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IRODALMI ISMERTET.
Degen Á. A Castalia kérdéshez. A „Növényt. Közi." folyó

évi 2. füzetében a 76. oldalon Tuzson János, a következ kérdé-

seket intézi hozzám :

„Ki és hol irta és rajzolta le eltte a Nymphaea lotus

csoportra vonatkozólag egyebek mellett a magrügyet és arillust,

a rhizomából kibontakozó növény teljes fejldésmenetét és ebbl
a fejezetbl, pl. a rhizoma allevelek és rügyek stb. organographiai

viszonyait '?
"

Válaszom: Conard „The Waterlilies" (Washington, 1905.)

czimü müvének 103., 104., illetleg 41—42., 97—99. s 106—109,
oldalán. A magrügyet már elbb írta s rajzolta le D a h m e n M.

Pringsheim, Jahrb. für wissensch. Botanik XXIII. (1892.) évf.

463. oldalán, illetleg a XXI. tábla 14. ábráján,

A második kérdésre :

„Ki és hol irta le eltte a szrképletek fejldéstani viszonyait

és azok rendszertani értékét?"

Válaszom : Conard, id. helyen a 44. oldalon.

A harmadik kérdésre :

„Ki dolgozta fel eltte a iV. lotus csoport összes alakjait

összehasonlító morfológiai és hisztologiai szempontokból egy közös

czélnak, a természetes rendszerük megállapítása czéljának szem-

pontjai szerint?"

Válaszon: Többen. Legutóbb Conard az idézett müvében.

Ezek után a Tuzson kevéssé parlamentáris módon kifejezett

állításának elbírálását, hogy referátumom „nem felel meg a valóságnak"

az illetékes szakférfiakra kell biznom.

Degen Árpád '

Tuzson J. Megjegyzések „J. Castalia kérdéshez" czimü czikk-

hez. Miután a fenti ezikk csupán utalásokat tartalmaz, a nélkül, hogy

jelezve lenne benne az, hogy tulajdonképen mi olvasható az idézett

munkák megnevezett oldalain, szükségesnek tartom, hogy az idézett

adatokat röviden ismertessem.

A Nymphaea lotus magrügyéröl és arilluszáról a Conard
munkájának 103. és 104. oldalán két rövid megjegyzés van. Az els
arról szól, hogy ez a magrügy „hosszabb és szkebb, mint a N.

odorata-é és N. zanzibariensis-é és az embriózsák hosszmetszetben

lanceolatus (?), kerekded végekkel". A második pedig nem egyéb, mint

egyszer átvétele a D a h m e n ama egyedüli, de téves, idevonatkozó ered-

ményének, hogy a A''. /oím5 funiculus-át ketts vastagodás jellemzi, holott

a N. rosea magrügyének funieulusán csak egy ilyen vastagodás van.

Az elbbi megjegyzéshez a dolgozatom semmiféle vonatkozásban nem
áll, az utóbbit pedig a dolgozatom 6. oldala és kapcsolatos rajzai

czáfolják : és hogy dolgozatomnak a D a h m e n eredményével ellen-

tétes adata helyes, arról ellenrz vizsgálat által újabban is meg-
gyzdtem. Az említett megjegyzései Conard-nak és Dahmen-nek



134 IRODALMI ISMERTET

tehát távolról sem fedik a dolgozatom idevonatkozó részét, és nem
minösithetök a N. 1 o t u s magrügyének helyes és kimerít morfológiai

és fejldéstani leírásai gyanánt.

Hasonlóan áll ez a rhízomábol fejld növény organografiai

leírására vonatkozólag. Conard, munkájának 41. és 42. oldalán ír a

rhizomáról és az indákról, de szintén más adatokat közöl mint én.^

(Úgy látszik, hogy Conard véletlenül lapított, hosszúkás alakú rhizomát

látott, olyant, a mint lerajzolt, ez pedig nem jellemz a N. lotus-ra, :

ez is kiderül dolgozatom szövegébl és rajzaiból). A rhizoma-rügyekrl

Conard csak annyit mond, hogy sok van, azonban morfológiájukat

nem adja meg és a sajátságos alakú allevelekrl nem tesz említést.

Az indákon lev nódus \iszonyait is másként adja mint én, nyílván

azért, mert vizsgálatai nem irányultak speczíálisan a N. lotusra, hanem
az összes Nymphaeákra és így a N. lotus-rai vonatkozó eredményei

nem is lehetnek oly tüzetesek. Míg tehát a 106— 109. oldalon

Conard a magból fejld növényt részletesen leírta, addig a

rhizomából kibontakozó növénynek fejldéstani morfológiáját koránt-

sem írta le úgy, a mint az dolgozatomban megtörtént. A 97—99
oldalon Conard nagyrészt a Nymphaeák virágjának fjeldését

tárgyalja. Dolgozatomban erre nem terjeszkedvén ki, e lapszámok

idézése tárgytalan.

A szrképletekröl Conard a 44. oldalon csak méretbeli adato-

kat közöl. Arról, hogy azok a N. lotus különböz alakjain és sub-

species-ein miként fej lödnek és hullanak le, nem ír és így azt sem

adta meg, hogy a ssp. puhesceus alakjain éppen úgy fejldnek szrök,

mint akár a /'. thermalis-on, csakhogy az utóbbiról azok igen hamar

lefeslenek és így a növény kopasz. Ez pedig rendszertanilag fontos,

mert nagyrészt ezáltal veszíti el alapját, a N. lotus-nak eddig elé

szokásos széttagolása.

A D é g e n Á. idézetei tehát megtévesztk, mert hézagos leírásokra

és megjegyzésekre vonatkoznak ; és különben is nemcsak az volt a

kérdés, hogy ki és hol írt ezekrl a kérdésekrl, hiszen akkor talán

idéznie kellett volna pl. a Caspary leírásait is az E n g 1 e r-féle

.Die natürlichen Pflanzenfamílien"-böl és még más müveket is, a

melyeknek a dolgozatom végén egy jókora sorozata van idézve ; hanem

az az ismertetésem, a melyre a Degen Á. fenti válasza szól, azt a

kérdést is magában viseli, a végs kikezdésben, hogy azt tartal-

mazzák-e az eddigi idevágó dolgozatok, mint a mit az enyém ? Erre

pedig Degen Á. fenti idézetei tagadó választ nyújtanak.

Végül a JV. lotíis csoport összes alakjainak összehasonlító mor-

^ A Conard adatainak kritikájába itt nem akarok bocsátkozni,

mint a hogy dolgozatomban sem tettem. Erre vonatkozólag különben a

dolgozatom 2-ik fejezetének H-ik bekezdésében ki is jelentettem, hogy
„úgy ebben, mint a következ fejezetekben is minden polémiának és a

vonatkozások részletesebb kiemelésének kerülésével foglalom össze vizsgá-

lataim eredményét \ Ezáltal dolgozatomat áttekinthetvé akartam tenni és

egyúttal izolálni, mely utóbbit jogom volt megtenni, mert úgy hiszem,

hogy a legkiterjedtebb és legmegbízhatóbb vizsgálati anyaggal dolgoztam.
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fologiai és hisztologiai leírására vonatkozólag a D e g e n Á. által

felhozott „többek" és köztük Conard munkáját itt mind nem
ismertethetem, a mit annál is inkább felesleges volna megtennem, mert

akkor, a mikor dolgozatom megjelent, a Conard munkája volt

a legújabb monográfia, a mely az eddigi eredményeket összefoglalóan

tartalmazta, és a N. lotus-nak ott közölt rendszerére vonatkozó

összefoglaló megjegyzését C o n a r d-nak a dolgozatom elején egész

terjedelmében idéztem. Ez volt a kiindulási pontom és ebbl az idézet-

bl világosan kiderül, hogy Conard sl N. lotiis természetes rendszerét

nem állapította meg. A régibb munkákban pedig ez még kevésbbé

történt meg. Conard és mások is foglalkoztak ugyan ezzel a

kérdéssel, hiszen ez kiderül idézeteimbl is, azonban egészen más
módszerekkel és eredményekkel, mint a mit dolgozatom tartalmaz.

Hogy különben az egész vitában miként áll a dolog, az a

Növénytani Közlemények múlt száma 74—76. oldalán lev ismerteté-

semnek a D e g e n Á. fenti válaszával való rövid összevetésébl is

tisztára és könnyen kideríthet. Különösen pedig a megfelel színben

tárja elénk Degen Á. els referátumát az a körülmény, hogy az

ismertetésemben felvetett legfontosabb kérdésre, t. i. hogy „ki és hol

ismertette elttem azt a rendszert, a mely dolgozatom eredményét

képezi, a melynek alapján a N. lotus-c^o^ori részletes növényföldrajzi

elterjedését is leírtam és a mely rendszert éppen Schuster, a

Nymphaeák legújabb monográfiájának szerzje, a kire referens hivat-

kozik, szintén Mj'-nak jelez" a fenti válaszban még csak nem is érinti.

Ez pedig a legfontosabb ; és ha a Degen Á. referátuma meg-

felelt volna a valóságnak, úgy en'e a kérdésre még abban az esetben

is felelnie kellene, hogyha a fenti idézései igazságosak volnának.

Ilyen körülmények mellett, nyugodtan bízhatom az illetékes szak-

férfiakra a kérdésben való ítélkezést és annak az eldöntését is, hogy

ismertetésemnek ama tisztán tudományos szempontokból vett kitételéért,

hogy „Degen Á. referátuma nem felel meg a valóságnak" illethet-e

engem a fennforgó esetben a kevéssé parlamentáris-szövegezés vádja?

— Ezzel a vita a Növénytani Közleményekben részemrl be van

fejezve. Tuzson J.

Dr. Lovassy Sándor, A keszthelyi Héviz tropikus tündér-

rózsái. (Négy táblával, egy térképpel és 22 szöveg-képpel. Különle-

nyomat „A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei" ez.

mü II. kötet, II. rész, II. szakasz függelékébl.) Szerz munkájában

a Keszthely melletti Hévízen, különféle tüniérrózsákkal, közel egy

évtizeden át tett tenyésztési kísérleteinek eredményeit és az e téren

szerzett tayasztalatait ismerteti.

A Hévíz közel 9 kataszteri holdnyi kiterjedés tó, a mely 5—6
m. vastag, sok kovamoszatot tartalmazó tözegréteg felett terjed el.

Hmérséke állandóan 26 "^— 38*^ C és legnagyobb mélysége 36 m.

A tavat igen b fenékforrás látja el meleg vízzel. A dolgozat a tó

viszonyainak leírása (1. fej.) után, a tündérrózsák rendszerét és a

fajok leírását tartalmazza (II. fej.).

Növénytani Közlemények. 1906. VII. kötet, 3. füzet. 11
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A III. fejezetben foglalkozik szerz az egyptomi tündérrózsa

(N. lotus L.) magyarországi elfordulásával ; a IV. fejezetben pedig

a Hévizén tett tenyésztési kísérletek vannak leírva évfolyamok szerint;

még pedig 1898-tól 1906-ig. Kiültetésre kerültek „Victoria regia,

Euryale ferox, Nymphaea capensis^ N. madagascariensis, N. zanzi-

bariensis rosea, N. stellata, N. coerula, N. dentata, N. thermalis,

N. rubra" és még mások.

Végül az V. fejezetben a „Nymphaea rubra longiflora nov. ssp."

van ismertetve, mint a Keszthelyi Hévíz meghonosodott növénye, ügy
ez, valamint a munka 36. oldalán leírt N. rubra sangvinolenta és

latipetala bizonyára csak a kertészeti formák és változatok természe-

tével bíró alakok ; illetleg daczára annak, hogy a két utóbbi Indiából

származik, tehát eredeti termhelyérl ered, rends ertani értékük

mégis kétes.

A munka szép íUusztráczióíval és a keszthelyi hévvizre igen

jellemz adataival, a Balaton és környéke monográfiájának érdekes

kiegészitö része és a tündérrózsák tenyésztése iránt érdekldk számára

sok érdekes adatot tartalmaz.

SZEMÉLYI HlREK.

Halálozás: Leffler András dr. a m. kir. vetmagvizsgáló

állomás asszisztense, a budapesti tud. egyetem növénytani intézetének

volt tanársegéde, életének 29-ík évében, f. évi május hó 1 5-én, •— és

Szigeti Gyula Andor a m. kir. szlészeti kísérleti állomás

asszisztense, életének 30. évében, f. évi június hó 16-án meghalt.

A szakosztály mindkettben közremköd tagját veszítette el.


