az

ó-budai moha levél harántmetszetei e kétrétegséget egj'^általában nem, vagy csak

kivételesen, és akkor is csak a szélek felé mutatják. A szintén peristomiumos

Grimmia crinita BRiD.-tl mohánk már els pillanatra is eltér aláfelé gyön-

gébb levélerével, valamint kucsmás süvegével és a rövid levélszrök miatt

csak zöldesszín gyepjeivel. Ezekkel szemben a Grimima crinila BRiD.-nek

egyenletesen széles levélere, csuklyás süvege és a nagyon hosszú levélszrök

miatt szürkésen selymes gyepjei vannak.

* Rabenhorst: Kryptfl. ed. 2. IV. 1. 1890, p. 729.
**

i. h. 728. old
*** Musc. de la Francé. 1884, p. 389.

t In Engl.-Prantl : Nat. Pfl.-fam. I. 3. 1902, S. 449.



48 PÉTERFI MÁRTON

IV.

Adatok a hazai Ccphaloziella-k ismeretéhez.

(2 eredeti rajzzal.)

A Cephaloziellaíajokra.* jellemz: a gyökértörzsszer szár, a vcntralis

ágak, a kétkarélyú és nagyon aprósejt (12

—

20 [.i) levelek, a tetn álló tok,

valamint a 3—ö-ránczú, fogazott szájú hengeres perlanthium. Hazslinszky
munkája** az idetartozó fajok közül a »///. Fejecskés Jiingermanniák<í között

kettt ismertet, a többi ott található faj Cephalozia. Az 56. oldalon a Jmiger-

mannia divaricata-i találjuk három változattal, az 57. oldalon pedig a Jiinger-

mannia Starkii-i. Az elbbi a y>PáJhátJanok«, az utóbbi a y>Pálliások«.

között van.

A Jungermannia divaricata az újabb nomenklatúra szerint = Cepha-

loziella divaricata (Sai.) Warnst. (Kryptü. Brandenb. I. 1903, p. 226). Erre

nézve csak annyit jegyzek meg, hogy a 2 -növénykék szárain az invo-

lucrum-levelek között, amphigastrium-ok fordulnak el, melyek lejebb, a szár-

levelek régiójában hiányzanak. Hasonlóképpen amphigastrium-osak a cT-növénykék

szárai is a perigonium-levelek régiójában. E faj tehát a pálhátlan fejecskés

Jungermannia-k között nem foglalhat helyet. Törlend e faj melll a Junger-

mannia vagy Cephalozia byssacea is, mint társnév, mert ez, miként H e e g

bécsi bryologus a Lindenber g-féle herbáriumból származó eredeti R o t h-

féle példák vizsgálata nyomán kimutatta, (Die Leberm. Niederösterreich. 1893,

p. 34) *** egészen azonos a Jungermannia Starkii FuNCK-kal, és mint régebbi

név meg is elzi a F u n c k-féle elnevezést.

A Jungermannia Starkii FuNCK (in Nee's Naturgesch. d. Leberm. II.

p, 225 (1836), tehát := Jungermannia byssacea RoTH (FI. Germ. 1800, p. 307)

= Cephaloziella byssacea (Roth) Jaap (in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb.

1902, p. 58).

Hazslinszky (id. m. 57. old.) csak Dalmácziából említi. Én Déva

mellett a Rézbánya felé szedtem, kopár cserjés hegyi utakon, agyagos talajon

1905 tavaszán.

A növénykék aprók, szabad szemmel Conferva-szQx fonalak nemezének

tetszenek. Száruk 5—14 mm hosszú, vaskos, elágazó, gyéren gyökérszrös.

Ezek színtelenek vagy kissé rózsásan pirosak, kutikulájuk sírna. Az amphi-

gastrium-ok nagyon aprók, háromszögek vagy lándzsásak, a szárlevelek régió-

jában egyszerek, a buroklevelek t régiójában ellenben sokszor hasadtak.

* Újabb idben a L i n n é-féle Jungermannia-génuszt többfelé osztották. Ez új

génuszok a legtöbb esetben a régi Jungermannia egy-egy természetesen is kikerekült

fajcsoportját foglalják magukban. Ilyen természetes génusz a Cephalozia Dum. (Receuil.

1835, p. 18, p. p.) is, melynek egyik S p r u c c-fcle (Cephalozia subgcnus Cephalo-

ziella Spruce on the Cephalozia. 1882, p. 62) algénuszát Schiffner (Engl.-Prantl :

Nat. Pll.-fam. I. 3. 1893, S. 98) mint önálló génuszt tárgyalja.

** Magy. birod. mohn. 1885. 56—57. old.

*** Verh. zool.-bot. Ges. in Wien. 1893, S. 96.

t Értve ez alatt a perigonium- és involucrum-leveleket egyaránt.
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Egymástól távolabb, vagy magányosan álló szárakon az amphigastrium-ok

sokszor satnyásak, néha hiányzanak is, de csak a szárlevelek melll. A szár-

levelek aprók, végük felé szélesedk, kétkarélyúak. A karélyok háromszögek,

szétirányulók, hegyesek és épszélüek, a közöttük lev öböl kerek. A levélsejtek

aprók, 12— Kíu nagyok, négy- vagy sokszögek-kerekdedek, csak kissé és

egyenletesen vastagodott falúak. A levélsejtek kutikulája sima.

Miként a Cephalozií'lla divaricata (Sm.) Warnst., ez is kétlaki. A cf és

$ növénykék rendszerint külön-külön gyepecskékben, de néha keverten

is nnek.

A perigonium-Ievelek olyanok, mint a szárlevelek, csakhogy nagyobbak
;

11. rajz. Cephalo-icUa Jacliii (Limi-r.) .Schiffn. : 1 fmtal iKivényke : v vcntnllis ;íg,

.f^ szárlevéi, a antheridiumok, p perigonium-, / fiatal involucrum-levelek ; 2 szárlcvél;

Sperigonium-, 4 involucrum-levél. Az 1. számú ábra 40-szeres,a többi 90-szeres nagyítással.

a karélyok széle ép. Az antheridium-ok magánosak, takaróleveleikkel együtt

kalászszeren állanak a cfnövénykék szárainak végein.

Az involucrum levelek fejecskébe tömörülk, nagyok, szintén két-

karélyúak. A karélyok széle 5—8 sejtsornyi szélességben, halavány, színtelen,

élesen és szabálytalanul fogas.

A legfels involucrum-levelek egymással összennek, és a perianthium-ot

körülvev gallért képezik. A gallér képzésében néha az amphigastrium-ok is

részt vesznek.

Spóratokját nem láttam, csak régi, tokjukat már elvesztett perianthium-okat

vizsgáltam.

A Cephaloziella hyssacea (RoTíi) Jaap általában hasonló a Cephaloziella

divaricata (Sm.) WARNST.-hoz. Mind a kett kétlaki. De amíg az involucrum-

Növénytani Közlemények. 1906. V. kötet, 2. füzet. ^
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levelek a Cephaloziella divaricata (Sm.) Warnst. nál cska csipkés- és alig

halaványszélek, együtt bunkóalakú, tehát hosszúkás fejecskét képeznek,

addig a Cephaloziella byssacea (RoTH) Jaap hasonló levelei élesen fogazottak,

szélesen halavány szegélyek és gömbös fejecskét alkotnak. Az amphigastrium-ok

elhelyezésében, hiányában vagy jelenlétében gyökeredz különbségeket nem

tarthatom mérvadóknak, mert ezek — miként föntebb is említettem — a

Cephaloziella byssacea (RoTH) Jaap szárának szárlevélrégiójából is gyakran

hiányzanak, különösen xerophil alakoknál.

Az eddig említett két faj mellett feltn :

Cephaloziella Jacjái (Limpr.) Schiff. in Engl.-Pr. Nat. Píl.-fam. I. 3.

V Jxpr^^

12. rajz. Cephaloziella Jacliii (Limpr.) Schiffn. : 1 részlet ászár harántmetszetébl:

c kuticula, e felbr, h bélsejtek ; 2 levélsejtek a szúrlevél karélya hegyérl ; 3 haránt

-

metszet a szárlevclbl ; 4 fiatal involucrum-levél széle. Az 1. és 3. számú ábra 600-

szoros, a 2. számú 500-szeres, a 4. számú 400-szoros nagyítással.

1893, p. 98 = Cephalozia Jackii LiMPR. Mss., Spruce in on the Cephalozia.

1882, p. 67, melynek medd példáit szintén Déva mellett szedtem a föntebb

említett Cephaloziella byssacea (Roth) Jaap szomszédságában.

Gyepecskéi olyanok, mint az elbbi fajéi. vSzárai 5—10 mm hosszúak,

bven gyökérszrösek, vaskosak, a kerületi sejtek falai jelentékenyen vasta-

gabbak, mint a bels sejtekéi. A gyökérszrök fehéresek vagy sárgásak, néha

vörösek ; kutikulájuk helyenként szemölcsös. Az amphigastrium ok lándzsásak

vagy tojásdadok, egyszerek vagy hasítottak, szabadok, csak a buroklevelek

régiójában vannak azokkal összenve ; sokszor a szárlevelek melll hiány-

zanak. A szárlevelek aprók, végükön szélesedk, kétkarélyúak. A karélyok

szétirányulók, háromszögek, hegyesek és épszélek ; a közöttük lév öböl kerek
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A levélsejtek 12— 16 tt nagyok, alakra és falaik vastagságára olyanok, mint

az elbbi Fajnál. Kutikulájuk sima.

Egylakú (paroik). Néha látszólag — különösen medd állapotában —
kétlaki, mivel az antheridiumok felett az archegonium-ok jellemz involucrum-

leveleikkel még nincsenek kifejldve, vagy azok alól már eltntek az anthe-

ridium-ok. Els esetben nagyon fiatalok, második esetben nagyon vének az

ivaros ágak.

A perigonium-levelek alakra éppen olyanok, mint a szárlevclek, amazok-

nál azonban nagyobbak, aljukon öblösek, karélyaik széle pedig nem ép,

hanem szabálytalanul fogazott.

Az involucrum-levelek olyanok, mint a CephaJoziella byssacea (Roth)

JAAP-nál, csakhogy karélyaik széle nem halovány, színtelen, hanem zöld.

Ezekbl latható, hogy a Cephaloziella Jackii (Í.IMPR.) ScHiFFN., bár

közel áll a Cephaloziella hyssacca (Roth) JAAP-hoz, attól mégis sokban elüt.

Nem kétlakú, mint az, hanem egyalakú, szárának felbre jobban differencziáló-

dott, perigonium-levelei fogazottszélck, involucrum-levelei pedig egészen

zöldek.

A egyalakú virágzatú CephalozieUa-fa.iok közt a Cephaloziella Lintprichtii

WARNST.hoz is közel áll, de annak perigonialis-levelei épszélek, hogy egyéb

különbségeket ne is említsek.

Schiffner szerint (Bryologische Fragm. XII—XIV) * a Cephaloziella

Jackii (LiMPR.) ScHlFFN. egybeesnék és így azonos volna a Cephalozia

myrianlha Lindb. (in Meddel. vSoc. pro Fauna et Flóra Femn. 1876, p. 110)-gel.

Ez esetben növénykénk neve Cephaloziella myrianlha (Lindb.) Schiffn. lenne.

Lengyel Géza: Florisztikai adatok Heves-vármegye
északi részébl.

(Vége.)

Geraniaceae.

212. Geránium phaeum L. Erdkben : Istenmez.

213. G. Rohertiamtm L. Erdk szélén: Ballá, Ivád, Istenmez.

214. G. paluslre L. Források körül : Ballá.

216. Eroditim cicutarium L'HÉRir. Mívelt helyeken : Ivád, Istenmez.

O X a 1 i d e a e.

216. Oxalis acetosalla L. Erdkben : Istenmez, Váraszó.

L i n e ae.

217. Linum calharticum L. Réteken : Ballá, E. -Kövesd, Istenmez.

218. L. hirsuttim L. Hegyi réteken : Szt.-Domonkos.

• Österr. Botan. Zeitschr. 1904. S. 251—256.
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Euphorbiaceae.

219. Euphorhia cyparissias L. Útfeleken, homokos helyeken : Ivád,

Istenmez, Váraszó, Szt.-Domonkos.

220. E. virgata W. K. Utak mentén : Erd Kövesd.

221. E. esíiJa L. Mívelt helyeken : Istenmez, Váraszó.

222. E. salicifolLi HoST. Árkokban : Erd-Kövesd.

223. E. amygdaloides L. Erdkben : Istenmez.

224. E. hcUoscopia L. Mívelt helyeken : Istenmez.

C e 1 a s t r a c e a e.

225. Evonyinits eitropaeus L. Erdk szélén : Istenmez, Csehi.

Staphyleaceae.

22G. Staphylea pinnata L. Erdkben : Istenmez.

A c c r i n e a e. •

227. Acer cainpestre L. Erdkben, litak mentén : Ralla, Ivád, Pétervásár,

E.-Kövesd, Istenmez, vSzt.-Domonkos, ("sehi.

228. .4. pseiidoplaíaiitis L. Erdkben szálanként: Istenmez, Váraszó.

B a 1 s a m i n a c e a e.

229. Iinpaliens noli taugere L. P>dk szakadékaiban : Istenmez.

R h a m n a c e a e. >

230. Rliamnus catharUcj E. Erdk szélén : Istenmez.

T i 1 i a c e a e.

231. Tilia cordifolia MiLL. Erdkben szálanként: Istenmez, Szt. Domon-

kos, Csehi, Váraszó.

232. T. plaiyphyllos MiLL. Erdkben szálanként : Istenmez.

M a 1 v a c e a e.

233. Malva negJecla Wal'IR. Mívelt helyeken, házak körül, árkokban

mindenütt közönséges.

234. Althaea officinalis L. Réteken : Ivád, Pélervásár, E. Kövesd, Isten-

mez, Lelesz.

235. Lavalera Ihur'mgiaca L. Réteken : Istenmez, E.-Kövesd.

23G. Hibiscits íeniaíiis Cav. Mívelt helyeken : X'áraszó.

G u 1 1 i f e r a e.

237. Hypericitm hirsutum L. Erdkben : Ivád, Istenmez.

238. H. montanitm L. Erdkben : Istenmez.

239. H. perforahim L. Erdk szélén, száraz partokon : Ivád, E.-Kövesd,

Istenmez, Váraszó, Csehi.

240. H. acutitm MöNCH. Erdk szélén : Ivád.

V i 1 a c e a e.

241. Viola arvensis MuRR. Mezkön, szántóföldeken : Istenmez.
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L y t h r a c e a e.

142. Lythriifti salicaria L. Réteken : Istenmez, Váraszó, Lelesz.

O e n t h e r e a e.

243. EpiJobium hirsuliiin L. Réteken közönséges : Ballá, Pétervásár,

E.-Kövesd, Istenmez, Ivád, Lelesz.

244. E. parviflorum Schreb. Réteken az elbbivel.

245. E. monlamini L. Erdkben : Istenmez, Váraszó.

246. E. colliniim Gmkl. Erdkben : Istenmez.

247. Chamaenerium angusiifolium (L,) Scop. Erdkben : Istenmez,

Váraszó, Szt.-Domonkos.

248. Oenothera biennis L. Utak mentén: E.-Kövesd (Vrabélyi is közli.

Istenmez.

249. Circaea liileliana L. Erdkben : Istenmez.

A r a 1 i a c e a e.

250. Hedera Helix L. Erdkben : Istenmez.

Umbelliferae.

25L Eryngium canipeslre L. Száraz hegyoldalokon mindenütt közönséges.

252. Chaerophylhtm aromaticiim L. Erdk szélén: Istenmez.

253. Torilis Anlhriscits (L.) Gmel. Erdkben, mezkön : Ivád, Pétervásár,

E.-Kövesd, Istenmez.

254. Coniiim maculaluin L. Árkokban, gazos helyeken mindenütt

közönséges.

255. Berula angiistifolia (L.) KoCH. Mocsaras helyeken : Istenmez,

Pétervásár.

256. Prionilis Falcaria (L.) DuM. Száraz hegyoldalokon : Ivád, E.-Kövesd,

Istenmez, Lelesz, Szt. Domonkos, Csehi.

257. Aegopodium podagraria L. Erdkben : Istenmez, Váraszó.

258. Pimpinella saxifraga L. Száraz partokon : Ballá, Ivád, Istenmez,

Csehi, Szcs.

259. Cariim carvi L. Réteken: E.-Kövesd.

260. AngeUca silveslris L. Nedves réteken, patakok mentén : Ballá,

E.-Kövesd, Istenmez, Csehi, Lelesz.

261. Pastinaca sativa L. Réteken az egész vidéken nagyon közönséges.

262. Heraclenm sphondylium L. Erdkben : Pétervásár.

263. DaucHS carota L. Réteken mindenütt nagyon közönséges.

C o r n a c e a e.

264. Cormts sanguinea L. Erdkben: Ivád, Istenmez.

Primulaceae.

205. Lysimachia niwimularia L. Erdkben : Istenmez, Szt.-Domonkos.

266. L. vulgáris L. Réteken, erdk szélén : Istenmez, Pétervásár.

267. Anagallis arvensis L. Mívelt helyeken : Istenmez, Szt.-Domonkos
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O 1 e a c e a e.

268. Ligttstruni vtilgare L. Erdkben : Ivád, Csehi.

Gentianaceae.

2G9. Erythraea centanrium L. Réteken : Ivád, Istenmez, Váraszó.

Convolvulaceae,

270. Convolvulns arvensis L. Mívelt helyeken közönséges.

271. C. sepinm L. Réteken, patakpartokon az egész vidéken közönséges.

272. Cuscuta eiiropaea L. Réteken közönséges.

273. C. Trifolii Bab. Hereföldeken : Istenmez, Szederkény, Csehi.

Borragineae.

274. Heliotropium eitropaeum L. Szántóföldeken : Szt.-Erzsébet, Lelesz.

275. Cynoglossum officináié L. Erdei tisztásokon, utak mentén : Isten-

mez, Váraszó, E.-Kövesd, Szt.-Erzsébet.

276. Lappula echinata Gilib. Ugarokon : Istenmez, Váraszó, Csehi.

277. Anchusa officinalis L. Száraz réteken : E.-Kövesd, Istenmez, Le-

lesz, Csehi.

278. Nonnea puUa L. Elbbivel : E.-Kövesd, Istenmez, Lelesz.

279. Piilmonaria officinalis L. Erdkben : Istenmez, Váraszó.

280. Myosotis paluslris (L.) Mocsaras helyeken : Istenmez.

281. M. silvatica HoFFM. Erdkben : Váraszó, Istenmez.

282. Echiinn vulgare L. Száraz réteken : E.-Kövesd, Istenmez, Váraszó,

Lelesz, Csehi.

Verbenaceae.

283. Verbéna officinalis L. Nedves helyeken : Istenmez, Pétervásár Lelesz.

L a b i a t a e.

284. Ajuga Chamaepitys (L.) Schreb. Homokos helyeken : Ballá,

(Vrabélyi is közli), Ivád, Istenmez, Szt.-Domonkos.

285. Ajiiga reptans L, Erdkben : Istenmez.

286. A. genevensis L. Erdkben : Istenmez, Váraszó.

287. A. pyramidalis L. Erdkben : Váraszó.

288. Teitcriuni montanum L. Száraz hegyeken : Csehi és Szcs között.

289. T. chamaedrys L. Száraz partokon : Ivád, E.-Kövesd, Istenmez,

Szt.-Domonkos.

290. Marrtihiiim vulgare L. Parlagokon : Ivád, E.-Kövesd, Istenmez,

Váraszó.

291. Sideritis montana L. Füves hegyoldalokon : Istenmez, Váraszó,

Szt. -Erzsébet, vSzt.-Domonkos, Csehi.

292. Nepeta cataria L. Utak mentén, száraz füves helyeken : E.-Kövesd.

Istenmez.

293. A'^. pannonica L. Erdk szélén : Istenmez.

294. Glechoma hederacea L. Parlagokon : Istenmez.
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295. G. hirsuta WK. Erdkben : Istenmez.

296. Brtinella vulgáris L. Nedves helyeken, réteken : Pétervásár, Ivád,

Istenmez, Váraszó, Csehi.

297. B. laciniata L. Száraz partokon : Istenmez, Váraszó, Csehi,

298. Galeópsis pubescens Bess. Erdkben : Istenmez, \\íraszó.

299. Leontinis Cardiaca L, Házak körül, gazos helyeken közönséges.

300. Ballota nigra L. Az elbbivel mindenütt közönséges.

301. Stachys germanica L. Utak mentén, homokos helyeken: Ivád,

Istenmez, Váraszó.

302. 5. silvatica L. Erdkben : Istenmez, Váraszó.

303. 5. paluslris L. Patakok mentén, nedves réteken : Ballá, Pétervásár,

Istenmez, Váraszó, Szf. -Erzsébet, Lelesz.

304. Stachys annua L. Vetések között : Ballá, Ivád, Istenmez, Szent-

Erzsébet.

305. 5. recta L. Ugarokon, száraz hegyoldalokon : Ballá, Istenmez,

Váraszó, Lelesz.

306. S. officinalis (L.) Frev. [Betonica officinalis L.]. Erdk tisztásain

:

Istenmez, Szt.-Domonkos, Csehi.

307. Salvia glutinosa L. Erdkben : Istenmez.

308. S. verticillata L. Száraz partokon, utak mentén : E.-Kövesd, Isten-

mez, Lelesz, Váraszó.

309. S. nemorosa L. Elbbivel : E.-Kövesd, Istenmez, V^áraszó, Lelesz.

310. Salvia pralensis L. Száraz réteken : Istenmez.

3U. Satureja vulgáris (L.) Fritsch. [Clinopoditim vulgare L.). Erdk
tisztásain : Ballá, E. Kövesd, Istenmez, Váraszó, Szt.-Domonkos.

312. Satureja villosa (Pers.) J. Wagn. (Calamintha Acinos AuCT. HuNG.)

Száraz partokon : Ivád, Istenmez, Csehi.

313. Origanum vulgare L. Erdk szélén, bozótokban : Ivád, Istenmez,

Szt.-Domonkos, Váraszó, Csehi, Szcs.

314. Thymtis ovatus MiLL. vSzáraz partokon, de réteken is : Ballá, Isten-

mez, Váraszó, Szt.-Domonkos.

315. Thymus collinus MB. {Th. Marschallianus AuCT. HuNG.). Száraz

hegyoldalokon : a) typica : Ballá, Istenmez, Csehi : b) var. stenophylUis Opiz

Istenmez, Váraszó, Szt.-Domonkos.

317. Lycopus etiropaeus L. Nedves réteken, patakok mentén az egész

vidéken közönséges.

318. Mentha longifolia (L.) Erdk szélén, réteken, patakok mentén

mindenütt közönséges.

319. M. arvensis L. Réteken : Ballá, Istenmez, E.-Kövesd, Csehi.

320. M. Pulegium L. Árkokban Pétervásár mellett,

Solanaceae.

321. Nicandra physaloides (L.) Gartn. Ugarokon : Istenmez.

322. Airopa Belladonna L. Erdkben : Istenmez.

323. Hyoscyamus niger L Gazos helyeken : Pétervásár, Istenmez, Váraszó.
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324. Solamtm nigrum L. Házak körül, gazos helyeken : Istenmez,

Váraszó, Lelesz.

325. vS. dulcamara L. Patakok mentén : Ballá, Pétervásár, Istenmez,

Lelesz.

326. Dahira Slratnoninni L. Gazos helyeken, házak körül az egész

vidéken közönséges.

Scrophulariaceae.

327. Verbascum blatlaria L. Réteken : E.-Kövesd, Szt.-Domonkos.

328. V. thapstis L. Parlagokon : Istenmez, Váraszó.

329. V. phlomoides L. Parlagokon, száraz hegyoldalokon : Ivád, Isten-

mez, Váraszó, Lelesz.

330. V. lychnitis L. Száraz hegyoldalokon : Váraszó, Szt. -Domonkos.

331. V. nigritm L. Erdkben : Istenmez.

332. Linaria genistaefolia (L.) MiLL. Száraz hegyoldalokon : Szt.-

Domonkos.

333. L. vulgáris MiLL. Utak mentén, száraz partokon: Ivád, E.-Kövesd,

Istenmez, Váraszó.

334. Scrophularia nodosa L. Patakok mentén, réteken, erdkben : Péter-

vásár, Istenmez, Váraszó.

335. 5. Neesii Wirtg. Palakok mentén : Csehi közelében.

336. Veronica anagallis L. Patakok kiöntéseiben, nedves helyeken min-

denütt közönséges.

337. V. beccabunga L. Hegyi patakokban : Istenmez.

338. V. chamaedrys L. Erdkben, száraz hegyoldalokon : Ballá (Vra-

bélyi is közli), Istenmez, Váraszó.

139. V. spicata L. Száraz, füves hegyoldalokon : Istenmez.

140. Digitális ambigiia MuRR. Erdkben : Váraszó, Istenmez.

141. Melampyrum harbahim W. K. Vetések között : Szederkény.

142. M. arvense L. Vetések között: Ballá, Szederkény, Váraszó.

143. M. nemorostim L. Erdk szélén (kék és fehér murvákkal) : Isten-

mez, Váraszó.

344. Eiiphrasia stricla HoST. Száraz füves helyeken : Istenmez.

345. Odontites rubra GiLlB. Réteken mindenütt nagyon közönséges.

Plantagineae.

346. Plantago arenaria WK. Homokos helyeken : Ivád, E.-Kövesd, Isten-

mez, Váraszó, Szt,-Domonkos.

347. P. major L. Réteken mindenütt közönséges.

348. P. média L. Száraz réteken közönséges.

349. P. lanceolata L. Réteken közönséges; száraz homokhegyein, mint

var. sphaerosiachya (M. et K.) : Ballá, Istenmez.

350. P. altissima Jaco. Nedves réteken : Pétervásár, E. Kövesd, Isten-

mez, Lelesz.
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R u b i a c c a c.

351. Asperula cynanchica L. Száraz, füves hegyoldalokon : Ballá, Isten-

mez, Szt. Domonkos.

352. Galiiim aparine L. Bozótokban : Istenmez, Váraszó.

353. G. vernm L. Száraz hegyoldalokon : E.-Kövesd, Istenmez, Váraszó,

Szt.-Domonkos.

354. G. silvalicum L. Erdkben : Istenmez, Váraszó.

355. G. moUíigo L. Krdk szelén, bozótokban : Istenmez, Váraszó.

Caprifoliaceae :

356. Sambucits racemosa L. Erdk szélén : Istenmez.

357. S. ebithis L. Parlagokon, gazos helyeken mindenütt nagyon kö-

zönséges.

358. S. niger L, Istenmez.

359. Vibnrnum opiilus L. Patakpariokon : Istenmez.

Dipsaceae.

360. Dipsciis fiiUouiim L. Erdk szélén, patakok mellett nagyon

közönséges.

361. CephaJaria transsilvanica L. SCHRAD. Utak mentén, száraz partokon.

Pétervásár, (Vrabélyi is említi), Istenmez, Váraszó, Szt.-Erzsébet, Lelesz.

362. Scabiosa ochroleiica L. Száraz réteken gyakori : Ivád, Erd-Kövesd,

Istenmez, Váraszó, Lelesz.

363. Knautia arveitsis (L.) CoULT. Elbbivel : E.-Kövesd, Istenmez,

var. collina Bess. : Istenmez, Szt.-Domonkos.

Campanulaceae.

364. Cainpaniila rotiindifolia L. Száraz homok, khegyeken, Istenmez.

365. C. persicifolia L. Erdkben : Istenmez, Váraszó. Nagyon szrös

szárú alakja : var. hispida Lej., Istenmez erdeiben.

366. C. patula L. Árnyékos erdkben : Istenmez.

367. C. tt-jchelium L. Erdkben és erdszéleken : Ivád, Istenmez,

Váraszó.

368. C. rapunciiloides L. Erdkben és erdszéleken : Istenmez, Váraszó.

369. C. cervicaria L. Erdk szélein : Istenmez, Váraszó.

370. Jasione montana L. Száraz homokk-hegyeken : Ivád, Istenmez

Váraszó, Szcs, Csehi.

Compositae.

371. Enpatorium cannabhmm L. Patakok mentén, nedves réteken az

egész vidéken nagyon közönséges.

372. Solidügo virga aurea L. Erdk szélén : Istenmez.

373. Bellis perennis L. Réteken : Erd-Kövesd.

374. Erigeron canadensis L. Utak mentén, homokos helyeken : E.-Kövesd,

Istenmez, Váraszó, Szt.-Domonkos, Csehi.

375. Filaso arvensis L. Ugarokon : Erd-Kövesd és Istenmez között.
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376. Inula vulgáris (Lam.) Trev. [= /. Conyza DC.]. Erdkben : Isten-

mez.

377. /. britannica L. Réteken éppen úgy elterjedve, mint száraz parto-

kon : Ballá, E.-Kövesd, Istenmez, Váraszó, Lelesz, Szt.-Domonkos, Csehi.

378. Pnlicaria dysenterica (L.) GáRTN. Árkokban : Pétervásár, Istenmez.

379. Xanthium strumarium L. Gazos helyeken, házak körül mindenütt

közönséges.

380. Xanthium spinosum L. Utak mentén : Istenmez, Váraszó, Lelesz,

Csehi.

381. Bidens tripartita L. Patakok mentén, nedves réteken : Pétervásár,

Istenmez, Váraszó, Lelesz, Szt.-Erzsébet.

382. Bidens cerniia L. Patakok partján : Istenmez.

383. Anthemis tinctoria L. Erdk tisztásain, szélein : E. -Kövesd, Isten-

mez, Szt.-Domonkos.

384. A. cotnla L. Mívelt helyeken : Istenmez.

385. A. aiistriaca Jacq. Ugarokon : Istenmez, Váraszó.

386. Achillea Neilreichii Kern. Száraz hegyoldalokon, homokos helye-

ken gyakori : Ballá, Ivád, E.-Kövesd, Istenmez, Váraszó, vSzt.-Domonkos.

387. Achillea asplenifolia Vent. Nedves réteken : Pétervásár, Ballá,

Istenmez.

388. A. collina Becker. Réteken az egész vidéken közönséges.

389. A. lanata Sprengl. Utak mentén : Ballá.

390. Chrysanthemum leiicantheniuni L. Erdkben : Ballá, Istenmez,

Váraszó.

391. C. corynihosiim L. Erdkben az elbbivel.

392. Arte)nisia Absinthiiim L. Házak körül, gazos helyeken az egész

vidéken közönséges.

393. A. vidgaris L. Réteken közönséges.

394. A. campesiris L. Homokos helyeken : Istenmez és {Szederkény között.

395. Ttíssilago farfara L. Nedves helyeken közönséges.

396. Petasites hybridus (L.) G. M. SCH. \F. officinalis Mönch.]. Árnyé-

kos patakok mentén : Istenmez.

397. Senecio viscosus L. Árnyékos helyeken : Istenmez.

398. 5. jacobaea L. Réteken, erdk tisztásain, száraz partokon : Isten

mez. Pétervásár, Ballá, Csehi, Szcs.

399. S. barbaraefolius Krock. Patakok mellett : Istenmez, Váraszó.

400. Senecio nemorensis L. Erdkben : Istenmez, Váraszó.

401. Echinops sphaerocephalus L. Száraz hegyoldalon, utak mentén :

Szt.-Domonkos, E.-Kövesd.

402. Xeranihemum annmim L. vSzáraz partokon, utak mentén : Mátra-

Mindszent, Ballá, Ivád, E.-Kövesd, Istenmez, Váraszó, Lelesz, Csehi. Kerner
és V r a b é 1 y i csak Istenmez és E.-Kövesd között látták, azóta elterjedt az

egész vidéken, és jellemz is homokos, száraz helyein.

403. Carlina vulgáris L. Száraz homokk-hegyeken : Ivád, Istenmez,

Szt.-Domonkos, Csehi,
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404. Aniiiini tomentosum MiLL. és

405. A. lappá L. Házak körül, gazos helyeken közönséges az egész

vidéken.

40G. Carduiis nuíans L. Utak mentén, száraz hegyoldalokon : BalIa,

Ivád. Istenmez, Váraszó, Csehi.

407. C. acanlhoides L. Száraz réteken, utak mentén : E.-Kövesd, Isten-

mez, Váraszó, Lelesz, Szt.-Erzsébet, Csehi.

408. Carduiís crispus L. Erdk szélén : Istenmez.

409. Onopordon acanthitim L. Gazos helyeken, árkokban : Ballá,

E.-Kövesd, Istenmez, Szt. -Erzsébet, Lelesz.

410. Cirsium oleraceum (L.) SCOP. Nedves réteken, erdk szakadékai-

ban : Istenmez.

411. C. canitin (L.) M. B. Réteken az egész vidéken nagyon közönséges.

412. Cirsium lanceolaium (L ) ScoP. Mezkön, i'itak mentén közönséges.

413. C. eriophortim (L.) Scop. Utak mentén : Ivád, Erd-Kövesd, Istenmez.

414. C. pahtstre (L.) ScoP. Nedves helyeken : Istenmez.

415. C. rákosdense SiMK. [C. paliistre (L.) ScoP. X C. horriditni

(WiMM. et Grab.)] Ezt az érdekes fajvegyüléket a Darabkútja hegy (Isten-

mez közelében) forrásos, nedves helyein néhány nappal késbb szedtem,

mint azt szerzje az ország nyugoti részében, Rákosdon fölfedezte. Magamnak
is azonnal feltnt úgy a szülnövényeitl, mint egyéb arvense X pahtstre-

fajvegyülékektl élesen elüt megjelenése és termete. Miként felfedezési

helyén, úgy itt is, bségesen, szinte formácziószeren jelenik meg, egészen

elnyomva és kiszorítva szüleit is. A C. horridum (W. G.)-tl kisebb, de

nagyobb számban — többnyire kettesével hármasával közös száron — csopor-

tosuló fészkeivel és keskeny, niegnyúlt, veresl hegyben folytatódó fészek-

pikkelyeivel tér el. A C. paliistrc lói pedig abban különbözik, hogy fészkei

nem szorulnak annyira össze, továbbá hogy levelei nem futnak le, legföljebb

néhány tövis folytatódik a száron. Vele szemben egy másik arvense X
pahtstre fajvegyüléknek : a C. Celakovskiantun K. KNAF.-nak, szára fels

részén hosszan, alól röviden, keskenyen lefutó levelei, magános vagy ketts

fészkei és megnyúlt virágot visel ágai vannak ; a C. rákosdense pedig a

C. brachycephahtm Juratzka tói fészkeivel, nem lefutó leveleivel, de különösen

sárgálló fészekpikkelyeivel élesen külömbözik.

416. C. arvense ScoP. A mezei tájon az egész vidéken nagyon közön-

séges. Alakjait, nem gondolván az elbbi fajvegyülékre, sajnálatomra nem
figyeltem meg.

417. Centaiirea pannonica Hruff. Réteken, mezkön : Ballá, Ivád,

Pétervásár, Váraszó, Istenmez, Csehi.

418. C. spitria Kern. (C pannonica Heuff. X slenolepis Kern.)

Bokros helyeken, erdszélen : Istenmez. Alakjainak egy része a C. pannonica,

másik része a C. slenolepis felé esik. Különösen a típusos C. pannonica

felé egész alaksorozat jelenkezik, melyekben -— a fajvegyülék-képzdésfoka

szerint — az átmenet (különösen a fészekpikkelyek alakjában) már a hely-

színén is szembetn.
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419. C. stenoJepis Kern. Erdk szélein : Istenmez, Váraszó. Száraz

homokk-hegyein selymesen fehérl sokfészk alakja jelenkezik.

420 C. Biebersteiiiii D. C. Füves hel^^eken, utak mentén, vetések

között : Ballá, Ivád, Istenmez, Váraszó, Lelesz.

421. C. cyaniis L. Vetések között az egész vidéken közönséges.

422. C. Sadleriana Janka. (^ C. Scabiosa AucT. Hung.) Füves hegy-

oldalokon, utak mentén : E. -Kövesd, Istenmez, Váraszó, Csehi, Szt.-Domonkos.

423. Cichorium intybiis L. Mívelt helyeken, kertekben közönséges.

424. Lapsana commiinis L. Száraz és nedves réteken : Istenmez,

Pétervásár.

425. Leontodon autiininalis L. Réteken : Ivád, E.-Kövesd, Istenmez,

Lelesz, Szcs.

426. L. hispidus L. Száraz, füves helyeken, erdk szélén : E. Kövesd,

Istenmez, Ballá, Csehi.

427. Picris hieracioides L. Erdk szélén, utak mentén : Ballá, Ivád,

Pétervásár, Istenmez, E. Kövesd, Váraszó, Szt.-Domonkos.

428. Tragopogon major L. Nedves réteken az egész vidéken nagyon

közönséges.

420. Chondrilla juncea L. Utak mentén, gazos helyeken : Pétervásár,

Istenmez, E.-Kövesd, Váraszó, Szt.-Domonkos.

430. Taraxacimi officináié Wigg. Réteken, mívelt helyeken, kertekben

gyakori.

43L T. corniciilatum (Kit.) DC. Erdkben : Istenmez.

432. Sonchiis laevis (L.) Erdkben, réteken : Ballá, Pétervásár, Isten-

mez, E.-Kövesd, Lelesz, Csehi.

433. 5. arvensis L. Nedves réteken : Pétervásár, Ballá, E.-Kövesd, Isten-

mez, Lelesz, Váraszó.

434. Lacttica saligna L. Mívelt helyeken : Istenmez, Lelesz.

435. L. Scariola L. Gazos helyeken, utak mentén az egész vidéken

közönséges.

436. Laduca muralis (L.) Fres. Erdkben : Istenmez, Váraszó, Ballá.

437. Crepis rhoeadifolia M. B. Homokos partokon : Istenmez, Váraszó,

Csehi.

438. C. biennis L. Réteken : Pétervásár.

439. Hieracium pilosella L. Száraz homokhegyein gyakori: Ballá, Ivád,

Istenmez, E. -Kövesd, Szt.-Domonkos, Csehi, Szcs.

440. H. Banhini Bess. Száraz, füves hegyoldalakon : Csehi, Szcs.

441. H. floribunditm Wlmm. et Grab. Ugarakon: Istenmez.

4J2. H. silvaticuin (L.) Erdkben : Istenmez, Váraszó.

413. H. teniiifolinm HoST. Erdk szélén : Istenmez.

444. H. vulgatnm Vr. Erdkben és azok szélén : Istenmez.

445. H. umbellatum L. Erdk szélén, füves hegyoldalakon : Istenmez,

Váraszó, Csehi, Szcs.
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Függelék gyanánt még néhány Mátrára vonatkozó adatot közlök. Külön

teszem azért, hogy könnyebben áttekinthetk legyenek, mivel a Mátra az

illet munkákban jól van ismertetve, és mivel csekély számuknál fogva a

többiek között fel nem tnnének.

1. Pliegopteris Dryopteris (L.)FÉE. AKékes Párád felé siet patakjai mentén.

2. Athyriiim ftlix femina (L.) RoTH. A Kékes csúcsa felé.

3. CaJamagroslis anmdinacea (L.) RoTll. A Kékes Gyöngyös felé néz
füves helyein ; a Sask sziklái között.

4. Deschampsiü caespilosa (L.)Beauv. A Kékes Gyöngyös felé néz oldalán.

5. Festuca rubra L. Sask.

6. Carex remota L. A Kékesen Párád felé.

7. C. penditla HuDS. A Kékes forrásos helyein, a parádi oldalon.

8. C. silvatica HuDS. A kékes parádi oldalán.

0. Astrantia major L. A Kékes gyöngyösi oldalán, a »Szt.-László-

források

«

körül.

10. Seliniun carvifolia L. Az elbbivel.

11. Pimpiiidla magna L. Az elbbivel.

12. Pirola niiuor L. A Kékes tetején.

13. Salvia ghitinosa L. A Kékes tetején.

14. VibiiriiHin Opulus L. A vSzt.-László-források körül.

*

Végül kedves kötelességem, hogy köszönetet mondjak Mágocsy-
D i e t z Sándor egyetemi ny. r., S i m o n k a i Lajos, F i 1 a r s z k y Nándor és

Dégen Árpád egyetemi magántanár uraknak, akik részint irodalommal, részint

kétes esetekben szíves útbaigazítással támogatlak.

G y r f fy István: A Magas -Tátrán gyjtött néhány

virágos növénynek új termhelyi adata,*

(2 eredeti rajzzal.)

A Magas-Tátra hazánknak egyik legjobban ismert tlóra-területéhez tar-

tozik, ami azonban korántsem jelenti azt, hogy e vidék növényzeti viszonyairól,

kellképpen tájékozva vagyunk.

Az alábbiakban néhány virágos növénynek újabb lelhelyi adatát

közlöm, melyeket az 1904, és 1905. évek nyarán gyjtöttem és amelyeket

Borbás Vincze nézett át.**

Ezek az adatok a következk :

Delphinium elattim L. fenyves erd tisztásán a Barlangligct-Matlár-

háza közötti turista-út alatt lev »Lange Sumpf« nev részen, 790 m tsz.-f.

magasságban (190.5. VU. 12.)

* Elterjesztette Thaisz Lajos a növénytani szakosztálynak 1906- ik évi

januárius 10-ikén tartott ülésén.

** Az 1904. évben gyjtötteket vizsgálta át.
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Circaea alpina L. Zsdjár határán a »Prizlop«-hegy fenyves erdeiben

(1905. VII. 21.).

A »Durlsberg« keleti oldalán egyik hómez közelében java virágában

gyjtöttem a következket : Cortusa Matthioli var. sibrica Andrz. (syn. C.

piibeus Schott), Viola biflora L., SiJene acaulis L. , szép ellentétet alkotva

a Gentiana verna L. töménykék virágával és az elszórtan elforduló Ranim-

ciiliis alpestris L.-vel. Rhodiola rosea L. rügyezik, kissé távolabb a Salix

reticitlata L. barkázik. A sziklák mellett, hóvíztl átitatott televényen a Pin-

guiciila alpina L. emeli föl szép fehér virágát. Caltha alpina ScHOTT, Pri-

mula elatior var, carpatica Griseb., Pediciilaris verlicillata L,, a szép sárga

virágú P. versicolor Whlbg., Sedum alpesire Vill., Androsace Chamaejasnie

HoST., Veronica alpina L., Tofteldia calyciilata Whlbg., Dryas octopetala L.,

Polygoniim viviparum L,, árnyékosabb sziklaoldalán pedig az Aspidiiim Lon-

chitis SWARTZ, Asplenum viride HuDS., Saxifraga bryoídes L., Selaginella

spiniilosa A. Braun, füves, nedves helyen pedig egy-két szál Coeloglossum

viride Hartm. tarkítják e hegy oldalát (1905. VII. 16.). Ugyanitt megtaláltam

a tátrai különösséget a : Leontodon clavatiis Sag. et SCHNElD-t.

Sweertia perennis var. alpestris BaUMG. Vaskapu-nál (a Stirnberg-en),

Gentiana tenella társaságában (1904. VIII. 12.) ; Kistarpataki-Völgy, az

Öttó-nál (1905, VIII. 10.); Felkai-Völgyben a » Gránáténwand« nedves szikla-

repedéseiben (1904, VIII. 18.) és végül a Drechslerháuschen-ben. (1904. VIII. 13.)

Drosera rotundifolia L, Barlangliget környéke, a Lersch villa közelében

a Tátraházára viv út mellett.

Gentiana nivalis L. Vaskapu-nál G. tenella RoTH.-tal együtt.

Gentiana ciliata L. elterjedésének határa még följebb van mint Sag.-

SCHNEID. mve (p. 402) mondja, amennyiben én még a »Vordere Kupfer-

scháchtental«-ban is gyjtöttem. (1904. VIII. 22.)

Saxifraga bryo'ides L. Wahlenberg gyjté a Zöldtónál ; újabb

gyjtésem — t. i. a Lomniczi-Csúcs alatt lev »Kupferbank« gránittörmelékén

— megersíti adatát ; találtam a következk társaságában : Veronica alpina

L. Cerastium latifolitmi L., Saxifraga carpatica Reichb., Juncus trifidus L,

Geitm reptans L., Rannnculiis riUaefolius L. (!), Oxyria digyna L. és Arabis

neglecta Schult., melyet a Felkai-Völgyben a »Hosszútó«-nál is szedtem.

Euphrasia Rostkoviana Hayne Szepesbéla »Kráhwinkel« vagy »am >See«.

Ugyanitt java virágában állott (1904. VIII. 20.) a Primula farinosa L., Par-

nassia paliistris L., Alectorolophiis riphaeus, Polygonum Bistorta L., Gentiana

verna L. var. carpatica Kit. non Wettst. (G. acstiva R. Schult) ; továbbá

Euphrasia Rostkoviana Hayne.

Euphrasia Tatrae BoRB. in Wettst. Monogr, 96. inter squ.

Gyjtöttem a »Vordere Kupferscháchtental«-ban Euphrasia salisbur-

gensis FuNK-kal ; és a »Drechslerháuschen«-ben E. picta WiMM.-rel együtt.

(1904. jul.)

Campamtla pusilla Haenke, Stirnberg »Rother Lehm«, (1904, VIII. 22.)

A »Vordere KupferscháchtentaU ban gyjtöttem Leontodon autumnalis

L.-okat, melyek esetleg új alak gyanánt foghatók fel.
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Pediculatis siimana Sprengel a Fehérvíz (Weissewasser) partján szá-

lanként Delph. elaiitm L.-vel. (1005. VII. 17.)

Linaria intermedia ScHUR. — A L. vulgáris MiLL.-nek egyik jellegzetes

vonása a mirigyes virágkocsány és virágzati tengely, de maga a szár kopasz.

Sagorski-Schneidcr müve (p. 410) a leirásban mindössze csak a

kopasz szárat említi föl.

Az erdélyi részekben a L. ?'»/^aWs MiLL. mellett a hozzá nagyon hasonló

L. intermedia ScHUR is megvan, amelyet els tekintetre meg tudunk külön-

böztetni ama tulajdonságánál fogva, hogy minden része egészen kopasz,

mirigyeket rajta látni egyáltalában nem lehet.

A L. viilgaris-on lev mirigyek mikroszkópi képét a 13. rajz mutatjn . A virág-

kocsány tengelyével párvonalosan kissé megnyúlt, meglehetsen egyenl

felbrsejtjeit — felületi metszetben — egyes köralakú (a) parenchyma-sejtek

13. rajz. Linaria vulgáris virágkocsányán lev
mirigyszrök. a mirígyszr »talp-scjtje«.

14. rajz. Linaria iiiinnr mirigy-

szre.

szakítják meg, amely a mirigynek talpi sejtje ; ebbl emelkedik fel a mirígy-

szr nyélrésze és tetrészén van a kiválasztó sejtek által alkotta mirígyfej.

A nyélrészt 7—9 koczkaszer, egymás fölé helyezett sejt alkotja, sejtoszlopot

képezve. A plazmadús sejtek fala nagyon vékony, s e miatt a sejtek könnyen

összeesnek. A feji részt illetleg különbözalakokat láthatunk ; legegyszerbb

esetben a kiválasztó feji részt csak két egyszer sejt alkotja (1). A végs
sejt hosszanti fallal két f2), majd harántfallal történ oszlás útján többsejtvé

válik (3). Sokszor csak hosszant oszlik, így egy gerezdes buzogány-fejhez válik

hasonlóvá (4).

A L. intermedia felbrsejtjeit ilyen kerekded, a szr talpát alkotó

sejtek nem szakítják meg ; ilyeneket ott kifejldve nem látunk.
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így tisztán csak a helyi viszonyok befolyásolta fajként nem fogható

fel a L. intennedia Schuk.*

Linaria intennedia ScHUR-t, szálanként bár elszórva, de széles elter-

jedési körbl gyjtöttem; így Szepesbéla környékén a »Rohrwiesen«ek felé

szántóföidön ; Nagy-Eör felé a »Lange Fuhr« részen a L. vulgáris is tenyé-

szik ; Barlangliget környékén az »Am Flecken« melletti »Lailand« nev
fenyves tisztásán Trifolium spadiceiiin L. Thymits és Origanum vnlgare tár-

saságában ; a Rókusz (Rákosfalva, Rox) feletti »Auf der Höh'« vagy »Vieh-

trieb« dombon szálanként; Matlárháza közelében a Kpatak (Steinbach)

mentén elvétve ; Matheócz közelében a vasúti töltés mentén ; Podolin kör-

nyékén Toporcsik falu határán a vasúti töltés mentén ; végül a gánóczi

»Hradek«-en a következvel együtt.

Linaria minor Desf. Sagorski-Schneider (p. 409.) szerint meglehetsen

ritka. Eme szép kis Linaria nagyon szép számban tenyészik Szepesbéla kör-

nyékén, N. Kör mellett avasúti töltés mentén. Ugyancsak sok van Gánócz mellett

a »Hradek«-en vagy »Kesselberg«-en, a honnan S cherfel A. \V. nem

közölte volt.**

Az egész növényt mirigyek srn borítják. Ezeknek mikroszkópi képét

látni a 14. rajzon ; a hullámosan ide-oda görbül felbrsejtek között sok légz-

nyílás és kerekded, a min'gyszr talpát alkotó sejt van. Ebbl emelkedik a

mirigy, melynek nyele 2—3 hosszú sejtbl áll ; a kiválasztó fejrész gömb-

alakú, két nagy sejtbl áll, melynek mindegyikében 1— 1 nagy sejtmag van.

A kiválasztó sejtekben foglalt illanó olaj a sejteken kívül a kutikula alatt

gylik össze és azt hólyagosan felduzzasztja.

Bár szerkezet tekintetében nincsen nagy különbség a L. vulgáris és L. minor

mirigyei között, mégis a mirigyek alakja rendszertani érték, és bármilyen csekély

darab is álljon rendelkezésünkre, föltétlenül el tudjuk dönteni minemségét.

Glechoma hirsuta W. et K.-S a g.-S c h n e i d. (p. 432.) csak az ubiquista

Gl. hederaceai említi a M.-Tátrából. Nagyon szép példányokat gyjtöltem Kés-

márkról Szepesbélára menet a »Hell« részen, továbbá Szepesbélától északra

a »Weibsch« mellett lev »am Berg« részen. (1905. jun.)

Salix repens L. var. rosmarinifolia KoCH. Az Incuhaceae sectio-ba

tartozó emez apró, keskenylevel fz, nagyon tömegesen tenyészik Szepesbéla

mellett a »Rohrwiesen«-en. Sagorski-Schneider (p. 461) említette egyetlen-

egy hely : Poprád. E helyen sok más szép növény is virított, igy nagyon

sok Prinuda farinosa L. és Pinguiciúa vulgáris L.

Salix hastata L. var. nova subcarpatica BoRB. A 5. hastata L. a

M.-Tátrában nem nagyon gyakori (Sag.-Schneid. p. 460) ;
ennek egyik általam

több helyen gyjtött új változatát közlöm az alábbiakban, melyet még B o r b á s

Vincze írt volt le. Hozzám intézett (1904. XII. 14.) levelébl idézem a

következket

:

* Magyar Botanikai Lapok. IV. évf. 1903. 1—3. szám, 36. old.

** Magyarorsz. Kárpátegylet Évkönyve. VIII. évf. 1881. 218—222. old.
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»A typus eredetileg (S. hastata L.) Linné szavai szerint a 5. mali-

folia Sm. ; ennek a Linné idézte rajzán látható a pálháról, mért nevezte

5. hastata-na.k ; a mi növényünkön semmi sincs amért hastaía-nak nevez-

hetnk, vagyis a változatnak gondolt S. nialifoUa lévén a lipus, a miénk

az eltérés.

Salix hastala L. var. sithcarpatica Borb. (S. hastata Wahlenb., Sag.

et Schneid. non L., S. bicoíor Pax^J Foliis ellipticis serratis breviter acumi-

natis, subtus glaucis glabris ; stipulae parvae, serratae, amentorum axe vil-

losLilo, ovariis glabris brevius quam in S. silesiaca pedicellatis.«

Gyjtöttem több helyen, így : a Vaskapu- (= Eisernes Thor, Skalne

Wrata) nál a »Loch« környékén Empetriiui nigrttm, Rhodiola rosea, Vacciniutn

myrtitlits és V. iiliginosum, Satissiirea és Salix Jacquiniana társaságában

Piniis Pumilio alkotta cserjésben (1904. VIIL 12., 1905. VIL 24.) ; továbbá a

Kistarpataki-Völgyben az »Apáczak« (Nonnenstein)-nél (1905. VIIL 10.) és

végi a Kpataki-Tó-nál (1905. VII. 15.) és a Zöldtó-nál a »Kupferbank« alatt.

öaiisstirea macrophylla Saut. Tavaly nyáron (1904. VIIL 12.) a Vas-

kapu-nál több Saussurea-t gyjtöttem, melyeket B o r b á s, mint a birtokomban

lev példányok bizonyítják : S. discolor Dc.-nak határozott meg.«

A S. macrophylla Saut, a M.-Tátrának mindössze csak 1—2 helyérl

ismeretes, így adatunk annál értékesebb.

Gymnadenia albida KicH. a Kpataki-Tóból ered Kpatak partján elég

bven, közel a tóhoz Anemone alpina, Campanitla alpiita, Jiinciis trifidus

közelében. 1700 m. t.-sz. f. m. (1905. VII. 15.).

Corallorrhiza innata R. Br. a Kpatak mentén fenyves erdben, nem

messze tle egy vadvizes helyen nagyon sok Pinguicida vulgáris L. díszlett.

Cypripediiim Calceolus L. A M.-Tátra vidékén eme ritka növény Landok

környékén (740 m. t-sz. í. m.) elég bven tenyészik. Az ottaniak gyöngy-

virág-bokréta közepébe tesznek belle 1—2 szálat.

Emez utolsó adat voltaképpen már nem is a M.-Tátrára vonatkozik,

hanem a Magura növényzetére.

* Éjszaki Magvarhon viránya. Kassa ISoL 232— 3. old.

Növénytani Közlemények. 1906. V. kötet, 2. füzet.
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a^ Hazai irodalom:

Andaházy Szilárd : Sajátságos alakú Pinus strobus L. (1 eredeti képpel.) —
Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 162. és (73.) old.

Berger József: A fen3'félék nevelésének rövid ismertetése. — A Kert. XII. évf.

1906., 111-112. old.

Bernátsky Jen dr. : A magyar fehér szappangyökér meghatározása. (2 ábrával.)

— Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz. XXXVIII. köt. 1906., 19—25. old.

— — Az Asparagus másodlagos ivari különbségérl (7 eredeti rajzzal). —
Növénytani Közlemények. V. köt. 1906., 3—9. és (2)— (4.) old.

Budai József: Bem-tábornok alma. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906., 7— 8. old.

— •— Hogyan lehetne az Althán-ringlót érdeme szerint elszaporítani. — Gyü-

mölcskertész XVI. évf. 1906., 42—44. old.

Chyzer Kornél dr. : Adatok északi Magyarország, különösen Zemplénmegye és

Bártfa sz. kir. város flórájához — Magyar Botanikai Lapok. IV. évf. 1905., 304—331. old.

Cserny Gy. : A luczfenyrák. — Erdészeti Lapok. XLV. évf. 1906., 180—181. old.

Degen Árpád : Diagnoses de quelques espéces nouvelles de la Flóra espagnole

et portugaise, — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 2— 11. old.

Domin, Dr. Kari : Was ist Aira eristata L. ? — Magyar Botanikai Lapok IV. évf.

1905., 331—336. old.

Faber Sándor : Összehasonlító búzatermelési kísérlet. — Kísérletügyi Közlemé-

nyek. VIII. köt. 1905., 743—745. old.

Farkas Imre : A rózsa. — Uj idk. XL évf. 1905., 622. old.

Gazs Ágoston: A gyümölcsfák tenyésztésérl. — A Kert. XII. évf. 1906., 132— 134. o.

Gáyer Gyula : Euphrasia montana Jord. in Transsilvania. — Magyar Botanikai

Lapok. V. évf. 1906., 36. old.

— — Scopolia carniolica var. grossedentata Simk. — Magyar Botanikai Lapok

V. évf. 1906., 36. old.

Grabner Emil : A burgonya átörökít képességének tanulmányozása. — Kísérlet-

ügyi Közlemények. VIII. kot. 1905., 660-685. old.

Gyrfíy István dr. : A Catharinaea Haussknechtii (Jur. & Milde) Both. Debre-

czen vidékén való elfordulásáról. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 33—36. old.

— — Az Acaulon triquetrum Magyarországban való elterjedési viszonyairól.

(3 eredeti rajzzal). — Növénytani Közlemények. V. köt. 1906., 22— 27. és (7.) old.

— — Bryologiai adatok a Magas-Tátra Flórájához. II. (1 táblával). — Magyar

Botanikai Lapok. V. évf. 1906, 18—31. old.

Gyrffy István: Hypnum arcuatum Lindb. — Magy. Bot. Lap. IV. évf. 1905., 339. o.

— — Myosurus minimus L. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 37. old.

Plagiopus OeJeri (Gunn.) Brid. — Magyar Bot. Lapok. IV. évf. 1906., 340. old.

* E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjelent hazai

eredet vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növénytannak,

minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent közleményeiket a

szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent közlemények forrásáról értesiteni

szíveskedjenek. (Szcrk.)
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Gyrffy István : Pterygoneurum cavifolium (Ehrh.) Jur. — Magyar Botanikai

Lapok. IV. évf. 1905., 340. old.

Salix Kitaibeliana Willd. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 37. old.

— — Sphyridium byssoides (L.) Th. Fr. a) rupestre (Pers.) (1 ábrával). —
Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 37—39. old.

Hegyi Dezs: Beteg fenyk. — A Kert. XIL évf. 190(5., 126-127. old.

Burgonya (betegségei). Folyt. — A Kert. XII. évf. 1906., 86—87. és

119—120. old.

Czékla (betegségei). — A Kert. XII. évf. 1906., 149. old.

Holuby József: Florisztikai adatok. — Növénytani Közlemények. V. köt. 1906.,

27. és (7.) old.

Illyés Lajos: Gyümölcsfák mint díszfák. — A Kert. XII. évf. 1906., 134—135. old.

Kadocsa Gyula : Téli teendk a gyümölcsfák kártevi ellen való védekezés

terén. I. — A Kert. XII. évf. 1906., 117—118. és 150—152. old.

Klein Gyula: Elnöki megnyitó.— Növénytani Közlemények. V. köt. 19061—2. old.

Kocse György : A Freesia magról nevelése. — A Kert. XII. évf. 1906., 137

—

138. old.

Kövessi Ferencz dr. : A francziaországi erdészeti szakoktatásról. — Erdészeti

Lapok. XLV. évf. 1906., 1— 19. és 152-175. old.

Krenedits Ödön : Virágok forgatása és öntözése a szobában. — A Kert. XIl. évf.

1906., 106-107. old.

Lengyel Géza : .\ Pilishegy környékérl. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf.

1906., 15—18. old.

— — A Thymus vulgaris-ról és a Th Serpyllum-ról. — Természettudományi

Közlöny. XXXVIII.' köt. 1906., 198. old.

— — Florisztikai adatok Hevesvármegye északi részébl. — Növénytani Köz-

lemények. V. köt. 1906., 9—20. és (4)— (6.) old.

Lovas János: A melegágyi bab elsárgulásáról. — A Kert. XII. évf. 1906., 131. old.

Mauthner Ödön : A fák téli veszedelme. — A Kert. XIL évf. 1906., 113— 115. old.

Emeljünk emléket Fekete Józsefnek. — A Kert. XII. évf. 1906., 81. old.

Papaver nudicaule L. — A Kert. XIL évf. 1906., 136— 137. old.

Mágocsy-Dietz Sándor : Hazai bazsarózsák. — A Kert. XIL évf. 1906., 78. o.

Mezriczky Szalay Álix : A magról tenyészthet fszernövények (folyt.). —
A Kert. XII. évf. 1906., 83—84.. 115—116. és 147—148. old.

Németh József: Konyhakerti növénytermesztés. 2-ik bvített kiadás. Orosháza

1906. 80 old.

Papp Dezs dr. : Tanárképzésünk egy hiánya. — Országos Középiskolai Tanár-

egyesületi Közlöny. XXXIX. évf. 1906., 517—518. old.

A szerz a természetrajz, különösen a növénytan tanításáról értekezik.

Prodán Gyula : Erdélyben, különösen a Mezségen néhány ritkábban elforduló

növény termhelye. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 31—33. old.

Quint József: Adatok a Budapest melletti Rómaifürd Bacillaria-flórájához.

— Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 149—162. és (73.) old.

Ráde Károly : Beteg borostyán-dugványok. — A Kert. XII. évf. 1906. 126. old.

Beteg Ficus. — A Kert. XII. évf. 1906., 126. old.

Dahlia-k szaporítása. — A Kert. XIL évL 1906., 125-126. old.

Rózsaoltás szobában. — A Kert. XII. évf. 1906., 127. old.

— — Vízi növények, mocsári ncfelejts és Datura tenyésztése. — A Kert.

XIL évf. 1906., 127. old.

Rodiczky Jen dr. : Az olasz székfrl.— A Kert. XIL évf. 1906., 146— 147. old.

Sajó Károly : Meleg-földövi u ívelt növények. — Uránia. VII. évf. 1906.,

11—18. és 65—76. old.

Schilberszky Károly dr. : Amerikai köszméte-lisztharmat. — Gyümölcskertész.

XVL évf. 1906., 51. old.

5*
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Schilberszky Károly dr. : Új növényalakok keletkezésérl. I. — Gyümölcsker-

tész. XVI. évf. 1906., 13—15. old.

Schönherr Gyula : A római Casanate-könyvtár korvina-kódexe (3 melléklettel

és a szöveg között 7 hasonmással). — Magyar Könyvszemle. Uj folyam, XII. köt.

1904., 435—469. old.

Az új kódexnek lapszéli bejegyzései közt 80 növénynek a magyar neve van

megörökítve.

'Sigmond Elek dr. és Fláderer Sándor : Tanulmán)' a tengeri fejldésérl és

táplálkozásáról. — Kisérietügyi Közlemények. VIII. köt. 1905., 686—742. old.

Ströcker Alajos : Orvosi növények gyüjté;e. — Természettudományi Közlöny.

XXXVIII. köt. 1908, 127—140. old.

Sztankovits Rezs : Adarok a hazai Quercus-termések anatómiájának ismere-

téhez. — Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 123— 149. és (65)— (72.) old.

Szutórisz Frigyes : A növényvilág és az ember. Budapest 1905. Kiadja a Kir.

Magy. Természettudományi Társulat. 8" 677 old. 198 képpel.

Thaisz Lajos : Kritikai megjegyzések némely magyarországi Graminea fajhoz.

— Növénytani Közlemények. V. köt. 1906., 20—22. és (6)— (7.) old.

— — Schollera paludosa var. nana Baumg. — Magyar Botanikai Lapok. IV. évf.

1905., 337-338. old.

Vöröss Ferencz : Miért kell a virágokat szeretnünk. — A Kert. XII. évf. 1906.,

143_145. old.

Wetschky Max : Liparis Loeselii Rich. in Bosnien. — Magj^ar Botanikai Lapok.

IV. évf 1905., 336—337. old.

Windisch Rikárd dr. : A formalin hatása különböz búzák csirázóképességére.

— Mezgazdasági Szemle. XXIV. évf. 1906., 79—82. old.

Zádor Gyula: A buja növés gyümölcsfák. — A Kert. XII. évf. 1906. 102—103. old.

Zahlbruckner Sándor dr. : Ein kleiner Beitrag zur Geschichte der Botanik in

Ungarn. \ magyar botanika történetének egy kis pótléka. —- Magyar Botanikai Lapok.

V. évf. 1906., 11— 15. old.

Zelles Aladár: Két szaporítási mód. — A Kert. XIL évf. 1906., 104—106. old.

h) Külföldi irodalom.

Schumann, Dr. Kari und Dr. Kari Laut^rbach : Nachtráge zur Flóra der

Deutschen Schutzgebiete in der Südsee Leipzig 1905. Verlag von Gebrüder Borntraeger.

80. Seite 446 mit 14 Tafeln und einem Bildnis.

E m felsorolja azokat az új növényeket is, amelyek a Magyar Nemzeti Múzeum
növénytani osztálya tulajdonát képez B i r ó L a j o's gyjtötte új-guineai növényeknek

egyik részének a feldolgozásából kerültek ki. Ezek az új növények a következk :

Fnillania Biróaua Steph. (Bíró n. 111. et 112.); Fissidcns panadeni Broth.

(Biró n 123); Alsophila /rwMcaía Brackenr. var. nivea Chr. (Biró n. 2.); Freycinetia

Birói Warb. (Biró n. 39.) ; Piper Bírói K. Sch. (Biró n. 32.'> ; Petalolophus megalopns

K. Sch. n. g. et sp. (Biró n. 17.): Myristici Warbiirgii K. Sch. (Biró n. 21.); Pitlo-

sporuin galai K. Sch. var. slipulosa K. Sch. et Laut. (Biró n. 9.) ; Chisochdon Birói

Harms. (Biró n. 18.); Caseana flexicaiilis K. Sch. (Biró n. 5.); Diinorphanthcra ele-

gantissima K. Sch. (Biró n. 26) ; Dischidia galactantha K. Sch. (Biró n. 23.); Hoya rosea

K. Sch. (Biró n 10.) ; Dichrotrichinn Filarszkvi K. Sca. (Biró n.2.); Aeschinanílms nieo

K. Sch. (Biró n. 12.) ; Sirobilanlhes Birói Lindaü et K. Sch. (53.) ; Argotemma hryopMla

K. Sch. (Biró n. 11.); Siphonandriuin iniricatnin K. Sch. n. g. et sp. (Biró n. 14.).


