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kimagyarázni: a fe:it már jelzett 4-ik, vagyis: ohemikai érték pótló

hypotheséí volt kénytelen alkalmazni. S a miként V e r w o r n a maga
eiméleténél nem nélkülözhette a feszültség- tényezit : contractiók

alakjában, akként B ü t s c h 1 i és R h u m b 1 e r a protoplasma hab-

szerkezetén alapuló felületfesziiltség mellett nem hagyhatták figyel-

men kívül az itt lefolyó és uralkodó vegyi folyamatoktól függ :

felületfeszültségbeli változások állandó befolyását sem. Csakhogy k
annak eredetét egy speciális (a fehérje-szappan képzdésének) chemiai

folyamatában keresik. J e n s e n pedig : a sejt „habsejtecskéinek"
lamella-falain át diífundáló emisió-vegyületek állandó folyamatában
s az igy létrejöv általános chemiai cserebomlásokban s az ezek által

feltételezett tensio-változásokban találja.

A szakosztálynak 1907 márczius VS-hn és október 9-én tar-

tott ülésébl.

IRODALMI ISMERTET.

L. D i e 1 s : Jiigendfonnen und BliUhenreife ini Pflanzenreich.

130. 0., 30. á.. Berlin. 1906.)

Az utóbbi évek botanikai irodalmában kétségtelenül egyike a

legértékesebb termékeknek D i e 1 s-nek elttünk fekv munkája, mely a

biológiának és morphologiának számos érdekes pontjára vet világot.

Míg régebben a virágzás beállását bizonyos korhoz vélték f-
zdni, addig ma már közismeretes, hogy azt bizonyos küls körülmé-

nyek szabályozzák (fény, h, nedvesség). Számos esetet soroltak fel

azonban az irodalomban, hogy a virágzás szárazság, vagy a vegetatív

mködésekre más valami zavaró körülmény által, tetemesen siettetik.

Szerz összegyjtötte az irodalomban elforduló számos ily koravirágzási

megfigyelést s azokat kell kritikával rendezte is. Ilyen érdekes esetek

egyike a Swielenia Mahagóni Jacq. H e m s 1 e y által var. praecoci-

fiora névvel jelölt alakja, mely vízhiány folytán már 20 cm. magas-
ságben virágzásnak indult. Hasonlót gyanít a szerz számos oly iro-

dalmi adatnál is, melyek viszonylagosan törpe alakok virágzására

vonatkoznak. Ezekhez járulnak a szerznek kivált Nyugat-Ausztráliában

szerzett tapasztalatai, melynek flóráját nemrég megjelent másik mun-
kájában ecseteli. így szerz megfigyelt olyan Ewca?^/2?í^íS•-fajokat, me-
lyeknek hatalmas 20 méteres példányai mellett kis cserjealakjai

szintén virítottak. Hasonló ezekhez a jelenségekhez látható a Ricinus

€ommunis-ná\, mely hazájában több m. magas fa, míg nálunk, mint

egyéves növény, már az els nyár folyamán virágzik.

Különösen élesen lép fel a szaporodó szervek függetlensége a

vegetatív kifejldéstl azokban az esetekben, a mikor a fiatalkori s a

késbbi alak között morphologiai különbség van. (heteroblastia, Goebel).
E hetei'oblasztíkus esetekkel részletesen foglalkozik, s osztályozza is

azokat, a melybl kiderül, hogy azok sokkal tágabb körre terjednek,

mintsem a mennyire az eddigi vizsgálatok nyomán következtetni lehe-

tett, így a szerz által felállított els csoportba azok a heteroblasztiák
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tartoznak, melyeknél fejldésben visszamaradt eisödleíícs levelek for-

dulnak el. Diels kimutatja, hogy a L i n d ni a n által 1004-ben fel-

állított Regnellidiuvi génusz nem egyéb, mint a Marsilia term fiatal-

kori alakja, melytl abban tér el, hogy kétosztatú levele van. Már
Lindman is észrevette, hogy a Begnellidium — legalább a levélalak-

ban — nagyon egyezik a fiatal Marsilia-kkal s ezért ö a term növényt

a Marsilia stypusának tekinté. E csoportba tartozó, hasonlóképen

érdekes, példákat közöl a szerz a Hakea génusz Conogynoides szekczió-

jából.

A heteroblasztia második csoportjába olyan növények tartoznak,

melyeknél az elsdleges képletek ontogenezise gyorsan megy végbe s

csak a késbbi alakokat éri redukczió. Ide bizonyos Coniferák tartoznak,

melyeknek fiatalkorban szálas, késbb pikkelyszerü leveleik vannak,

így az Actinostrobus génusznak Ny.-Auszti'ália nedves, kötött, tala-

ján növ faja, az A. pyramidalis fiatal korban szálas, elálló, term-
állapotban pedig odafekv pikkelyleveleket visel; ellenben laza homo-
kos talajon, rövid tenyészeti id mellett szálas levelek a termágíi-

kon is elfordulnak. [A. acuniinatus). Kevésbbé világosak a körülmé-

nyek a Ckamaecyparis pisifera-nkl. A fiatal hajtásoknak spirálisan el-

helyezett, kékeszöld, szálas levelei vannak, mely dugványozás által

állandósítható is (/'. squarrosa.) Ez az elsdleges alak hazájában (Japán)

virágzik, nálunk ellenben a magoncok visszacsapnak az odafekv pik-

kelyeket visel késbbi alakhoz ; bizonyos körülmények között átmeneti

alakok is jönnek létre [f. plumosa).

Szerz végül a harmadik csoportba oly eseteket sorol, a hol

ezek a bizonyos korral összefügg alakváltozások (helikomorphiák)

bizonytalan, ingadozó jellegek. így a Campanula rotundifolia-híik

kerek tölevelei s hosszúkás szárlevelei vannak, ismeretes azonban

®?y — 6^08 árnyékban növ — oly forma is, melynek virágzó szárán

kerek levelek hosszúkásakkal vegyest fordulnak el. Itt tehát egy

fiatalkori stádium megmaradt a virágzás idejéig.

Mint e néhány szemelvénybl is látható, ezeknek a jelenségeknek

határozott filogenetikai jelentsége van. A virágzás megindulása egyik

korábbi vegetatív stádiumon, mely egyszersmind ennek befejezését is

jelenti, létrehozhat új alakokat, melyeket egyéni változatoknak, de

esetleg új fajoknak foghatunk fel, ha már ez a sajátság állandósult

és nincsen kapcsolatban egy normális fejldésüvel. Néhány új faj

bizonyára ezen körülmények félreismerésének köszönheti eredetét. A
váltakozó küls körülményekkel összefügg helikomorphiák öröklés által

állandósulhatnak is. Ezeknek a fajoknak ontogeniája azután nagy szol-

gálatot tehet az illet csoport filogeniájának vizsgálatánál. Természe-

tesen azonban csak kell óvatossággal, mert ily alapon éppen bizonyos

heteroblasztikus Eucalyptus-fAjoknkl könnyen helytelen következtetésekre

juthatunk.

Végül néhány analógiát az állatvilágból közöl a szerz, ki mun-

kájában oly sok érdekes jelenség magyarázatával és a számos hozzá-

fzött elmés következtetéssel méltán köti le figyelmünket.

Lengyel Géza (Budapest).
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Simonkai Lajos. Növényföldrajzi vázlatok hazánk flórája körébl.

(Magyar Orvosok és Természetvizsgálók stb. XXXIV., 243—247. o.)

Szerz értekezésében közzéteszi hazánk növényföldrajzi felosz-

tásáról való véleményét, mely tulajdonképpen módosítása a .Növény-

földrajzi vonások hazánk flórájának jellemzéséhez" (M. Tud. Akad.)

czimü dolgozatának.

Szerz szerint hazánk két nagy ílórabirodalomba tartozik, a medi-

terrán s a borealis-mikrotherma ílórabirodalmakba, melyek összesen a

következ 11 flóravidékre oszlanak: l. Quarnerói. 2. Dalmát, 3. Karszt,

4. Sziavon, 5. Déldunai-, 6. Keletkárpáti. 7. Nagyalföldi, 8. Pan-
nóniai. 9. Nóri, 10. Quád, 11. Tátra-fátrai flóravidék.

A felosztását néhány fajtömb (species eollectiva) szisztematikai

tagosulásával illusztrálja, melyeknek subspeeiesei egy-egy flóravidékre

jellemzk. Ezek sorában újak a következ alakok: Delphininm inter-

medium Ait. var. dnrescens Simk. (Keleti kárpátok), Delphinium

cuneatumD. C, var. psilocarpum Simk. (Csáklyai k), Silene nutanti-

formis Simk. [Cucuhalus mollissimus W. K.] (Pannóniai és Déldunai

floravidékek.)

Sajnálnunk kell, hogy az értékes közleményt térkép nem egé-

szíti ki. Lengyel Géza.

Balázs István: A baktériumok. A dezinficziáló módsze-

rek és a szérumterápia. Fiskolai hallgatók és középiskolai tanulók

használatára. Budapest, 1908. Lampel R. könyvkereskedése 8. r. 64. old.

Szerz munkáját 3 fejezetre osztja : I. Bacteria.^ {Schizomycetes),

Baktériumok {Hasadó gombák). II. A dezinficiáló módszerek. III. A
szérum-terápia és a védoltások.

Az I-sö fejezet, mely a munkának legterjedelmesebb része, igen

behatóan tárgj^alja a hasadó gombáknak eddigelé ismeretes küls morpho-

logiai viszonyait, kiterjeszkedvén a sejtoszlásra és a spóraképzödésre. Ezek

után a baktériumok bels morphologiájára és protoplazmájuk chemiai

összetételére kerül rá a sor. A baktériumok physiologiai és biológiai

viselkedésüket illetleg szerz tekintetbe veszi az anaerobikus és aero-

bikus, meg a parazitikus és szaprofitikus baktériumokat. A pathogen

baktériumok tárgyalásánál foglalkozik a fertz betegségek mibenlété-

vel. A szerz megemlékezik a baktériumoknak hasznával és szerepével

a mezgazdaságban, rámutatván a baktériumoknak a növényekkel való

symbiozisára is. Az I-s rész az E n g 1 e r (M i g u 1 a)-féle és a

F i s c h e r-féle modern baktérium-rendszerekkel fejezdik be.

A munka Il-ik része arról szól, hogy miképpen kell védekezni

a fertz baktériumok és egyáltalában a ragályos betegségek ellen.

A Ill-ik részben szerz megemlékezik a védoltásokról és szerm-
terápiáról.

A munkában úgy a külföldi, mint a magyar szakirodalomnak

idevágó fontosabb munkái is fel vannak említve. Néhány rosszul értel-

mezett botanikai kifejezéstl és jelenségtl eltekintve, a könj^ecske

becses tanulmányanyaga lehet a tanulóifjúságnak.

KüMMERLE J. Béla.

Növénytani Közlemények. 1908. VIÍ. kötet, 2. füzet. 6
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Tuzson J.
: „.4 Nymphaea lotus csoport morfológiája és rend-

szertani tagolódása "

.

A „Mathematikai és Természettudományi Értesitö" 1907. évi

5. füzetében a fenti czim alatt megjelent rendszertani tanulmányom-
ban a Nyynphaea lotus L., N. aegyptia Plán eh., ^V. thermalis D C,
N. pubescens W i 1 1 d., N. rubra R o x b., N. rosea S w e e t és N.
Zenkeri Gilg. nevek alá foglalt csoporttal foglalkozom az élö növé-
nyeken és herbárium-anyagon tett több évi részletes összehasonlító
vizsgálataim alapján. A dolgozat morfológiai része fként az élö növé-
nyeken végzett fejldéstani meg6gyelésekkel kapcsolatos vizsgálataim
eredménye, hasonlóképen a hisztologiai fejezet is; mindkettnek ada-
taival fként a fennebb elsorolt, eddig nagyrészt fajok gyanánt tekin-

tett növények alaki sajátságainak rendszertani értékét igyekeztem
ismertetni és megindokolni azt a rendszeremet, a mely a 4-ik fejezet-

ben van összefoglalva. Az 5-ik fejezetben a megadott rendszer szerint,

fleg a berlini, bécsi és budapesti múzeumok herbáriumai alapján
ismertetem az egész csoport földrajzi elterjedését.

A dolgozathoz összesen 40, részben szövegköz ötíi, részben táblá-

kon reprodukált eredeti kép van csatolva.

A Magyar Botanikai Lapok f évi 1— 3. számú füzetében e

dolgozatomról Degen Árpád referátumot közöl, a melyre a követ-
kez megjegyzéseim vannak.

1. A referátumban tévesnek van jelezve a dolgozatom következ
tétele : „nincsenek biztos adataink arra, hogy a nagyváradi növény egyezö-e
teljesen a nilusi vagy más alakjaival a N. lotus-nak." Ezt a monda-
tot a referátumban feltüntetett értelemhen nem szabadna idézni, mert

úgy ez, mint a rákövetkez eme mondat: „mint a hogy egyáltalán

nincsenek még a N. /o^MS-csoport különböz alakjai rendszertani érti-

kük szerint rendszerbe foglalva", a bevezetben van (2. old.) és nem
konklúzió, hanem éppen ellenkezleg, a dolgozatom indokolása.

2. A referátumban „sajátságos és valószínleg meg nem indo-

kolható"-nak van jelezve dolgozatomnak következ tétele: .,az éjjel

nyiló virágok túlnyomóan önbeporzás által termékenyülnek meg. a mely
körülmény bizonyára lényegesen elmozdítja e faj alakjainak feltnen
nagy változatosságát *.

Erre nézve a tudományos rendszertannak ide vonatkozó tételeire

kell utalnom, a melyek több alapvet dolgozatban, kézi- és tankönyv-
ben ki vannak már fejtve. Ezek szerint az idegen beporzás az illet

egyed bizonyos irányú variálását, az utódokban kiegyengeti, míg az

önbeporzás mellett az illet varietas zavartalanul fennmaradhat.

3. A Nymphaea nevet használom egyrészt azért, mert ezt régi

idktl fogva elfogadták 2 az összes nagyobb monográfiák, kézi- és

tankönyvek szerzi, az összes tudományos góczpontok múzeumai és

botanikai kertjei ; másrészt nem gyzhet meg e név használata jogo-

sulatlanságának kérdésében a prioritás valamely kétségtelen ténye sem.

^ Elterjesztette a szakosztálynak 1908 márczius 10-én tartott ülésén.
- Erre vonatk. 1. a nemzetközi nomenklatúra-szabályok 50. pontját.
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mert a Linné adataiból csak bizonyos mértékben ráerszakolt magya-

i'ázat segitségével lehet kideríteni, hogy ö nem a ,,Nym.phaea^^-T2L,

hanem a .^Nuphar^'-ia, értette az elbbi génusz-nevet.

4. Hogy miért írok lotus-t és miért nem irom L-el, azt nem
indokoltam, mert minden nagyobb görög szótárból, vagy Leunis-Frank

Synopsis-ából, vagy Glaser ,,Taschenbuch"-jából stb. is kivihetöleg

ez a szó görög fnév, és így ^el írandó ; söt hibás lenne a L hasz-

nálata azért is, mert látszólag utalást fejezne ki a Papilionaceák

Loí«6-génuszára.

5. A kereken 60 soros latin diagnózis-okba tényleg becsúszott

a 4-ik sorban egy hibás ablativus, a forma Zenkeri után pedig omni

helyett omne áll ; itt-ott a szórenden is lehetne változtatni. Miután a

diagnózisok nem készülnek klasszikus nyelven, tág teie van az egyéni

nézetnek. Értelemzavaró hibák azonban nincsenek.

6. A referátumban az is fel van hozva, hogy dolgozatom „egy

lépéssel ismét visszavet bennünket azon idkbe, a midn e két növény

azonossága iránt még kételyeink voltak" ; és hivatkozik arra, hogy

helyes ama régi felfogás, melyet már több szerz kijelentett, hogy

t. i. a püspökfürdöi növény azonos a N. lótna L. fajjal. — Dolgo-

zatomban a ,,N. thennalis DC,", a N. lotus (L) fajba van beolvasztva,

st az is kifejezésre jut rendszeremben, hogy a ssp. aegyptia alá

sorozandó, világosan és legelször van továbbá kifejtve az, hogy a

Nílusban két forma fordul el, a melyek egyikével a f. PlancJwnü-

val a nagyváradi növény majdnem teljesen egyez, és a /'. Planchonii-n

tett tapasztalataim alapján ki is fejeztem azt a véleményemet, hogy

„a Nílusban a mi növényünkkel teljesen egyez alak is elfordul",

vagyis, hogy a f. thermalis a f. Planchonn alakkörébe tartozik. Hogy
azonban külön-külön véve, a két növény egyedeinek összessége, két

egymást nem fed csoportot („ forma" -t) alkot, azt is valószínnek

tartom, mert a f. Planchonii-nak a Nílusban elforduló példányai más
változatosságot mutatnak, mint a tle teljesen izolált /'. thermalis egye-

dei Nagyvárad mellett. Ezért a két formát nem olvasztom egészen

össze, a mi teljesen egybevág azzal is, hogy a /'. thermalis fenntar-

tását növényföldrajzi és fejldéstörténeti okok is követelik, nemkülön-

ben azzal, hogy úgy tudományos rendszertani, mint gyakorlati szem-

pontokból is nagyon czélszertt és indokolt a megkülönböztetés. Fontos

azonban az, hogy az ilyen növényeket rendszertani értéküknek meg-

felelen különböztessük meg és ne gyártsunk szubtilis különbségek alap-

ján mindjárt fajokat ; vagyis vegyük azt a fáradságot, hogy az egyes

növények leírásában és megnevezésében a tudományos rendszertan

szellemének megfelelen juttassuk, vagy legalább is igyekezzünk kife-

jezésre juttatni az illet növény rendszertani értékét.

Ezzel egyúttal kapcsolatos a referátumnak az a megjegyzése is,

hogy én az „egymás alá sorolás legszélsségesebb árnyalatának híve"

vagyok. Ez nagy tévedés, mert a tudományos rendszertan szempont-

jából a dolgozatomban követett irány ma már nem lehet tetszés sze-

rinti felfogás dolga ; az említett szempontból ugyanis kétségtelen, hogy

a „faj" alatt nem egy herbáriumi példányt értünk, hanem kisebb-

6*
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nagyobb csoportját egymással közelrl rokon növényeknek, a mely

tehát még alfajokból, varietas-okból és formákból is áWJiat. Az elvi

állásfoglalás tehát csakis arra irányúihat, hogy a tudományos rend-

szertan ezéljait akarjuk-e követni, vagy inkább a gyakorlati ílorisztika

igényeit tartjuk szem eltt és pl. a lehetleg könnyen használható,

praktikus meghatározó kulcshoz fzött igényeket akarjuk-e kielégíteni,

vagy pedig a természetes rendszer tantételeihez alkalmazkodunk.

6. A referátum azt is tartalmazza, hogy „a dolgozat rendszer-

tani része lényegesen újat természetszerleg nem hozhatott : lévén a

Castalia-k nemzetsége a növényrendszernek egy ismételve alaposan

áttanulmáriyozott része". Ez az általánosságban tett megjegyzés szó-

szerint véve eléggé súlyos kijelentés, egy oly dolgozatra, a melynek

egyes részleteivel, habár megszakításokkal, de 1902 óta foglalki zom,

a mikor legelször kerestem fel e czélból a f. thermalis termo '^elyét

Nagyvárad mellett ; továbbá hónapokon át figyeltem meg az Afrikából

hozatott él növény fejldésmenetét és a dolgozatra egyáltalán sok

gondot és munkát fordítottam

A referátumnak erre a tételére, tekintve dolgozatom terjedelmét,

messze vezetne részletesen kiterjeszkednem, csakis magára a dolgo-

zatra utalhatok. Egy-két, minden különösebb válogatás nélkül eszembe

jutó tételrl azonban említést óhajtok tenni.

Ilyen tételek volnának pl. a következk :

Ki és hol irta és rajzolta le elttem, a N. Zoí^.s-- csoportra vonat-

kozólag egyebek mellett a magrügyet és arillust, a rhizomából kibon-

takozó növény teljes fejldésmenetét és ebbl a fejezetbl pl. a rhizoma-

allevelek és rügyek stb. organografiai viszonyait '?

Ki és hol írta le elttem a szrképletek fejldéstani viszonyait

és azok rendszertani értékét '? és ki dolgozta fel elttem a N. lotus-

csoport összes alakjait összehasonlító morfológiai és hisztologiai szem-

pontokból egy közös czélnak, a természetes rendszerük megállapítása

czéljának .szempontjai szerint ? Az összes új részleteki'e — a mint

említem — nem terjeszkedhetem ki, ha azonban a referátum a fenti

állítást tartalmazza, úgy tartalmaznia kellene azt is, hogy ki és hol

ismertette elttem azt a rendszert, a mely dolgozatom eredményét

képezi, a melynek alapján a N. íoíMS-csoport részletes növényföldrajzi,

elterjedését is leírtam és a mely rendszert pl. éppen Schuster,^
a Nymphaeák legújabb monográfiájának szerzje, a kire referens hivat-

kozik, szintén wjnak jelez.

Miután a referátumban ezekre a tételekre és több más új adatra,

a mely dolcjozatomban rendszertanilag fontos, nincsen kimutatva az,

hogy már a dolgozatom megjelenése eltt ismertetve lett volna, annak

következtében a referálum nem felel meg a valóságnak és nem tarthat

igényt arra, hogy tudományos szempontokból figyelembe vétessék.

TuzsoN János.
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