
Dr. Szabó Zoltán: A növények életmódja. 1925. Szt. István 
Társulat. Örömmel kell üdvözölnünk mindem oly törekvést, 
amely a teimiészettndamáaiyok népszerűsítését tűzi !ki célul és 
a művelt natgy közönség érdeklődését igyekszik megnyerni a 
természet megismerésére. Különösen áll ez a botanikára, amely 
elől szinte érthetetlenül zárkózott és zárkózik el a magyar 
nagyközönség és különösem érzéketlenséget mutat a növények 
„élete" iránt. Pedig, de más szemmel jármának rétem, mezőn, 
erdőben:! E szempontból úttörő ós hasznos munkát végezhet 
Szabó dr. és Francé alábbi munkái csak megfelelő elterjedé
sükről gondoskodjunk! 

Szaibó könyvében élvezet a növény bölcsőjétől — csírá
zástól az alakok kiMifferettiiciálódásán — az egysejtű, telepes ós 
hajtásos növényeken át a növények társulásához, együttélé
séhez. Fősúlyt a növények háztartásának, berendezkedéseinek 
alapelemeire helyezi ós nem a itulajdoniképemi élettanra. Az élet
módot, az alkalmazkodást, a. célszerűséget, a különböző szer
vezeteik típusait ismerteti, érintve a test belső differenciálódását 
— anatómiáját — is annyiban, amennyi a későbbi fejezetek 
megértéséire szükséges*. Könnyem érthető módon mutatja 'be a 
növények szervezetének alkalmazkodását a külső körülmények
hez a szárazföldi-, a vízi- és heterotrof-mövénvek berendezke
déseinek tárgyalásánál, nem hagyván figyelem kívül a belső 
átalakító erőket, sajátságokat sem. Végül a szimbiotikus élet
mód ismertetése után, nagy vonásokban a növény-társadalmat, 
a különböző formációkat tárgyalja. A népszerű formában 
mindamellett tudományos módon megírt1 minden fejezete a 
legnagyobb érdeklődésre tarthat számot és az olvasót egyúttal 
a növényeiét fontos ismereteihez juttatja. 

Roul Francé: A növények élete. Fordította: Lambrecht 
Kálmán. 1925. Dante kiadás. E munkában Francé, a nagy 
fiziológus, külön iskolát teremt a tudomány népszerűsítésének 
művészetében. Élettant írt elbeszélés formájában. Az elvont 
jelenségeket hol költői lendülettel érzékíti meg, hangulatot 
teremt, hol elbeszélés, kis történet keretébe illeszti bele; majd 
játszva tanít. Olvasása egyenesem élvezetét nyújt. Fejezeteinek • 
rapszodikus címei, pl. Láthatatlan mérnökök. A boszorkány
pörök botanikája, a Parangomok császárja, a Növények szerelmi 
élete, stb. Bámulatos az a nagy földrajzi ós történelmi olva
sottság, amely egyesül a botanikai szakismeretekkel és méltó 
kifejezést talál a nyelvezetben, amely felülmúl! minden vára-
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kozást. A növényélettan összes fejezeteit felöleli munkája és 
miiindmüinineai a jellegzetesebbet és érdeMődéstre legmkább 
számot tairfó, sokszor ptaradox-tényezőt teszi vezérfonallá, amely 
magával ragadja az olvasót és közbe szövi' azután a finom 
müauszokat, mélyértekaű ismereteket, tudományos megállapí 
tásökat. Azonkívül egybe van itt gyűjtve minden, ami a növény 
életében érdekes, sajátságos, vonzó,, misztikus. Francé az erdőt 
is nagyon jól ismeri és gyönyörű jellemzéseit találjuk művében, 
a különböző világrészek és formációk erdőségeinek is. Végül 
a saját botauikamlozónájának ad bangót, amely nem transz
cendentális kérdésekre (mannán, nova) keres választ, hanem új 
megismerésre vezet új axiómával: az emberi szellem csak a 
maga öt érzékének határán belül gondolkodhatik! 

A kiadás zamatos magyar nyelvezete a fordítót dicséri. 

E. Hermáim: Tabellen zum Bestimmen der wichtigsten 
Holzgewáchse. 1924. Neumann' kiadás, Neudamm. Hermann 
jelen rügy, lomb, fa meghatározó kulcsa, amely az erdészetileg 
fontos fákra, cserjékre, néhány meghonosodott külföldi fafajra 
terjed kii, a legjobbnak elismert a német irodalomban. Még a 
háború előtt elfogyott. Az új kutatásoknak magfefelőleg átdol
gozva, kibővítve és rajzokkal illusztrálva most újból megjelent. 
Egészen új fejezete: azon fák mikroszkópiai jellemzésének 
ismertetése, amelyek szaibad szemmel mikroszkópiailag nem 
különböztethetők meg egymástól. Itt különösen ki kell emelnünk 
a Populus (nyár) és Salix (fűz) fajok anatómiáját, amely a 
legújabb kutatásnak eredményét foglalja magában és a magyar 
irodalomban eddig még ismeretlen. (Bokor) 


