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Tuzson J. : Válasz az elbbi czíkkre.

Válaszomban kerülni kívánok minden hosszadalmas ismét-

lést és magyarázgatást és így els sorban is magára a czik-

kemre (Bot. Közi. 1912. 131. old.) és Wagner J.-nak a deli-

bláti Fritillaria-TÓl éyek során a természetben és a meggyújtott

3000 példányon tett megfigyelései újabb eredményét tartalmazó

szövegre (Bot. Közi. 1912. 162. old.) kell utalnom. Ha ezekkel

az itt fennebb olvasható polemikus czikket is egybevetjük, els
sorban is kétségtelenül kiderült, hogy a delibláti növényt Wagner
J. mindkét esetben rosszul határozta meg. Ez tehát elször is nem
külön, „új" faj, hanem a Fr. tenella MB. alakkörébe tartozik,

és olyan növény, a milyent Fr. Degeniana név alatt a Magy. Bot.

Lapok 1906. évfol3^amában Wagn er J, leirt és lerajzolt, nincsen;

másodszor pedig a Fr. ridhenica-yal kapcsolatban nem áll.

A mi a nemzetközi szabályokra való hivatkozást illeti, ebben
Wagner J. téved, mert in herb. nevet igenis lehet használni

és mihelyest valaki diagnózissal azt közzéteszi, érvényes is. És
hogy az ü e c h t r i t z-féle nevet fogadtam el, az tisztán és kizá-

rólag azért történt, mert Uechtritz Ae/^es megállapitásáiiak tudo-

mányos érvényre juttatása ell nem tartottam volna helyesnek
kitérni,

A mi most már a földrajzi elterjedést illeti, az északafrikai

SiáaXot nem „vettem át" Munby-tól, sem mástól, hanem az illet

növényt megvizsgálva, azt f. montana-nak tartom. Ha Wagn e r

J. ebben Munby, Pomel és Baké r-nek egymástól is eltér
véleményéhez csatlakozik, s ezt minden morfológiai megoJcolás

nélkül teszi, akkor az teljesen független a dolgozatomtól. Éppen
így tartozik más lapra az is, hogy Wagner J. minden morfo-

lógiai és fejldéstörténeti megállapítás nélkül akar a Wettstein-
féle „variáczió" és „mutáczió" kérdései alapján dönteni.

Az oroszországi adatokra csak azt kell megjegyeznem,
hogy korrekt szövegezés mellett W^ a g n e r J.-nak nem azt kel-

let volna írnia, hogy „czikktró fejtegetései után is kétséges marad"

,

hanem azt, hogy „czikkiró fejtegetései szerint kétséges marad".
A „Babadagh" és „Cukarova" nem egy, hanem két Sin-

t e n i s-féle lap czédulájának lemásolása révén került be hibás

politikai értelmezéssel. Hogy mirl van szó ennek daczára is,

úgy látom, jól meglehetett érteni, mert a delibláti növény elter-

jedését most már Wagner J. is kiterjeszti Dobrogea-ig, a mirl
tudtommal az én czikkemben van elször szó.

A mi pedig a revíziós czéduláimat illeti, azok hibás helyre

csak elírás vagy a czédulák esetleges összekeverése révén kerül-

hettek. Ha ez így volna, a mit alig tételezek fel, akkor az illet,

Wagner J. fenti czikkében közelebbrl meg nem jelölt eset-

ben, a dolgozat maga bizonyára kétségtelen felvilágosítást ad.

Különben Wagner J. egész geográfiai fejtegetésének

czélzata az, hogy kimutassa, miszerint a f. latifolia elszigetelt
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területen él. Ez, abban a mértékben, a milyen a rendelkezésre
álló adatokból kiviláglik, az én dolgozatomból is kiderül, st
arra nézve, hogy a két forma nem keveredik, megjegyzés is

történt (1. 132. old. utolsó bekezdése). Nemkülönben azt is hibásan ér-

telmezi Wagner J., hogy én „typikus montana" -ksit állapítot-

tam meg hazánk keleti részébl, mert szövegemben a f. montana-
val azonos termet f. latifolia-król van szó (1. 132. és 134. old.).

Hogy még behatóbb kutatások a formák elterjedése tekin-

tetében újabb és esetleg helyesbít eredményeket is hozhatnak,
nem zárom ki, én azonban egyelre megelégedtem a fczél el-

érésével, azzal, hogy a delibláti növényt tisztázzuk (1. 132. és

134. old. utolsó bekezdéseit). Készemrl minden vita be van fejezve.

Tuzson J»: Borbás Víncze herbáriuma.

A ki ismeri azokat a fáradságos munkálatokat, a melyekkel
egy herbárium létrejötte kapcsolatos és els sorban, a ki tudja

azt, hogy egy herbárium, a mely olyan rendkívüli tevékenység-
gel kapcsolatos, mint a min Borbás Vinczének több mint 3 évtize-

den át végzett tudományos munkálkodása volt, az eltt nem kell

bvebben fejtegetnem, hogy Borbás Vincze herbáriuma, külö-

nösen a Magyar Flóra feldolgozása s tanulmányozása szempont-
jából, megbecsülhetetlen. Ezt a herbáriumot a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr nagyméltósága, szerény javaslatomra, a buda-
pesti tudományegyetem növényrendszertani intézete számára vétel

útján megszerezte, azzal a kikötéssel, hogy az „dr. deétéri

Borbás Vincze herbárium" név alatt, mint a budapesti tudomány-
egyetem növényrendszertani intézetének herbáriuma, mindenkor
elkülönítve riztessék meg s a herbárium minden egyes lapjára

és az ahhoz csatolt czédulára a fenti név nyomattassék.
A herbáriumot augusztus hó 18 és 19-én vettem át Borbás

Vincze özvegyétl, Kolozsvárt. A herbárium anyagának pontos
felvétele természetesen akkor nem volt lehetséges s így arról

csak megközelítleges adattal rendelkezünk. Az egész herbárium
ugyanis 306 fasciculusból áll. Néhány fasciculusbau a lapokat

megszámlálva, azt találtam, hogy átlagosan 400—500 lapra lehet

azok tartalmát becsülni és így kerek számban 120—150 ezer

körüli a herbáriumi lapok száma. A herbárium megtartása —
tekintettel a nyolcz évi állásra — általában eléggé jónak mond-
ható. Egyes génuszok, különösen az Umbelliferák s a Composi-
ták közül, szenvedtek ugyan, de ennek daczára is a herbárium-
nak 7*—Vö része feltétlenül jó és igen értékes.

Borbás a botanikusok igen nagy részével csereviszonyban
állt és meghatározásra, revízióra is igen sok növényt kapott

úgy, hogy a saját, évtizedeken át folytatott gyjtésein kívül, a
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melyek irodalmi adatainak legbiziosabb dokumentumai, herbá-
riumában majdnem az összes nevesebb íioristák exsiccatái és
fontos példányai képviselve vannak.

Eészletesebben csupán a Gramineák egy kis részérl {Alope-
curus, A7idropogon, Anthoxanthum , Apera^ Agrostis, Aira) s a Rosa-
génuszról szólhatok. Az illet fasciculusokban a következ bota-
nikusok példányai és exsiccata-kiadvány lapjai vannak még:

Ha y nal d, Bailey, Holt z, Willkomra, Fuss, Niel-
sen, Sanio, Aichinger, Groves, Siegfried, Stud-
n i c z k a, P i c h 1 e r, B i 1 1 o t, V i t k a y, F r i t z e, H e 1 d e n-

reich, Sieber, Vrabélyi, Freyn, Rossi, Bordéré,
Sonklar, Dupuy, Tauscher, Gremsperger, Kunszt,
Philip p, Huter, Porta, Rigó, Svanlund, Marchesetti,
Porcius, Dieudonné, Ha ekei, Geslin, Fa vrat, Se idei,
Hirrichsen, Schafer, Roth E., Lagunna, Tourlet,
Jordán, Ha ussknecht. Simonkai, Schultz, Chabert,
Pavlovié, Gandoger, Piccone, Huet. Masson, Csató,
Piers, Richter A,, Bárt h, Braun H., Wiesbaur, Bran-
c s i k, D e g e n, B a e n i t z, B a 1 d a c c i, H o 1 u b y, A r e s k o g,

Blocki, Richter K, Fleischer, Richter L,

Az eddig felragasztott, elbb említett génuszokból, de más
futólag áttekintett fasciculusokból is ítélve úgy találtam, hogy
Borbás saját gyjtéseibl a régebbi, különösen a 70-es, 80-as

évekbeli lapok mind meg vannak határozva. Késbbi gyjtései-

bl sok lapot nem határozott meg; a lelhely és a dátum azonban
elenyész csekély kivétellel mindenütt meg van adva. Szóval a

lapok czédulázva vannak és — eltekintve 180 kisebb fasciculus

legújabb laptól — mind az véleménye szerinti helyre vannak
behelyezve. Különben e tekintetben is génuszok szerint változók

a viszonyok: oly génuszok, a melyekkel Borbás specziálisan

nem foglalkozott, mint az említettek közül pl. az Alopecurus vagy
Andropogon stb. majdnem mind meghatározottak. Az ilyen génu-

szokban 100 lapra 15 meghatározatlan lap esik. Ellenben az

olyan génuszokban, a melyekkel Borbás behatóbban foglalko-

zott, mint pl. Bosa, Mentha stb., feltnen gazdag a gyjteménj',

de sok benne a meg nem határozott lap. így a i^osa-génuszban

100 lapra 60 oly lap esik, a mely czédulázva van ugyan, de
meghatározva még nincsen. Ezek között természetesen sok a

duplum, s így a meg nem határozott egységek száma kisebb,

mint a névvel el nem látott lapoké.

Becses jegyzet a herbáriumban nincsen sok. Sok esetben

a meg nem határozottak lapján, a mi rendesen ujságpapiros,

jelezve van a fajnév igen röviden, génusz és auctor nélkül. Ez
azonban sokszor más növényre vonatkozik, mert ugyanaz a lap

itt-ott többször, s egészen más génuszokhoz is volt használat-

ban. E feljegyzések a herbáriumnak az új, intézeti papirosra

való felragasztásakor kivágva, az illet példányhoz mellékeltet-

nek ; nemkülönben az itt-ott elforduló levelek is, a melyek
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rendesen a küld kérdezsködéseit tartalmazzák. Hosszabb be-

jegyzéseket, szisztematikai érték feljegyzéseket, külön lapokat,

vagy külön lenyomatokat a herbáriumban eddig még nem talál-

tam s ha vannak ilyenek, akkor igen csekély számmal lehetnek,

mert majdneüi minden fasciculus megfordult már a kezemben.
Az eladottakkal röviden közzétenni óhajtottam a herbárium

állapotát, mintegy leszögezve az erre vonatkozókat most, a mikor

legjobb igyekezetemmel látok hozzá, hogy az egész herbáriumot

hozzáférhetvé, használhatóvá tegyem, kellen konzerváljam s

a meghatározásokat rendbehozzam, a mi még igen sok munkát
igényel. A közölt adatokból kivehetleg a herbárium a magyar
flóra ismeretére, s általában szisztematikai és florisztikai tanulmá-

nyokra igen fontos és becses, B o r b á s igen kiterjedt irodalmi

munkásságának pedig nélkülözhetetlen kiegészít része : annak
kulcsa. Hogy ezt a herbáriumot a vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter úr nagyméltósága az enyészettl vagy a külföldre

jutástól megmentette, ügy hiszem minden magyar botanikus

elismeréssel vette hírül ; hogy pedig tudományegyetemünk növény-

rendszertani intézetének adatott át minden idkre, azt öröm-

mel s köszönettel vették nemcsak a közvetlenül érdekeltek,

hanem els sorban az egyetem bölcsészettudományi kara is.

Elismeréssel kell továbbá megemlékeznem özv. B o r b á s

Vinczéné nagyságáról, a ki a herbárium összegyjtjének
emléke iránti szinte kegyelettel igyekezett az általa nagy költ-

séggel és gonddal szerzett és fenntartott herbáriumot ugyancsak
nagy költséggel évek során át megrizni és minden nagyobb
anyagi érdek érvényesítése nélkül, méltó helyére juttatni.

IRODALMI ISMERTET.
Tuzson J. : Növényföldrajzi megjegyzések. A „Magyar Botanikai

Lapok" 1912-iki évifolyamában (81. old.) Degen Á. ismertetést közöl

„Magyarország fejldéstörténeti növényföldrajzának fbb vonásai" ez.

dolgozatomról (Math.-Termtud. Értesít XXIX. 558. old.). Az alább

közlend növényföldrajzi megjegyzések erre az ismertetésre vonatkoz-

nak, valamint egyes magyarázó és helyesbít megjegyzést tartalmaznak

magához a dolgozathoz.

Hazánk területének harmadkori génuszai közé a Celtis, Castanea,

Smilax, Ilex és Vitis nem tévedésbl, hanem szándékosan került be,

a mennyiben Tokaj környékérl, a Zsilvölgybl stb. elkerült fosszilis

maradványok kétségtelenné teszik, hogy akkor ezek és a többi fel-

sorolt génusz hazánk területén tömegesen el voltak terjedve. A dol-

gozat specziálisan ezekre a génuszokra vonatkozólag kétségtelenül

bvebb magyarázatot igényelt volna, de elre van bocsátva mindjárt

annak elején, hogy rövid összefoglalásról van szó. A Castanea déli

elfordulására különben van némi utalás az 559. oldalon, a Celtis

hazai elfordulása pedig, a mirl a Botan. Közlem. 1912. 95. oldalán


