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Borbás Vincze emlékezete.*

(Arczképpel.)

A »scientia amabilis« hazai mvelinek amúgyis csekély száma ismét

kevesebb lett egy munkás taggal.

Borbás Vinczét, a kolozsvári egyetem tudós tanárát ragadta el

közülünk a halál, múlt évi július 17-ikén.

A gyászeset váratlanul jött, betegségérl nem is tudtunk ; hisz még
halála éjjelén is kedvelt növényei között búvárkodott. Úgyszólván dolgozó

asztala melll szólította el a kérlelhetetlen halál.

Mint a magyar tlorisztika egyik nesztora, az ország növényzetének leg-

régibb kutatói és legjobb ismeri közé tartozott.

Csak olyan szerényen kezdette is pályafutását, mint mi akárhányan,

azzal a különbséggel, hogy neki abban az idben a florisztika terén tanító

mestere sem igen volt. Ü a magyar talajból ntt ki ama hátások alatt,

melyeket reá a korát megelz botanikusok gyakoroltak. Bár mködéséhez a

serkentést idehaza kapta, nem tnt el nyomtalanul reá nézve ama hatás

sem, melyet külföldi tanulmányútai és a külföldi irodalom szorgalmas tanul-

mányozása gyakoroltak.

Vas szorgalmát, sok tudását és minden idejét arra fordította, hogy

hazájának a botanikai tudomány terén szolgálatokat tegyen. Ezt a czélt azután

különböz módokon iparkodott elérni.

Elbb a középiskolában, majd az egyetemen terjesztette a tudás

magvait. A botanikai tudomány nehéz útjain törekv fiatal nemzedéknek

mindenkor lelkes támogatója és oktatója volt. Ezen a réven többen valljuk

t mesterünknek. Hálásan ismerjük el, hogy nem csupán kirándulásai köz-

ben, a szabad természetben oktatott bennünket a legnagyobb készséggel, de

az ország különböz vidékein végzett gyjtéseink revíziójával is tetemesen

járult ismereteink bvítéséhez.

Borbás Vincze az eddig ismert magyar botanikai írók legtermékenyeb-

bike volt. Irt a népnek, a mveltebb osztályoknak, a középiskolának és az

egyetemnek; írt a magyar és a külföldi tudományos világnak.

Hosszú mködése alatt nagy herbáriumot gyjtött össze, de nemcsak

a saját tanulmányai czéljaira, hanem másokat is részesített gyjtése anya-

* Felolvasta ThaiszLajos a növénytani szakosztálynak 1906. évi április

25-ikén tartott ülésén.
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gából. Bajosan akad az országban olyan herbárium, melyben Borbás-féle

gyjtések ne lennének. A külföldi gyjtemények számára is sok fajt gyjtött

össze, és nagy szolgálatot tett a magyar florisztikának az által, hogy a kül-

földi szakférfiak is járulhattak e réven a magyar flóra kritikusabb fajainak

az elbírálásához.

Végig tekintve nagy irodalmi mködésén, azt látjuk, hogy munkálko-

dása szaggatott, ötletszer volt. Hol egy megyei flóra, hol egy monográfia,

hol ismét egy más irányú munka jelent meg tle a vidéki hetilapoktól kezdve

a legkomolyabb külföldi szaklapokig a legkülönbözbb, sokszor csak nehezen

hozzáférhet, vagy nem is sejtett helyeken.

Alig van a Magyar Korona országainak olyan vármegyéje, melyet föl

nem keresett volna. Tanulmányait lehetleg olyan vidékekre is kiterjesztette,

melyek botanikai tekintetben kevésbé voltak ismeretesek. De azért az ismert

területeket is meglátogatta olyan czélból, hogy a mások munkáját fölül-

bírálhassa. Eme jogával azután sokszor nagyon keményen élt is.

Olyan génuszokat, melyeket mások csak az imént dolgoztak fel, szintén

nagy elszeretettel tanulmányozott át újból, és ilyen alkalommal is nagy volt

a hajlandósága a legélesebb kritikára.

Monografikus munkái kivételével, rendszerint csak kisebb flóraterületeken

munkálkodott, bár is egyike volt azoknak, akiktl hazánk egész terüle-

tének florisztikai feldolgozását vártuk. Alighanem benne is volt a terv mkö-
dési programmjában, melynek végrehajtásában bizonyára csak hirtelen el-

hunyta akadályozta t meg.

B o r b á s Vincze botanikai tanulmányútait még 1862-ben kezdette meg.

Képzelhet, hogy az szorgalmas munkája milyen óriás herbáriumi anyagot

hordott össze az azóta letelt 43 esztend alatt. Ebbl az anyagból sok olyan

növényalak került el, melyet Borbás a tudomán^^a nézve újnak itélt, és

mint ilyent le is írt. Sokszor hallottam olyan véleményt, hogy Borbás az

új » fajok « megállapításakor túllépte azt a mértéket, mely a tudományos köz-

felfogásban létezett. De nem itt a helye annak, hogy e fölött bírálatot

mondjunk, mert azt részben már elvégezte az irodalom, nagyobb részben

pedig ezután fogja majd elvégezni. A tudomány rostáin minden irodalmi

terméknek át kell esni, és aki majd az eredményeit fogja latolgatni, az

nem minden esetben fog boldogulni csupán csak a leírásaiból, ehhez egyéb

eredeti okmányok : a gyjtött növény és annak névjegye is föltétlenül szüksé-

gesek lesznek. Vagyis Magyarország flóráját Borbás herbáriuma nélkül

helyesen megírni nem lehet, a tudomány érdeke kíván tehát annak helyet az

ország valamely nyilvános gyjteményében.

Életrajzi adatai a következk .

Deétéri Borbás Vincze régi magyar nemesi család sarja az 1844. évi

július hó 29-ikén Ipoly-Litkén (Nógrád-m.) született. Középiskoláit az egri gim-

náziumban végezte, és már ekkor fölébredt benne a növények iránt való

meleg érdekldés. Tudományszomja csakhamar a fvárosba hozta t, és itt

1868 ban kezdette meg egyetemi tanulmányait a természettudományok és a

philologia körébl. Még egyetemi tanulmányainak befejezte eltt tanított elbb
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a Röser-féle kereskedelmi iskolában, azután a fváros IV. kerületének polgári

iskolájában. Életének nevezetes fordulópontja 1871-re esik, a midn további

tanulmánya és mködése teréül kizárólag a botanikát választja ; t. i. ez évben

nevezték ki a budapesti egyetem növénytani tanszékéhez Jurányi Lajos

egyetemi tanár mellé segédnek, ahol másfél évig mködve, közben 1872-ben

megkapta a középiskolai tanári oklevelet. Még ez évben meg is kezdette mkö-
dését a fváros V. kerületének reáliskolájában. Az 1874/5-ik iskolai évben

szabadságot kapván, külföldi tanulmányútat tett ; megfordult : Innsbruck ban,

Berlin-ben, Kjöbenhavn ban, München-ben és Leipzig-ban. 1880-ban a buda-

pesti egyetem magántanárává lett, és megkezdette növénygeografiai és rendszer-

tani eladásait. Ugyancsak a budapesti egyetemhez 1898-ban nevezték ki rend-

kívüli tanárrá. Vágyainak netovábbját csak 1902-ben érte el, amikor elbb a

kolozsvári egyetemen rendes tanári széket kapott, késbb pedig a botanikai

kert igazgatását is rábízták.

Irodalmi mködésébl a következket emelem ki :*

Jelentés az 1873. évben Bánság területén tett növénytani kutatásokról

(1874).

Veglia és Arbe nyári flórája (1877).

Hazai Arabisek és egyéb Cruciferák vizsgálata (1878).

A hazai Epilobiumok ismeretéhez (1879).

Budapest és környékének növényzete (1879).

A magyar birodalom vadon term rózsái monographiájának kísérlete (1881).

Békés-vármegye flórája (1881).

A magyar homokpuszták növényzete vonatkozással a homokkötésre (1884).

Temes-megye vegetatiója (1884).

Szedreink csoportjainak áttekintése (1885).

Rhamnusaink áttekintése (1885).

Európa nagyobb pikkelyes tölgyeinek összeállítása (1887).

Vas-vármegye növényföldrajza és tlórája (1889).

Közép-Európa, különösen Magyarország Kakukfüveinek ismertetése (1890).

Spiraea cserjéink összeállítása (1890).

Violarieae, Polygaleae és Wohlfarth-tal együtt 'a Silenaceae feldolgozása

Koch D. Synopsisában (189U).

Magyarország és a Balkán-félsziget juharfáiról (1891).

A hazai vajfüvekrl (1894).

Fiume és környékének növényzete (1897).

Nyitra-megye flórája (1899).

A Balaton flórája (1900).

A Veterna Hola növényzete (1900).

Szabolcs-megye flórája (1900).

Hazánk meg a Balkán Hesperisei (1902—1903).

* Fölöslegesnek találom itt B o r b a s egész irodalmi mködését elsorolni, hanem
utalok a M. B. L. 1905. évi 8/11. számának 177—234. oldalaira, ahol azt dr. Degen
Árpád és dr. Leffler András csaknem teljesen összeállították és összesen 874 közle-

ményét sorolták el.
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B r b á s Vincze ama tudósok közé tartozott, akit a botanika tökéletesen

lekötött, kedvelt szakmáján kívül egyéb alig érdekelte t. Ez volt az oka

annak, hogy embertársaival társadalmi úton nem igen érintkezett. Eme körül-

mény, továbbá az is, hogy több elismerésre vágyott, mint a mennyiben tövises

pályáján részesült, elkeseredetté, rideggé tette t az érintkezésben és bizal-

matlanná szak- és embertársai iránt.

A magába zárkózott tanár 1877 óta élt Csörghey Gizellával a leg-

boldogabb, de gyermektelen házasságban.

Midn a legnagyobb kegyelettel veszek magam is végs búcsút egykori

mesteremtl, minden jóstehetség nélkül is megjövendölhetem, hogy midn
rpajd egykor a magyar florisztika történetét tovább írják, Borbás Vincze

mködésérl (S i m o n k a i -éval egyetemben) mint külön korszakról fognak meg-

emlékezni, éppen úgy mint a K i t a i b e 1-érl, akinek nagyszer fölfedez munká-

ját nemcsak folytatták, de azt lehet mondani, hogy be is fejezték. Az ezután

következ korszakot pedig azoknak a mködése fogja követni, akik rendezni

fogiják azt az óriási anyagot, amit tudósaink Kitaibel-tl kezdve napjainkig

hangya- szorgalommal összegyjtöttek. Thaisz Lajos.

Quint József: Pótló adatok a Római-fürd Bacillaria-

flórájához.*

(6 eredeti rajzzal.)

Az 1905. évi márczius hava óta — amikor egyetemi pályadolgozatomat,

mely a » Növénytani Közlemények« 1905. évi 4. füzetében megjelent, befejez-

tem — szakadatlanul folytattam vizsgálataimat és különösen tavaszi gyjté-

seimbl sikerült még több kovamoszatfajt meghatározni. Emez újabb fajokat,

valamint anyagom beszerzésének és feldolgozásának módját óhajtom most rövi-

den ismertetni.

Említett dolgozatomban közölt vizsgálati eredményeimhez az anyagot

1904. évi november havában szereztem be. Azért gyjtöttem csupa friss

anyagot, mert a meglév régi különböz helyekrl összekevert iszap tiszta-

ságában nem bíztam, de meg a gyjtés idejét sem tudtam már. Mint els

dolgozatomban kimutattam, különböz alakok tenyésznek e kis területnek is

két különböz pontján. A kovamoszatok életföltételeibl és szaporodásából

pedig tudjuk, hogy ez algák az év különböz szakaiban különböz mennyi-

ségben és nagyságban jelennek meg. Eme körülmények kényszerítenek arra,

hogy a gyjtés idejét és helyét pontosan közöljem. Tehát els dolgozatomhoz

az anyagot 1904 novemberében, jelen dolgozatomban közlend eredményekhez

pedig 1905 márcziusában gyjtöttem — az ismert Thum-féle fenékhálót, kaparót

és kanalat használtam — még pedig mindkét esetben a következ helyekrl

:

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1905. évi november 8-ikán

tartott ülésén.


