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Dr. Tuzson János: Rendszeres Növénytan II. Virágos Nö
vények. Szerző ós Hornyánszky Viktor Rt. kiadása. 500 oldal, 
504 képpel. Ára 20 aranykorona 17.000-es szorzószámmal. 

Rég nélkülözött a magyar botanikai szakirodalom olyan 
összefogó nagy művet, amely a virágos növények összes család
jairól, átfogó rendszerezéséről és ismertetéséről szól. Ezt a nagy 
hézagot pótolta a most megjelent „Virágos Növények Rendszer
tana". A mű folytatása az 1912-ben megjelent I. kötetnek, amely 
a virágtalan növényeket tárgyalta és széles körökben annyira 
közkedvelt lett. Hogy előbb nem jelenhetett meg, annak oka 
ugyanaz, mint minden tudományos élőhaladásnak: a háború és 
az azt követő nagy pénzhiány. Ugyanis infláció; pénzbőség volt 
ugyan, de nem tudományos célokra. Nehezen lesz pótolható 
annak a szűk látókörű politikának mulasztása, amely az érték
telen papírpénzt legalább résziben nem fordította a legjobb be
fektetésre: tudományos célokra. Örömmel kell tudomásul ven
nünk, hogy mai kormányzatunk bölcs előrelátással a nehéz 
pénzügyi helyzet dacára megtalálta módját annak, hogy erre a 
<;élra is megfelelő összegek álljanak rendelkezésre. Részben 
ennek köszönheti ez a mű is megjelenését. Nem célunk kritikát 
mondani a műről; tudományos értékét garantálja a szerző hír
neve, nagy felkészültsége, tudása és évtizedek tudományos mun
kássága, csak ismertetni és ajánlani óhajtjuk szaktársainknak 
azzal az örömmel és lelkesedéssel, amely mindnyájunkat eltölt, 
amikor szaktársunk eredményekben dús munkásságáról van 
módunkban beszámolni. 

Rendszertani szempontból a, mű az Engler-iskola eredmé
nyein épült fel és újítás benne az, hogy a rokon sorozatokat 
könyebb áttekinthetőség szempontjából „ágazatokba" foglalja 
össze. Ugyanakkor megtaláljuk benne az eltérő vélemények 
tudományos és objektív értékelését is. Az egyes osztályok álta
lános jellegeinek ismertetésén kívül súlyt helyez a szaporodás, 
a származás és rokonság kérdéseire, majd az egyes családok 
keretei között részletes leírást ad a fajokról úgy morphológiai 
szempontból, mint a hisztológiai különbözőségekről. Az erdé
szeti szempontból fontos földrajzi és magassági elterjedéseket is 
tárgyalja, sőt az egyes fontos növényéket mint speciális nyers
anyagforrásokat külön is megjelöli. Különös tekinetttel az 
erdészetre, a fontosabb fafajok termőhelyi igényeit is kiemeli, 

* Egyesületünk tagjai kedvezményes áron szeteahetik be ( i 
a Kiülörfélék Rovatát). 



— ami különben rendszertanokban nem szokásos — annak meg
jelölésével, milyen területek fásítására alkalmasak, hol fordul
nak már elő és melyek főbb tulajdonságaik, természetesen csak 
olyan mértékben, amennyire az adott általános keret ezt lehe
tővé teszi. Az egyszikűek és kétszikűek vonatkozó fajainál föl
említi, mennyiben szolgál az illető növény talajtjellegző nö
vényzetül, amelynek ismerete újabban mindjobban előtérbe lép 
az erdősítéseknél és felújításoknál. A mű nagyon áttekinthető 
és világos összefoglalásban, magyaros nyelvezettel vezet be a 
természetes rendszer ismeretébe, amely nétkül nehezen igazo
dunk el a növényországban és alapját képezi a növényhatáro
zásnak is. (Így Jávorka növényhatározójának használatát 
nagyon meg fogja könnyíteni a gyakorlati szaktársak részére 
ezen mű áttanulmányozása.) A z erdő flórájának megismerésé
hez és ezáltal megszeretéséhez közelebb visz a mű áttanulása, 
átolvasása. Értékét és az érthetőségét nagyon emeli a számos 
kép (504), amelyek mindegyike azonfelül számos részletrajzból, 
illetőleg képből áll. Jórészük a szerző eredeti felvétele. E dús 
illusztrációkat tekintve, a munka ára a lehető legalacsonyab
ban van megszabva ós lehetővé teszi minél szélesebb körben 
való elterjedését. Főiskolánkon is bizonyos erdészeti vonatko
zású részletek kibővítése mellett tankönyvül fog szolgálni, míg 
a speciális „Részletes Erdészeti Növénytan" kiadása lehetővé 
válik. Egyúttal kézikönyvvé avatja a művet az egyes családok 
végén összegezett vonatkozó külföldi irodalom részletes ismer
tetése. Ügy értesültünk, hogy a növényföldrajzi rész, amelynek 
tudományos és a legújabb kutatásoknak megfelelő feldolgozás
ban való hiánya a magyar könyvpiacon és az oktatás terén 
nagyon érezhető, külön kötet (III. rész) alakjában fog megje
lenni. 

Ottó Feucht: Die Bodenpflanzen unserer Waelder. Verlag 
Strecker und Schröder Stuttgart, 1925. 115 oldal. 60.000 korona. 

Nemrég hagyta el a sajtót Feucht erdőmester könyvecs
kéje, amelyben nagy buzgalommal és kellő hozzáértéssel írja le 
az erdőben előforduló gombákat, zuzmókat, páfrányokat, füveket 
és a leggyakrabban előfordufó aljnövényzetet. Természetesen%> 
rövidség sokszor rovására megy a megértés lehetőségének, ame
lyen segíteni akar a 48 vázlatos rajz és a 8 fénykép. Legtöbb 
fajnál megjelöli a termőhelyi igényt és a főállonjánnyal szem
ben való viszonyt is, de, sajnos, nagyon kevésnél. Címe után azt 
várnók, hogy összefoglalását is adja a talajjellemző növények
nek, de éppen ezen fontos kérdését per tangentem tárgyalja és 
könyvecskéje inkább leíró jelleget ölt magára. Kezdőknek 
nagyon ajánlható. v. Bokor. 


