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Gombocz Endre: Az els magyar növényenumeráczió,

Deccardtól.*

Deccard Kristóf János 1686-ban október 21-ikén született Sopron-

ban. Atyja János Jakab és anyja Lewald Barbara polgáremberek voltak.

Deccard, a kit kartársai egyenessége, lelki tisztasága és egj'szerségc miatt

második Cato-ként tiszteltek, ragyogó ékesszólása miatt pedig mint magyar

C i c e r o-t ünnepeltek, hazánknak abban a korban egyik legképezettebb botani-

kusa is volt. W e s z p r é m i,** a ki vonzóan írta meg életrajzát, Linnéliez

hasonlítja, mint a ki szintén már kora gyermekségében nagy érdekldést árult

el a természeti tárgyak iránt. Míg szabad idejében a soproni lajthamész-kbá-

nyák kövületeit tanulmányozza és növényeket gyjt, az iskolában Horatius,
V i r g i 1 1 u s, H e s i d u s és T h c o k r i t o s müveivel foglalkozik botanikai

szempontból. 1707-ben több társával Wittenbergbe ment, a hol a rektor,

W e r n h e r Boldizsár nagyon szívesen fogadta. Itt egyrészt az akkori német-

ség Cicerója, B e r g e r Vilmos János töltötte el lelkesedéssel, másrészt

mathematikai tudományokat hallgatott és fképpen a botanikával ismerkedett

meg tudományosan Heucher Henrik híres botanikus és egyetemi tanár veze-

tése alatt. 1712-ben az elagott Fridelius rektor helyébe t hívták meg haza,

a hol a soproni lyceum dísze lett, mert » hasonló tudományos készültség és

tanári képesség férfiút hazánknak kevés tanintézete bírt ez idben felmutatni.****

Itt rektoroskodott 28 esztendeig, míg egy sajnálatos esemény állását elhagyásra

kényszerítette ; 1738-ban t. i., midn a jenai latin társulat tagjává választotta,

a beküldend értekezés tárgyául a magyarhoni evangélikus tanítók sanyarú

helyzetét választotta. A levelet 1740-ben el is küldötte, de olyan vigyázatlan

volt, hogy a gúnyirat másolatát megmutatta a július 11 ikén az intézetet meg-

látogató vendégeknek. Úgy látszik, valamelyik pap sértve érezte magát, mert

D e c c a r d-ot már július 16 ikán a konvent elé idézték és »midn levelében,

melyben az iskolai patronátus általánosan tudatlansággal, a' múzsák megveté-

sével, az iskola iránti közönyösséggel, a' tanárokoni zsarnokoskodással vádol-

tatik valami vétséget látni semmiképpen sem akart, miután abban sem személy,

sem intézet névszerint felhozva nem volt, ugyan azért a' konventet, mely a'

gúnyiratot legközelebb is maga ellen intézzeltnek tekintette megkövetni egyáltalán

fogva vonakodott, hivatalából rögtön elmozdíttatott. «*

Az év végén kénytelen volt nyugalomba vonulni, megelégedve 150 frt. nyi

nyugdíjjal ; 23 esztendeig élt még családja körében, minden idejét tudomá-

nyos vizsgálódásoknak szentelve. Wcszprémi szavai szerint »vir meritis

gravis ita vi.xit in otio ut semper esset in negotio«. Legnagyobb gyönyörsége

mindvégig a botanika maradt. Volt szép botanikai kertje, melynek csodájára

jártak a vidékiek, st külföldrl is sokan látogatták. Sokszor jutottam arra

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1903. évi márczius 11-iki ülésén.
** W e s z p r é m i István. Sucoincta inedicorum Hungáriáé ct Transsilvaniae

biographia. Viennae. 1787 Cent. IIL Decas I- -11. p. 31—98.
*'* Müllner Mátyás. A soproni cv. ftanoda törtenete. Sopron. 1857. p. 75.

t U. 0. 69. old.
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a gondolatra, hogy azok a növények, melyeknek a soproni gyümölcsös kertben

való tenycszésük valóságos rejtély volt elttem (Parnassia palustris L., Listera

ovata DC. stb.) nem-c az botanikai kertjének a maradványai ? Kés vén-

ségében is egész napokat töltött a szabadban, horman rendesen csak a kés
alkonyat vezette vissza. Akkor is a néptelen utczákon tért haza, nehogy

emberrel találkozzék. Magába zárkózott ember volt mindig : »alienus a volup-

tate etinm licita : risus in ore rarissimus : lucem et consortia fugiebat : in

contemptu apud turbam barbaram, leguleios et rabulas ; amatus tamen a

bonis.«* Meghalt 17ü4. márczius 19-ikén, 78 éves korában.

D e c c a r d számos kiadott beszédein, történelmi és klasszikus munkáin

kívül több jelents botanikai müvet írt. Ezek közé tartozik a W e s z p r é m i

ismertette »Observationes botanicae Deccardianac« (kézírat, mely valószínleg

elveszett). Ezeket a megfigyeléseket különböz növényeken tette D e c c a r d és

rendesen a klasszikusokhoz való vonatkozásaik vannak feltüntetve. Terjedel-

mesebb és jelentsebb munka lehehett a mezei gazdaságról szóló 3 könyve,

melynek hollétét ugyancsak nem tudni és a melynek kéziratban ez volt a

czímc : »Rei rusticae Hungaricae Libri III. congesti indefessa industria et

laboré Clar. Matthiae Belli, polyhistoris quondam inter Hungaros celebcrrimi

et Jo. Christophori Deccardi, olim Kcctoris Sempron. Gymn. evang. aucti

observationibus a duumfratribus conjunctissimis, Jo. Guillelmo Deccardo

Med. Doct. et Jo. Christophoro Deccardo Societ. Lat. Jenensis Membro

honorario.« Mindenesetre kár, hogy az értékes mü, mely második részében

6 paragrafusban bven ismerteti a magyarországi kerteket, orvosi kerteket,

a gyümölcstenyésztést, nem maradt meg az utókornak.

Munkálkodásának legértékesebb eredménj'e bizonyára az, a melyet most,

mint a legels hazai növényenumerácziót ismertetni kívánok. »A Flóra Sem-

proniensis t« D e c c a r d Loew Frigyes Károly társaságában állította össze, fia

Deccard János Vilmos pedig újabb észrevételekkel, orvosi megjegyzé-

sekkel bvítette ki. L o e \v ugyancsak olyan jelesen képezett botanikus volt,

mint Deccard. lOOO márczius 20-ikán született Sopronban és miután Halieben,

Jenában tanulmányait elvégezte, megszerezvén a doktori czímet, rövid soproni

tartózkodás után Bécsben 16 esztendeig császári oryos volt. 1738-ban visszatért

Sopronba, a hol minden idejét a botanikának szentelte és D e c c a r d ot a »Flora

Semproniensis« megírásában támogatta. Meghalt 1741-ben. Ezekbl és a kéz-

íratnak néhány adatából egész világosan megállapítjuk, hogy a »Flora Sem-

proniensis« megírása 1739 ben kezddött és 1740- ben ért véget.

A »Flora Semproniensis« tulajdonképpen els része lett volna a

késbb megírandó »Flora Pannonica«-nak, melynek egy része Loew kéz-

iratai között már valószínleg meg is volt. Ennek tökéletes befejezése minden-

esetre szemük eltt lebegett e buzgó botanikusoknak. Kitartásukat és az ügy

iránt való lelkesedésüket az a körlevél is elárulja, amelyet Loew 1739-ben

bocsátott ki és több helyen le is nyomatott. A levél tartalma ez : »Epistola

ad celeberrimos omnium regionum Botanicos, qua de Flóra Pannonica con-

* W e s z p r c m i, U. o. 88. old.

11*
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scribenda consilium cum ipsis communicatur et singuli ad commercium bota-

nicum, mutuamque rariorum plantarum seninumque commuiiicationem invi-

tantur. Sempronio 1739. « Mi lett a felhívás eredménye, homály födi. Való

az. hogy ha L ö w-öt a halál olyan korán cl nem ragadja, ma talán egy

XVIII. századbeli »Flora pannonica«-val volnánk gazdagabbak !

Sajnos, hogy az eredeti »Flora Semproniensis« hollétét nem tudni* és

csak a kézírat másolata van meg a soproni ev. lyceum nagy könyvtárában,

ez is czímlap nélkül. E kézírat két negyedrél, szürkéskék lemez papirosba

foglalt könyv, összesen 960 oldalnyi terjedelemben. Az els kötet második

számozatlan oldalán a következ magyarázó czímet találjuk :

Der Titel welchen D. Dsccard vor sein Mst. dieser Flóra in einc

zierliche Einfassung von Jo. Georg Hertel Aug. Vind. mit ro'.her und

schwartzer Dinte geschrieben ist folgender :

Flóra Semproniensis

ordine aJphahetico proposita

seii

Consignatio plantarum, frtiticttm, flonim arhoruin in agvo Scmpronicnsi

occiirrentiuiH

Facta per Dniiniviros

Car. Frici. Lörv M. D. et Pract. Sempr. et Jo. Christoph. Deccard Gynin.

Seinp. Rect. denito revisa et recognita novisqiie aniniadversionibns et obser-

vationibits íiini Botanicis tiiin Medicis vires et iisinn herbanim couceruentihits,

hinc inde locupletata

opera et studio

Jo. Guillelmi Üeccardi Sempr. Hung. Med. Dr. et Pract. Hicrauf folgt

etwas ad Benevolum lectorem, worinn Verscliiedenes zum Lobc jener Cele-

berrimos quondam duumviros gesagt und eine wohlgemeinte Aufmuntcrung

zur Kráuter- und Biumenkenntniss mit einem herzlichen Vale L. B. et studiis

nostris porro fave, beschlossen wird. Am Ende des Msts ist noch befind-

lich : De praestantia arborum fructiferarum in agro Semproniensi occurrentium

et industria cultarum ob delectationem studii herbarii conscripta et consignata

per D. C. D. wie man leicht denken kann, höchst elend mager und unvoll-

stándig, aber dafür mit hübschem versiculis rythmis und d. g. gevvürtzt.

A másolatban csak az enumeráczió van meg, a mely e czímlap után

következik és 1098 növényt fogkil magában. Sok ezek között a kerti és

külföldi növény, különösen pedig az alfaj és alak, melyekre szinte szrszál-

hasogató módon terjeszkedik ki. A növények betrendben vannak elsorolva.

A kétncv nomenklatúrát természetesen még nem ismerték (Linné eltti

idkben élvén) és így az egyes növényeket sokszor nagyon fárasztó, egyjclentés

(synonym) nevekkel jelöli. A lelhelyek bségesen és nagy helyrajzi pontosság-

K a n i t z amaz állítása, hogy az eredeti kézírat is megvan, B r e d e t z k y
(Topographisches Taschenbuch für Ungarn auf das Jahr 1802) szavair.ak hibás értelme-

zésébl ered. B r e d e t z k y is csak a mdsolatríSl szól, mely akkor K o n r a d i

József soproni városi physikus tulajdonában volt.
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gul vannak megadva. A virítás ideje az összes hónapokra kiterjeszkedik, itt-ott

ilyenformán még pliacnologiai megfigyelések nyomára is akadunk. így meg-

jegyzi, hogy az Anemone Pnlsalilla L. 1739-ben már februárius vége eltt virított,

1740-ben pedig még április végén is talált virágzó példákat. A magyar nevek

majdnem mindenütt közölve vannak, kár azonban, hogy csak Páriz Pápai
V. C a 1 e p i n u s után.* Majdnem valamennyi szakasz végén ott találjuk késbbi

idk pótlása gyanánt a Linné-féle neveket és ezek betiben ugyanazon kéz

vonásaira ismerünk, a mely a föntebb ismertetett czímlapon már szemünkbe

tnt. Hogy ki írhatta ezt, nem tudni ; annyi bizonyos, hogy késbbi idkbl
származik.

D e c c a r d és L ö \v a L i n n é eltti botanikai irodalmat kitnen ismer-

ték ; mutatja az a bséges anyag, a mit a tlóra megírásához felhasználtak.

Alapmunkákul a két B a u h i n és C 1 u s i u s dolgozatait vették, a füveknél

Scheuchzcrus Agrostographia-ját. Sok helyen találunk ezen kívül idézé-

seket Dodonaeus, Barrelier, Dioscorides, Gesner, Knaut, Lobelius, Loeselius,

Magnói, Morison, Parkinson, Ray, Ruppius, Tabernaemontanus, Volkammerus,

Matthiolus, Triumfetti mveibl.

Mint botanikus, Deccard minden bizonyára a legszerencsésebbek és a

legélesebb szemek közé tartozott. Bizonyítja ezt mindenekeltt a növényeknek

száma, melyeket az akkori idkhöz képest bámulatos éles látással aránylag olyan

kis területrl el tudott sorolni. Természetes azonban, hogy korában, mikor

a morfológiai irányelvek nem igen voltak megállapítva és a faj fogalma olyan kis

mértékben volt körvonalazva, is hibákba esett. Sokszor jelentéktelen különb-

ségek miatt egyedeket sorol el, fontos morfológiai tulajdonságokat elhanyagol.

A virágok színbeli viszonyait nagj'on pontosan tanulmányozta, följegyezte

ezen kívül — kár hogy rendesen csak nagyon hiányos leírással — azokat

az alakokat is, a melyeket kora irodalmából meghatározni nem tudott ; innen

van, hogy a Flóra Semproniensis-ben már sok ol3fan formát, alfajt és néha

fajt is találunk leírva, melyekrl csak 100—150 évvel késbb találunk említést

az irodalomban. íme néhány példa a színbeli megfigyelései közül:

Cynoglossuin officináié L. »ex albo et puniceo variegato, quod raris-

sinum est. « I. 293.

Symphytiim officináié L. világos-sárga és bíborvörös virágokkal. I. 251.

Cirsiuui eriophorum Scop. fehér virágokkal (I) I. 169.

* Legyen itt egy példa az enumeráczió módszerének az ismertetésére; p. o. az

Adonis vernalis : »Adonis montanis, perennis fi. amplo luteo. H. B. Ruppii 144.

Ranunculus foeniculaceis foliis hellebori nigri radice H. R. Monspcl. Helleborus niger,

tenuifolius, buphthahni flore C. B. P. 18(3. Helleborus Hippocratis Tabernaem.

icon 721. Floret Aprili atq. Majo unter den Gestráuss und auf der Wiese nachher

Mörwisch und vom Rastkreuz nach dem Neuberg und weiters auf den Wiesen nach

Wolffs, auch unter den Gestráuss gegen Wolffs copiiose, ctiam versus Posonium

aliaque Pannóniáé lóca ; Idem est cum Helleboro nigro ferulaceo, caule geniculata,

tlore magnó tulipae min. instar Mav. Br. Chr. Mentzelii Majo copiose versus Harkau

in pratis und hinter Wolffs copiose in locis montosis versus Holling, S. Andre, bey

meinen Sauriessl.

Adonis vernalis L. Sp. p. 771. (I. k. p. 17.)
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Cüuipantila rotiindifolia L. kék, bíborpiros, ibolyaszín és fehér

virágokkal. I. 159.

Galiiim veriiin L. »flores jam sünt . pallidiores jam saturatiores.«

I. 397. a f. paliidum vagy talán valami fajkeverék ?

Ononis spinosa L. fehér cs vörös virággal.

Az Ancmone silvestris L. alatt egy fölemlített változatban a nagyon

ritka /. piirpttrascens G. B.-rc ismerünk. I. 53.

Az OrcJiis Morio L.-nél egész sorozat színváltozatról emlékezik meg. *

Valószínleg találla már az Orchis incarnata L. var. lanceolata Reichb.

hl., esetleg a var. ochroleuca Schur-t is.**

A Cerinthe ininor változatai között találjuk a Cerinthe maculata M. B.t.

a melyet így jellemez : »Flores sünt minores, lutei purpureis maculis

distincti . . . fólia tamen in parte aversa aliquantulum maculata erant.« I. 203.

Sok színváltozatot említ a Corydalis tuberosa DC.-nál *''*
is, többek

között a C. albiílora Kit.-t, ugyanitt a C. tuberosa DC.-t és C. solida DC. a

murvalevelek szerint is megkülönbözteti : »Foliolis üores intercedentibus

integris« ill. »foliolis flores intercedentibus incisis.*

Találunk fölemlítve egy Myosotis-t is, a mely vagy a versicolor Reichenb.,

vagy talán annak var. lutea DC. Prodr. X. 109 változata lehetett. +

Szól egy Brunella-ról »flora s. galea coeruleo punicantc bárba albicante«

mely kétségkívül a Brunella grandillora X laciniata fajkeveréke. (Brunella

bicolor G. B. v. variábilis G. B.) II. 751.

A BelJis perennis L. alakjai közül feltalálható nála a /. colorala (Petemi.

FI. Lips. 619)-t és a var. lior/ensis L., valószínleg elvadulva. "1+

* II. 669—670 . . . deprehendi flore jam (1) pttrpureo satnratiore, sivc atroru-

bentc elcgantissimo, capitulo sub calcari, vei corniculo, modo crassiore modo tenuioro,

contorto cum totó spicae caule vcl magis vcl minus quoq. purpurascente, (2) piir-

pureo saturaliore tristiore tamen atq. inamoeno magis, capitulo sub calcari, cum spicae

caule, eodem tristi modo etiam purpurascente ; cdore graveolcnte inamoeno pollebat,

(3) piirpurco violaceo, barbae laciniis cleorsum reflexis atq. sibi invicem implicatis,

clausis, (4) purpureo violaceo, satnratiore, barbae laciniis non reflexis, nec clausis sed

apertis, (5) purpureo diluliore, cum spicae caule modo virescente, modo etiam aliquan-

tulum purpurascente, (6) carneo (7) albicante graveolente atq. sambuci férc odoré.
**

II. 669. Fólia habét augusta, striata, plantagini augustifoliae quodammodo similia,

ílores ex carneo candicantes; bárba tamenpunctis atq. galea lineis exigniscarneis interstincta.

***
II. 855 . . . albo foliolis flores intercedentibus integris copiosissime. Color

autem lloris ibidem nunc albus nunc subflavcscens, vei quasi subvirescens in fioribus

tamen superioribus minusque adhuc apertis tantum inferioribus existentibus albis,

quam differentiam hic soli aetati, plantarunque majori, vei minori perfectioni et

apertioni tribuo, nunc albus, ratione galeae aequc, atq. barbae tamen linca purpureo

notatus, (2) purpureo violaceo, foliis flores intercedentibus integris (3) purpureo

saturatiusque rubente, elcgantissimo, lloribus egregie rubentibus, foliis flores inter-

cedentibus integris, odoré suavi etiam polet (4) rubro purpureo dilutiore. II. 855.

t II. 625. Hujus floris umbilicus est luteus et aliquando in agris aridis et

lapidosis occurrit flore fere totó luteo . . .

tt I. 117. » . . . ex albo atq. purpureo niixto (2) albo aeque, atquc ex albo et

purpureo mixto, ex eadem radicc (3) albo pleno magnó, occurrit lun. in pratis Wan-
dorffensibus.
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Morfológiai megligyelcsci és följegj^zései közölt is több érdekes ada-

tokra bukkanunk, a már elmondottakon kívül.

A i>lachys ircia L. különböz alakjairól szó!, közöttük a f. latifolia-t is említi.

A >->Lycopus foliis hirsutis, nec non in profundas lacinias divisis« a

L. europaeus var. pubescens Benth.-ra vonatkozik. II. 565.

»Leitcaiil/ifiiiiiin viilgarc, caule villis canescente pedig a Chrysanthemum

Lcucanthemum L. f. hispidum Bönn-rc. II. 525.

Említi a Plantago média L. var. Urvillei Opiz. (P. oblongifolia Schur.)t

is : »Plantago latifolia hirsuta média Ibliis angustioribus multoquc longioribus,

quam hirsuto major donata^'. II. 735.

A Catiipaiinla persicifolia L.-vól a.z találta, hogy »in locis montosis minor

est, quamvis majorem obstineat norem.« I. 159. A Campaniila glomerata két

gyakoribb változatát szedte : »eandem foliis cum caule jam magis glabris

(^=; var. glabra Bluff und Fingerh.) jam lanugine pubescentibus (^ farinosa

Rochcl)«. Ugyanitt említi meg apró és nagy, kék és fehér virágú alakjait. I. 159.

A Scrratula tindoiia L. II. 829. alatt a » foliis omnibus profundius

incisis atq. divulsis« ban a var. pinnatitída Kit. ra, viszont a »foliis omnibus

serratis sed incisura carentibus«ban a var. lancifolia (íray (^= intcgrifolia

Wallr.) ra ismerünk.

A Lysiuiachia vulgáris L.-x\é\ egy örvben 2—3—4 st 5 levelet is

figyelt meg.

Kétségtelen, hogy ismerte már a il/wícarí leniiijloriiinot, melyet Tausch
1841-ben írt le a Flora-ban. Erre vall a II. 620, lapon a következ leírás:

»]Muscari nemorense, comosum, coerulco-purpureum, foIio augustiore. Hya-

cinthus comosus, major augustiore folio, tenuiore coma, la.xiore tamen et

elegantiore, minoreque bulbo, floribus comae proximis cum ipsa coma ex

coerulco purpurcis. Ugyanitt említi a Mnscari raceinostim L. nagyon ritka

fehér virágú változatát (»dilute exalbido«) is.

A Silene Otites L. pol^'gamiaját már megfigyelte.*

S c h e u c h z c r u s Agrostographia-ja nyomán pontosan tanulmányozta a

füveket és sok aprólékos változékonyságot jegyezett föl.**

* II. Haec plánta omnino cliffcrt a reliquis lychnidis, muscipulae et vesicariac

speciebus ; Siquidem flores habeat duplicis gcneris, alteros solis staminibus ornatos et

majores alteros verominores et solis pistillis embryoni insidcntibus. Eidem semine

duac nascuntur 1. fiore majusculo quae sterilis 2. séminifera minre flore.

**
I. 419. Dactvlis glomerata L. : »Stamina floris apices sustinent, ex lutescente

communiter albicantes, locis alpestriluis laetc plerumque purpu:escentes«. (Scheuch.)

Ego autem deprehcndi apices et ex lutco albicantes purpurascentes, et purpurascentcs

aeque atq. luteos in eadem plánta distinctissimos. In pratis Wolffsensibus ad lacum Pisonum

inveni id ipsum apicibus purpurascentibus, copiosissime etiain apicibus can- didissimis.*

I. 421. »spica tota viridi« (Setaria verticillata Fal).

I. 421. »spica ex viridi lutescente« (Setaria viridis Pal).

I. 425. »Paniciila in nosU'o erat ex viridi et spadiceo varia, locustae distichae

et veluti pennatae, exteriorum folliculorum apices hrevibus pilis hirsutae.» A Festuca

ovina L. alatt; talán a var. hispidula Hackel ?

I. 429. »Color paniculae variat, qui albescens saepe aliquando subpurpureus, et

veluti roseus.« Holcus lanatus L.-nél.
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Több érdekes és ériékes megjegyzés található még az egyes növények-

nél, de a hiányos leírás (dlagnosis) miatt legtöbbször még közelítleg sem

tudtam megállapítani, hogy tulajdonképpen mire vonatkozhatnak.*

Lehet, hogy tudott már akkor más botanikus is ezekrl az alakokról,

de minthogy D e c c a r d ugyancsak önállóan ismerte fel ket, kitn megfigyel

tehetségébl mitsem vonhatunk le.

Szól közben az egyes növényeknek a hasznáról és káráról, de az ifjabb

Deccard orvosi animadversioit és observatioit hiába keresnk a másolatban.

A föntebbiekben igyekeztem megismertetni D e c c a r d-ot és mvét, kiemelve

azt, a mi esetleg botanikusainkat nagyobb mértékben érdekelhetné. Világra

szóló fölfedezései nem voltak, de a mit szk körén belül az akkori viszonyokhoz

képest megtehetett, azt meg is cselekedte. H, odaadó, lelkes és nagy képzett-

ség mívelje volt a botanikának hazánkban olyan idkben, a mikor Linné
tudománya bizony még vajmi kevés elismerésre talált. Mint az els magyar

enumeráczió írója, mit magyar ember magyar területrl írt, megérdemli, hogy

megemlékezzünk róla. Adatait, melyek úgy történelmi mint növényföldrajzi

tekintetbl érdekesek, a »Flora Hungarica« vagy Sopron-vármegye flórájának

írója eredménynyel fogja használhatni.

* Ezek közül itt közlök néhányat, talán avatottabb szem fel fogja ket ismerni.

L 41. »Alyssum incanum, llore luteo, citrino, maiorc, foliis oblongis augustioribus

elegantissimum sine dubio a prioribus (t. i. A. calycinum L.) non modo sed et a

Clusisi Alysso minimo diversum . . .

I. 146. (.Ajuga pyramidalis L.) . . foliis amplissimis, foliis minoribus longe'

lannginosis tamen profundisque crenatis.

I. 37L (Filipendula hexapetola Gilib) petala inFerius purpurascunt.

II. 671. ». . . inveni jam aliam similem galea, atq. calcari albicantibus
;
jam

demo aliam ampliorem, non modo spica crassiore sed et lloribus majoribus atq. bárba

albicante, de purpura ctiam nonnihil participante, a prioribus recessisse, utut puncta,

atq. lineae saturatius purpurascentes abductae in omnibus sempcr annotatae fuerint.

II. 672. »Eidem (t. i. Orchis ustulata L.) similem longe tamen ampliorem,

speciosore crassiorequc spica atq. labro ampliore, pluribusque punctis purpureis picto.«

II. 741. »Polygonatuni L tlore odoro Clus. Hist. Pan. 203. Sequ. Caulem habét

striatum, non admodum inflexum, fólia prout in vulgari, alternatim circa caulem dispositi,

sed brevioribus spatiis, minora tamen firmiora neq. moUia ex singulis alarum sinubus

unus aut duo at trés flores exeunt, brevibus, magnaq. ex parte singularibus inhaerentes

fiediculis, majores et odoré oxyacanthae«. E mellett említi a latifolium Dcsf., vul-

gare Desf. és multiflorum All.-t is.

II. 899. »Trifolium niontanum. purpureum, minus spica llosculorum crassiore,

summo cauli, sine pediculo, adhacrenti et quasi inter fólia maculosa latente, dcpre-

hendi.« A Trifolum pratense L. alakjai közt.

U. 905. » . . in eadem plánta flores non solum candidos; sed et purpurascentes

in tenuissimas lacinias dissectos, odoris suavissimi lunbilico virescentc et purpuras-

cente, lanugine hirsuto. Inveni codem loco floribus candidis tantum ; flore dilutius

, rubente tantum. « A Dianthus superbus L. alatt.


