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16. Elaphomyces variegahis Vitt. Tölgy-, bükk- és gyertyánfa gyökerei

mellett, augusztus végén, november elején. Litke (Kkapu, Málnás és Makcsa).

17. Elaphomyces aculealus Vitt. Bven mogyoróbokrok gyökerei mellett,

szeptember és november elején. Litke (Alsó-bükk).

18. Elaphomyces Léveillei Tul. 100—120-éves gyertyánfák gyökerei

mellett bven találtuk, augusztus végén. Vén és fiatal bükkfák, meg mogyoró

alatt november elején. Litke (Kkapu, Bükk-oldal).

19. Elaphomyces pyri/ormis Tul. Vén bükkfa mellett, augusztus és

november végével. Litke (Alsó bükk).

20. Elaphomyces anthracinus Vitt. Bükkösben, november elején. Litke

(Ivkapu).

Most jelent meg az oroszországi Hypogaea-k monográfiája, F. Bucholtz

rigai tanártól. Az orosz birodalomból 45 faj földalatti gomba ismeretes, míg

nálunk magából Nógrád-vármegyébl 20 faj így tehát csaknem félannyi került el.

IRODALMI ISMERTET.

Magyarország virágos növényei. (A Hoffmann K. növényatlaszának képei-

vel.) A dr. Hoffmann Gy. átdolgozta harmadik kiadás alapján írta

Wagner János tanítóképz-intézeti tanár. A magyar szöveget átnézte

M ágó csy-Dietz Sándor egyetemi tanár (67 táblán 375 és 582 szöveg-

közötti képpel.) Budapest. Kiadja a kir. m. Természettudományi Társulat. 1903.

40. XXVI és 241 oldal.

K föntebbi mvel, mint Társulatunk könyvkiadó vállalata XL (1902— 1904.

évi) cziklusának második kötetével a magyar olvasóközönség réges-régi óhajtása

teljesült.

Azóta, hogy a Schreiber-Wilkomm-Borbá s-féle színes táblájú

és korának megfelel újabb iskolai atlasz elfogyott, olyan mü nélkül szköl-

ködtünk, a melybl a növények kedvelje az érdekldését fölkelt közön-

ségesebb virágot színes képében és rövid leírásában megismerhette volna.

A ki figyelemmel kísérte Társulatunk közlönyének azt a rovatát, a mely

a tagok kérdéseit közli : eddig újra meg újra elpirulva olvashatta, hogy a

hazai növények megismerésére vezet ilyennem magyar kalauzunk nincsen,

Közlönyünk ebbeli rovatának mindannyiszor — kivált tavaszszal — nyug-

talanító kérdése az elttünk fekv könyv megjelenésével nagyon rövid és

megnyugtató feleletben fog ezután részesülhetni.

A kiadott m els sorban ezt a sóvárgást akarja oltani. Ezért nem

baj, hogy a Társulatban nem eredetinek hosszadalmas, minduntalan más föl-

merül kívánsággal megakasztott költséges kidolgozására gondoltak, hanem

jóformán elfogadható kész munkának alkalmas és olcsó átültetését határoz-

ták el.
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A német atlasz tetszets lapjainál fogva még. a tartózkodó francziák

között is hódított, a kik a munkát azonban a II. kiadás után a természetes

rendszerrel gyúrták át. Angol átdolgozása is készül.

E szerint nekünk sem kell röstellenünk, hogy német munkát átültettünk.

A nyilvánuló kívánságok egyikét-másikát azonban meg kellett tenni.

Hoffmann növényatlaszának még az si S c h r ei b er-félénél is

gyarlóbb els kiadását a második és ezt a teljesen átdolgozott harmadika

követte. Festékesnyomású egészen új tábláinak akárhány képe ízlésrl is

tanúskodik.

Azonban a nemet munka két irányban nem elégíti ki a mi kívánsá-

gainkat. Elször sok olyan növényt mutat be, a milyet nálunk hiába kere-

sünk, másodszor pedig sajátságos magyar növényeinket nem találhatjuk

meg benne.

De hallgassuk meg Mágócsy-Dietz Sándor ebbeli jelentését a

magyar kiadás elszavából.

»Hoffmann Károly »Pnanzen-Atlas«-ának d r. Hoffmann
Gyula átdolgozta harmadik kiadása 875 növényt ismertet. Ezek sorából 56

növényt el kellett hagynunk, mivel hazánkban nem terem ; tulajdonképpen

még többet kellett volna elhagynunk, de az el nem hagyható színes képek

kedvéért meg kellett tartanunk.

«

Ilyenekre legyen itt példaképpen a X. táblán és a 36. oldalon bemu-

tatott havasi harangrojt, a XXIV. táblán és a 80. oldalon a hamvas hanga,

az LV. táblán és 168. oldalon a fekete búzavirág képe, illetve leírása.

»Az ilyen módon megmaradt 819 növényleírást Wagner megtoldotta

446-tal, úgy, hogy a magyar kiadás 1265 növényt ismertet.

«

»A magyar kiadás képeinek száma is meghaladja a német kiadásét.

Ugyanis a német kiadás képeinek száma az átvett 64 színes táblán 354 ; a

magyar kiadás három új színes táblája 21 Magyarországra jellemz növényt

közöl színesen, így tehát a magyar kiadás színes képeinek száma 375. A három

új tábla közül a 65. és 67. Réti Ödön, a 66. Wagner Ágoston rajz-

tanárok ügyességét dicsérik.

A 65-ik táblán például a piros hunyor, a 66 ikon a pompás Telckia, a

67 iken a Sternbergia jól festett képe látható.

»A német második kiadás 65. és 66. tábláját, valamint egyáltalában a

moszatokra, a gombákra, a zuzmókra és a mohokra vonatkozó részt, minthogy a

magyar kiadás czéljainak nem feleltek meg, nem vettük át. — hanem csak

a virágos növényeket és a puszta szemmel is fölismerhet, meg a virágos

növényekhez külsleg hasonló harasztféléket, az úgynevezett edényes virág-

talanokat tárgyaló részt.

«

»A német kiadásból átvett szövegközti képek száma 415 ; — a fönt

részletezett okokból ugyanis az eredeti 475-bl el kellett 60-at hagynunk. Az

ismertetett új növények illusztrálására más könyvekbl átvettünk 122-t, új

kép készült 45. A magyar kiadás szövegközti képeinek száma tehát 582,

vagyis a színes képekkel együtt összesen 957 növény képét tartalmazza ez a
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könyv. Az új képek fele részét Wagner Ágoston, másik fele részét

Wagner János természetbl rajzolta.«

A m hasznavehetségének fokozására szerzje és átvizsgálója tájé-

koztatót bocsátottak eléje, hogy az olvasó a szükséges mszókkal magából

a könyvbl ismerkedjék meg és hogy a fölhasználásnak módjával meg-

barátkozzék.

Az alúlirottnak a tanulók kárára szerzett régi tapasztalata az, hogy a

haladás csak akkor biztos, ha a tanuló szerzett ismereteinek mennyiségét

maga is áttekintheti. A növények megismerésének legjobban megnyugtató

ilyen eszköze az annyiszor becsmérelt L i n n é-féle rendszer. Azért csak örö-

münket nyilváníthatjuk, hogy a könyv az eredetinek ezt a menetét meg-

tartotta.

A könyvnek egyéb jó tulajdonságai között els sorban azt kell meg-

említenünk, hogy Wagner »a német munka leírását nem fordította le egy-

szeren és ha egyik-másik növény leírását le is fordította, mindig bvítette,

helyesbítette ; a legtöbb növényt azonban újonnan írta le segédmunkák és

saját tapasztalata alapján, különösen pedig önállóan járt el a ritkább növények,

nevezetesen a magyar növények leírásában*.

A leíráshoz csatolt szövegbeli képek többnyire egyszer termet-rajzok,

ritkábban látunk széttagolt részeket. Az új képeknek ehhez a szabáshoz

kellett alkalmazkodniok, de azért mégis — kivált a könyv számára külön rajzolt

magyar növényeké között — akárhányuk megkapóan beszédes, például a 13.

oldalon a hernyós czinczor, vagy a 84. oldalon a magyar királydinnye.

Ezzel a szerz és az átvizsgáló megfeleltek volna a reájok háruló föl-

adatnak. De éppen a hazai növényfajokra irányított figyelmük nemes elhatá-

rozásukat dagasztotta és mondhatjuk : a tudomány javára.

Eddig az egész szakirodalmat kellett átfürkésznünk, hogy a hazánkban

föllelhet fajokról tudomást szerezhessünk. A Wagner- Mágócsy- féle

könyv megjelenésével ebben is van kalauzunk » minden tárgyalt növényfaj,

vagy egy növénynemhez tartozó növényfajok leírása után elsoroltuk azokat

a fajokat, a melyek még hazánkban tenyésznek«.

Tehát végre megvan hazai virágos, st edényes növényeink rendszeres

egybeállítása (enumeratio). Más szakfvész találhat rajta kifogásolni valót, de

még ez is kénytelen lesz reá támaszkodni.

Ebbl az egybeállításból azt is látjuk, hogy a könyv német czímét

(Pflanzen-Atlas) miért másították meg a magyarban. De még mást is látunk

belle.

»A fajok újabb megítélése, vagy neveiknek újabb megrostálása sok

esetben arra kényszerített, hogy a magyar irodalom eddig használta latin nevek

helyett az újabban megállapítottakat használjuk ; de ez esetben a magyar

irodalom használta régibb nevet mint egyjelentést (synonymot) zárójelben

mégis közöljük, hogy a magyar szakirodalomban való tájékozódást meg-

könnyítsük.

«

Sokkal nagyobb föladat volt az alkalmas magyar nemzetség- és faj-

nevezetek megállapítása.
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»A leírt növények magyar nevel els sorban azt fogadtuk el, a melyet

Diószegi Sámuel és F a z e k a s Mihály jeles »Magyar Füvészkönyve«

óta jóformán minden magyar botanikus használ. A rossz képzésüek, vagy a

latinból egyszeren átírtak helyett a késbbi irodalom nevei vagy a gyjtött

népies nevek között választottunk.

«

Wagner évek óta a régibb irodalomból és a nép ajkáról vagy 6000

magyar növénynevet gyjtött össze.

A közlött régi irodalmi nevek és új-gyüjtés népies nevezetek a növény

megismeréséhez is vezethetnek. így például egyik tanítványom kérdezte, hogy

mi az a burusnyán, melyet a székelyföldi legények tavaszszal a tanulók szü-

leinek cselédje elbeszélése szerint ünnepnapra kalapjukba tznek ? Ez a név

ugyan nincsen meg Wagner- M á g ó c s y könyvében, de van helyette

boroszlán, vagyis az orgonabokor. Tanítványom megmutatta otthon az I. tábla

képét és a kalauzolás helyességérl gyzdött meg. Ezért bátran mondhatjuk,

hogy a 27 oldalra terjed bséges tárgymutató sokban fog az érdemes munka
elterjedéséhez, azaz a növények megismeréséhez járulni.

Azonban a terjedelmes tárgymutatóba foglalt vagy 6000 nevezet között

» Némely növénynek . . . népies nevére nem akadtunk. « Ilyen esetben vagy a

latin, a szláv, vagy a német nevek alapján alkottunk újat, vagy a közelrl rokon

növények neveinek fölhasználásával segítettünk magunkon. Ebben Paszlavszky
József, Társulatunk érdemes ftitkára is segítségünkre volt ; tanácsait

egyébként is az egész munkában szíves köszönettel követtük.*

A munka elszavából vett és példákkal megvilágosított részletek közlé-

sével befejeztük volna az új növény-atlasz bemutatását és letehetnk a tollat.

Azonban a közlöttek egyik-másik részletét még egyéb szempontokból

is figyelemre kell méltatnunk, st az egészet a nemzeti általános mveldés
magaslatából kell áttekintenünk.

Röviden szólva, bírálatba is kell bocsátkoznunk a végett, hogy meg-

állapíthassuk, vájjon a bemutatott könyvre fordított áldozat, fáradozás és

körültekintés remélhet-e méltatást; még pedig nemcsak üzletit, hogy a kiadás

elkel, hanem azt is, hogyha elkelt, megtartja-e a becsét, teljesít-e hivatást ?

Ezért legyen szabad azokat az okokat fürkésznünk, a melyek a növények

ismeretének megfogamzását és hagyományos továbbszármazását eddig csö-

könyösen megakasztották és ennek kapcsán könyvünkbe pillantanunk, hogy

a megfogamzás és a továbbszármazás föltételei megvannak-e benne?

Mert a Magyar Füvészkönyv nem a Tudományok Egyetemén született,

nem verhetett a jöv nemzedékben gyökeret. Az egyetemen tudniillik a

növények megismerésével foglalkoztak ugyan, de sokáig latinul, azután meg

németül.

A mikor a német nyelv az egyetemen végre otthonossá lett, a szak

míveljének személye többször változott. Végre állandóság következett be és

a növények megismerését az alma mater nem részesíthette a kell ápolásában.

Hozzá még a Németországból hozott H e r b a r t-imádás saját tantervezetével

a gimnázium alsó osztályaiból kirekesztette a természetrajzot.



138 IRODALMI ISMERTET.

Hogy a természetrajz elvesztette még elbbi helyét az orvosi pályára

kötelez tudományszakok Icözött is, talán ennek tudható be.

Végre huszonötévi ellankasztó sürgetés és megtör lemondás után a

természetrajz a leginkább gabona-, gyümölcs-, szl és takarmány-termesz-

téssel, állattenyésztéssel, vadászattal és halászattal, valamint bányászattal fog-

lalkozó Magyarország gimnáziumában az egyetemi mostani szaktanárok lelkes

közremködésével nemcsak régi helyét kapta vissza, de a legújabb tanítási

tervezetben ennél valamivel nagyobb tért is.

Az idközben keletkezett egyéb középfokú szakiskolák is tért engednek

a természetrajznak, tehát a növények megismerésének is. Ezek akárhánya

terjeszti majd a W a g n e r - H o f f m a n n-féle igazán nagy igyekezettel, szak-

értelemmel és ízléssel készített könyvet.

Annak a végs kérdésnek az eldöntése, vájjon a könyv Társulatunk

tagjainak állandó érdekldését kívánja-e, azaz czéljának megfelel-e, magyar

voltának megállapításából következik.

A m ebbl a szempontból két feladatnak kíván megfelelni.

A magyar nóvényvirulat egészének egybefoglalása (enumeratio florae

Hungaricae) arról tanúskodik, hogy az egyes növények ismerete, (a mennyiben

a magyar szöveget Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár vizsgálta

meg) az egyetemen is méltatásban részesül, st már több év óta gondos

ápolás alá kerülve megfogamzott, ennélfogva tökéletesedését és továbbszárma-

zását nyugodtan várhatjuk.

De Társulatunk a tudományok ápolását csak másodsorban vallja fel-

adatának, fczélja a természettudományi közmveltség terjesztése. Ennek szol-

gálatában népszersíti a természettudományokat élszóval és írással.

A népszersítésre a természettudományok szakjaiból a legalkalmasabb

a növénytan. Tárgyai, a növények és részeik, kivált a gyümölcsök és a

virágok az embert gyermekkorától az elaggásáig kísérik és ezért érdeklik.

A növénytan mégsem képes akkora érdekldést elérni, mint tárgyai.

Erre a megdöbbent tüneményre Gaston Bonnier* figyelmét egykori

oktatója és igazgatója Ernest Bersot, a ki a lentjelzett könyv megírására

buzdította, a következ szavakkal irányítja

:

»A növénytan a legcsalfább tudományszakok egyike. Mivel a növény-

kék kedvesek, az ember azt képzeli, hogy a tudomány is kedves ;
csakhogy

az ember nagyhamar kiábrándul. Mért is hát, mért ? Azért, mert a tudósok

saját magukra gondoltak, nem pedig reánk.

«

Ha már franczia ember szólhat így, mennél jogosabb a mi panaszunk !

A magyar növénytan mívelinek els ketteje, Diószegi és Fazekas,
saját tudományukra, Linné alkotmányának nemi izímereire gondoltak inkább,

mint reánk, tudniillik a mívelt közönségre. Magyar szóval író utódaik ettl

* Les plantes des champs et des bois par Gaston Bonnier, Paris, Bail-

licre. 1902. — A Préface V. oldalán így ír : »La botanique est une des scienccs les

plus trompeuses. Comme les fleurs sönt charmantes, on s'iinagine qu'elle est charmante

aussi et on est vite desabusé. Pourquoi donc ? ah ! pourquoi ? c'est que les savants

ont songé á eux et non pas á nous.«
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fölbátorodva tértek cl nemcsak a magyar értelmes beszédtl, hanem a magyar

gondolkodástól is. Ez, valamint a nyelvújítás és nyelvszépítés békói és kor-

látai már elbb jelzett egyéb bajokkal szövetkezve, a növénytant a mívelt

közönségtl egészen eltorlaszolták.

Még csak a Természettudományi Társulat Közlönyének megindulása

fogott a torlaszok szétszedéséhez.*

Egyetemeinknek a Társulatban közremköd, az általános növénytannal

fcglalkozó szaktanárai a tudomány egyéb közmunkásaival összefogva a m-
nyelvet annyira visszamagyarosították, hogy a legtöbb mszót a növény meg-

tekintésekor a köznyelvbl megérthetjük.

Az elttünk fekv Wagner- M ág ócsy- féle könyv a mindinkább

javuló és érthet mnyelvet alkalmazza.

Hogy a forrás idejében még némi kiforratlanság is észlelhet, azt a

könyv írói sem utasítják el maguktól. Azért azzal a jóakarattal, a melyet

méltán elvárhatnak, legyen szabad egy-két megjegyzést koczkáztatnunk.

A foniszinnú szónak els hallatára nem tudjuk, hogy be-, el , föl-,

ki- vagy összeforrt-e ; világos értelme csak így van : összeforrt-szirmú.

A szikár szóval mások után indulva a szikkadó termhelyet akarják

megjelölni. Már pedig ezt a szót a nyelvújítás** czingár, hitvány, tsappadt,

ösztövér, madárhúsú, száraz helyett, a mint sokfelé kérdezsködve meg-

gyzdtem, de csak emberre és állatra alkalmazza ; a föld soványságára ne

használjuk.

A növényfaj megnevezésében a szerzk szintén érthetségre törekedtek,

a mit az olvasó akkor vesz észre, hogyha a szöveg továbbhaladását egybe-

hasonlítja.

Míg a 65 ik oldalon a locsahúr olvasható, addig a 192iken locsagaz helyett

már tócsagaz áll.

A könyv írói annyi meg annyi régibb és újabb kelet gyanús nevezetbe

botlottak, hogy els látásra meghökkenve munkaközben olyannak is meg-

kegyelmeztek, a mely nem érdemli meg.

Ezt belátva, nem vehetjük zokon, hogy az irodalomban fölhalmozódott

nevezetekbl elvétve megkíméltek rejtve-trágárt (csékcsillag), parlagiast (borjú-

pázsit, lófarkfü, só-múcsing), érthetetlent (patkóczím, baltaczim), másértelmüt

(lepkeszeg, gazillat, pedig ez utóbbi fonnyadt vagy száraz állapotában fölsé-

gesen vaniliaillatú), valótlant (zörgöfü, kökényszilva, mely néven ehet piaczi,

apró nyári gyümölcs ismeretes), csúfolkodót (apácza-konty), nagyképen tudo-

mányosat (kazuárbokor, holott a hazai és nem ausztráliai bokrocska édes

szllejébl legföljebb ürge és fogoly lakmározhatnak).

A meghökkenéssel a figyelmet félbeszakító ilyen gyanús nevek legtöbbjét

azonban megjavítva láthatjuk. A XIX. a Csporzósak osztályában például a

Magyar Füvészkönyv 25 ilyen nevet ajánl ; mások is kínálnak. Wagner-

* L. Szily Kálmán czikkét Közlönyünk 1899. évi fcbruáriusi, 354.

füzetében.
** L. Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára, Budapest, 1902. czím

könvv 307. oldalát.
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Mágócsy könyve ezekbl 19-et megjavít, például kappanör helyett arnika,

csühtíllö h. búzavirág (délkeleti megyéinkben valamennyi pézsma, a mely

nevezetet a könyv rekesztjel közé zár), körfény h. bábakalács stb., és csak

négyet hagyott meg.

Jobb génusz-név kiszemelésére az eddigi irodalmat gondos figyelemben

részesítve találjuk. B o r b á s szerencsés szógyjtése vagy érdekkelt ötlete a

megérdemlett méltatásban részesülnek
;

például fanyarka, gyöngyvesszö, svéd-

búza, sédkender, tündérfátyol, tündérfürt, zseJlérke stb.

Akárhány növénynév, a mint már az elszó közlésébl láthatjuk,

Wagner, Paszlavszky és Mágócsy-Dietz nemes ízlésére vall, pl.

törpe diindi.

Az eladás nyelvezetébl is azt látjuk, hogy a könyv a magyar gon-

dolkodás menetét iparkodik ellesni. A személytelen, száraz, fárasztóan tárgyi

németes leírás helyett (a mely oly hidegen érint), sok helyen személyes,

eleven, értelmes, könny^ majdnem természetes folyóbeszédet találunk.

A magyar könyv a kiindulásra szolgáló német könyvnél összehasonlít-

hatatlanul magasabban áll.

A könyvnek küls megjelenése a czélhoz méltó ; a választott betk

alakja és nagysága jól olvasható, a szedés és javítás gondos, a papiros jó.

Az Athenaeum részvénytársulat könyvsajtója szinte elismerést érdemel.

De maga az Athenaeum vállalatának igazgatósága is lekötelezi a

közönséget, a mennyiben a kikötött ívek számán készségesen és önzetlenül

túlmenni nem vonakodott.

A könyvet avatott szakértelem és odaadó buzgalom teremtette meg ; meg

is lesz a megérdemlett eredménye az, hogy kívánatossá teszi magát a tárgyat.

Belle a Természettudományi Társulat újjáteremtivel egyetemben, kivált

a könyv újabb, még jobb kiadásaiból még megérhetjük azt az általánosan

bizonyára megérleld meggyzdést, hogy a növénytan kedves tudomány.

FiAi.owsKi (Budapest).
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