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fejldnek a növénynek, és létrej az a változat, a melyet már Kitaibcl

megfigyelt és .4. depressits wí^wen közölt is. Érdekesen mutatkozik ez külö-

nösen akkor, ha a szikes mocsarakat és a mellettük fekv területeket figyeljük

meg. Míg benn a sós vízben az ^4. Pannoniciis kék fejecskéi virítanak,

addig a mocsár mellett, ahol tehát már kevés a só, vagy éppen elenyész

mennyiség, mint szegélyzet mutatkozik az A. depressiis változat.

\'an azonban az említett növényeken olyan tulajdonság, melyet az

auctorok ellenében minden leíró emleget, és ez a leveleknek frészesen piilás

éle. Valóban az .4. Pannonicns levelei hol épszélek, hol frészesen pillásak.

Az eddig meg\rizsgált esetekben azonban sok olyan is akadt, hogy ugyan-

azon a növényen is elfordult minda kétféle levél, és így nem valószín,

hogy ennek nagyobb jelentsége lenne.

Mindezek után — úgy hiszem — abban kell megállapodnunk, hogy

az Asler Tripolinm L. és az Asier Paniionicus Jaco- külön fajok gyanánt

tekintendk és a depressus Kit. az utóbbi változatának tekintend. \'alószí-

nnek kell azonban tartanunk, hogy a két faj eredete közös, és csak a

tenyészet! föltételek utalták a növényt a leírt eltérésekre.

Ernyey József: Növénytani bibliográfiánk szláv

adatai.*

( Kjsérlct a tut, lengvcl és horvát nyelv hungaricuinok összeállítására.)

Az alábbi, rövid irodalmi enumeráczió tulajdonképpen a »Bibliolheca

Carpatica«4ioz írt lapszéli jegyzeteimbl támadt. A magam használatára szánt

pótló és helyesbít adatok voltak ezek, melyek ezért teljességre nem is

tarthatnak számot. Elnyük azonban az, hogy elfeledett szerzkre vonatkoz-

nak; részben olyan folyóiratokból vannak merítve, melyek már ma is ritkaság

számba mennek, a közel jövben pedig hozzáférhetetlenek lesznek, st

bennük általános, népies irányuk miatt botanikai adatot senki sem keresne.

Az adatok közvetetlen jegyzeteim nyomán vannak összeállítva ;*_^biblio-

gratiai adatot nem használtam, különben is a feldolgozott irodalmakban kész,

czélomnak megfelel bibliográfiát nem leltem. A tót írók közül közvetetlen

adatokat kértem H o 1 u b y-tói és R i z n e r-töl. melyek ilyen módon hitelesek

és teljesek. Adataim azonban, mivel kizárólag a szláv közlésekre szorít-

koznak, nem merítik ki az egyes szerzk összes irodalmi mködését, mert a

magyar, német stb. nyelven közölt munkáikat nem vettem tekintetbe. .\da-

taim megválogatásában kizárólagosan hungaricumra törekedtem, azért csakis a

magyarországi születés szerzk, vagy szorosan a hazánk területére vonat-

kozó munkákra hivatkozom. Nem követem tehát azt a rendszert, a mit a

»Bibl. Carpat.« felvett, hogy a közvetetlen szomszéd terület irodalmát is idézi:

* Felolvasta a szerz a növénytani szakosztálynak 1003. evi április 1-én tar-

tott ülésén.
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ez által adataim száma megfogyatkozott ugyan, de a felhasználtak mind jog-

gal foglalhatnak helyet bibliográfiánkban. Gyjteményeim emez els része a

vegj'^es tartalmú folyóiratokat öleli fel, a mennyiben e mveket fvárosi

könyvtárainkban megszerezhettem. Hátra vannak az akadémiák és a külön-

böz társulatok kiadványai, a melyek jóval több anyagot fognak szolgáltatni.

Ismétlem, hogy adataim nem teljesek. Sok, még a gyjtésem eltti

idkbl ismert részletet mellznöm kellett, mert a keresett forrásmvet nem

szerezhettem meg, azért inkább mellztem, mintsem bibliografiailag helytelen,

avagy pontatlan adatokat közöljek. Elzetes tájékozódásomat megnehezítette

még az a körülmény, hogy megfelel botanikai történelmet egyik irodalomban

sem találtam, és így minden irány nélkül indultam a folyóiratok revíziójának.

Ennek kell betudni, hogy az anyagot rendezetlenül nyújtom, éppen

csak a nyelvek szerint különválogatva, és a mennyire a tárgy megengedi, az

egyes tartalmasabb lapok közé csoportosítva. Mivel ezúttal czélom volt csak

bibliográfiát nyújtani, a czikkek tartalmát alig érintem, vagy legföljebb hun-

garicum voltának bizonyításául a gyjtés helyét emelem ki.

Az egyes czikkek czímeit lehetleg h, szószerint való fordításban is

közlöm azok számára, a kik a nyelvet nem értik.

Els helyen a tót botanikai irodalom áttekintését nyújtom, noha attól

tartok, hogy minden igyekezetem daczára éppen ez lesz a leghézagosabb,

mert a közlemények java része apró, elfeledett vidéki lapokban jelent meg, úgy

hogy teljes összegyjtésük csaknem lehetetlen. Még nehezebb a régibb 30—40-es

évekbl való adatok lolkeresése, a melyek kisebb cseh lapokban rejtznek,

annyira elfeledetten, hogy megtalálásuk is alig fog sikerülni.

Tagadhatatlan, hogy a tót botanikai irodalmat fejldése els korszaká-

ban alig lehet elválasztani a csehtl, mert a cseh irodalom els termékei az

ers befolyás hatása alatt úgy terjedtek, mintha indigénák lettek volna.

Az úttörk közül elég legyen említenem M a 1 1 h i o 1 u s-nak 1562. évi

prágai H a g e kféle kiadását, melyet M a d á c h Gáspár 1630 táján, éppen

a cseh szöveg nyomán magyarra fordított.

A második, Ad. Z a 1 u z; a n s k y de Zaluzán : Methodi Herbariae

libri trés, melynek 1592. és 1604. évi kiadásai a felvidéki herbáriumok, illet-

leg népies orvosi könyvek alapjául szolgáltak.

Az említett ü>patres« hatástól függetlenül támadt a tótság önálló ter-

mészetrajzi irodalmának egyetlen emléke, az állítólag 1533. évbl való,

K o 1 i n d i Pété r-féle (?) kézirat, a mely egy másik, ugyancsak ismeretlen

XVII. századbeli író munkájával bvítve, Radvánszky János költségén

Bécsben megjelent 1857-ben, a Zamarsky-féle nyomda kiadásában.

A másik, ugyancsak önállóságra törekv kezdeményezés, B a r t h o-

lomeides László 1798. évi növénytana — — Kráticka hystorje priro-

zenj k pomocy a k dobremu, gak ucitelu tak y mládeze skolské zepsaná s

10 tabulkámi vlastnj rukaú na medi wyrytymi. 8^' 64. 10 rézmetsz. Buda-

Landerer ny. 1795.

Kor szerint 5 évvel B a r t h o 1 o m e i d e st megelzte ugyan Fándly
alábbi mve, de értékében azért nem múlja felül, mert a nagyszombati »Zelinkár«



NÖVÉNYTAM BlBLlOGRAKlAXK SZLÁN' ADATAI. 175

meg a régi hcrbaristak nyomán, inkább házi gyógyításra, mintsem botanikára

tanít. Czélja különben is az leiietett, hogy a Csehországból beözönl XVII.

századbeli nyomtatványok alapján rekuzált fííves könyvek babonái helyett értel-

mesebb könyvet adjon a tót nép kezébe. Míívének czíme ez: Zelinkúr

z ivelkich zeJinkárskich knicli ivytúlmiiti— —
• proti iiciiiocánt obidwogclio

Uidského pokolehá. W Trnaivc 1793. 8^ 1—300.

Hasonló népies botanika már több is volt közkézen, melyek mind-

egyike több kiadást ért, azonban a sok közíil csak a szakolczait ismerem :

Herbai; aneb ivybornj lekárstwj clc. W. Skalici 1853. Pjstncm F. s.

Skurnicla syiiii. Szerzje nincsen fölemlítve, de a szövege arra vall, hogy

régebbi munka javítatlan kiadása lehet, körülbelül olyan irányú munka, mint

a magyar Házi különös orvosságok.

Az igazi tudományos botanika lassan ébredt, még a cseheknél is.

A prágai honfiak múzeum-társulata már 1827-ben adott ki lapot, a hír-

neves Palack}^ szerkesztésében, >;C"asopis spolecnosti vlast. Múzeum '.< czí-

men, de ennek els évfolyamaiban a botanikának semmi nyoma. Csak a

40-es években találkozunk ott a két Press 1 testvér, mint a növénytan út-

törinek nevével, noha munkálkodásuk már a 20-as években indult meg.

Kutatásaik körébe azonban hazánk területét nem vették be, és így közvetetien

hatásuk alig lehetett, noha munkáik az akkori pánszláv hangulat mellett

nálunk is mihamar elterjedtek. Ilyenek voltak :

Pressl K. B. Viseobecny rostlinopis I— II. Prága 184(;. - Pressl I. Sv.

Poi'átkove rostlinoslovi. Prága 1848. 8** (Novoreská biblioth.) Kzek szolgáltak

szövegül : K a r e 1 A m e r 1 i n g színes tábláihoz : Jedovaté rostliny w Cechách a

na Slovensku. 26 aczélmetszet színezett kép 4 füzetben (külön szöveggel

is.) (Merklas kiadása, Prága, I850j, mely mar kifejezetten a felvidéki

tótságra is kiterjed.

Nyomukban haladnak: F. M. Opiz Seznam rostlin (Maié encykl.

nauk.) Prága, 1852 és

I. S lob oda Rostlinnictvi. Prága 1852 (U. o.) mvek, melyek kézi-,

illetve tankönyvekül az alkotmánj^os korszak beálltáig közkézen forogtak a

l"elvidéken is.

Nyelvileg alig különbözik ezektl a magyar származású, dr. Cust.

Peuss: Kwótna Slovenská, ('ili spis jevnosnúbns'ch na Slovensku - — —
podle saustavy De Candolleo-vy. V. B. Stiávnici 1853 — munkája, de kieme-

lend, mint tudtommal egyetlen tót. önálló botanikai kézikönyv, mely a

mnyelv megalkotásában fárad, sajnos azonban, a nehéz cseh-t<')t nyel-

vezetben.

Peuss munkáján kívül egyetlen kísérletet ismerek önálló tót növény-

tan megírására, és ez Kardos Gusztáv tanárnak a tót népiskolák szá-

mára írt kézikönyve: Strúcny prirodopis pre slov. národne skoly. II. <) rast-

linách, Szakolczán jelent meg év nélkül, 1—48. 8". Ezt a korszakot ismét

nem lehet különválasztani a cseh irodalom-történettl, mert a tót nyelv

ersebb cseh befolyás alá került, mint elbb, amellett jelentékenyebb mun-

kák kizárólag cseh szerzktl valók.
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Ez idben fleg a már említett »Casop. Cesk. Míizeum« volt a tudo-

mányos közlések orgánuma. Ekkor jelent meg Dr. L a m b 1 - tói cseh

nyelven : Paberky obsahu lekarskeho z Jihoslovan, melyben a délszláv, fleg

horvát népies gyógyszerek, betegségek nevei vannak tárgj^alva. A czikk népies

növényneveket tartalmaz. (Casopis C. Muz. XXV. évf. 1851. II. 18—58.)

Ugyanott dr. Lambl: Nástin flory dalmatinské, a seznam rostlín podle

jmen prostonárodnich. XXVI. évf. 1852. I. 98—115. és lí. 46—64. A tenger-

mellék növényzetét ismerteti, fsúlyt helyezvén a horvát népies növény-

nevekre.

A XXVII. évf. 1853. (307—629. lapjain D. L. (a fenti szerz) Rasy

adriatické czímen tengerpartunk moszatait írja le. Eközben E. Purkyne
természettudományi folyóirata a sZiva* is megindult és benne a Kárpátok

természeti kincseinek feltárása H a n s g i r g, I) e d e ('• e k, Nóvák, késbb

Celakovsky stb. mködése révén, de közvetetlenül a hazai botanika körébe

vágó dolgozatot ezek között nem találunk. Ugyanekkor apróbb tót lapok is

közöltek tlorisztikai czikkeket^ ezeknek elsorolását azonban még fen kell tarta-

nom, a míg adataimat kellleg kiegészíthetem.

A néhai Matica Slovenská mködése alatt a cseh beavatkozás csökkent,

és tótul kezdenek dolgozni azok a tót szerzk, akik addig a vidéki társulatok

német kiadványait gazdagították. Legtermékenyebb ezek közül a máig él

nemespodhragyi ev. lelkész J o s e f L u d. H o 1 u b y, a kinek az osztrák szak-

lapokban, — még a gyógyszerészeti folyóiratokban is, — sok érdekes tanulmánya

jelent meg. Tót nyelven megjelent tanulmányait részben az saját levélbeli köz-

lése, i-észben K i z n c r L. adatai nyomán ismertetem, és azt hiszem, sikerült

összes munkálatait összeszednem. A vSzakolczán megjelent gazdasági és tár-

sadalmi szaklap Obzor a következ czikkeit hozta :

1. Verejné vyzvanie ku priatelom naíéhu ludu. Obzor 1869. évi

VII. évf. 34. sz. (Nyílt felhívás népünk barátaihoz) az iránt, hogy a nép

körében él növénynevek, a növényekhez fzd babonás hiedelmeket, miért

és mi módon kell gyjteni.

2. Ugyané lap 1870. évi VIII. évf. 1. számában »Novorocné vyzvanie

ku priatelom vzdelanosti slovenskej« (Újévi felhívás a tót mveldés barátai-

hoz). Tót botanika (kvetna slovenská) tervével foglalkozik.

3. Ugyanez évfolyam 34. számában »Drahocenné dielo bylinárské«

(Becses növénytani munka) ez. B r a n i k Káról y szobotisti Földbirtokos-

botanikus kézirataira hívta fel a közfigyelmet, aki ez idben halt meg. Kéz-

iratai mellett mintegy lUOO kitnen színezett, természet után rajzolt növény

képét találták. A kézirat és a rajzok további sorsáról nem tudok.

4. Ugyané lap 1875. évi XIII. év f. 13. számában : Este o kvetu brusnice.

(Még egyszer az áfonya virágáról.)

Holuby komolyabb munkálatainak másik része a tót Matica folyó-

iratában, a turócz-szent-mártoni »Lelopis Malice SlovenskeJ« féléves füzetei-

ben jelent meg. Ezek a következk :

5. Kvetna Javoriny — (Javorina flórája) — Letop. 1871. I. p.

1—43.
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6. Prvotinj' kvetny mechov listnatych okolia Zem. Podhradského. (Els

kísérlet Nemes-Podhragy és környéke lombos mohainak ismeretéhez.) — Letop.

1871. 11. 16—34. old.

7. Domácé lieky ludu slovenskeho (A tót nép házi orvosságai). A népies

onomatologia és néprajzi szempontjából nagyon érdekes tanulmány. — Letopis

1873. 41-55. old.

8. Prehlad jastrabníkov okolia Zem. Podhradského (A Xemes-Podhragy

és vidéki Hieracium-félék áttekintése.) — Letopis 1874. I. 1— lí). old.

Holuby mködésében szünet állott be, mikor a Maticza feloszlott és

nem is irt mindaddig, míg a régi helyen meg nem indult az új havi folyó-

irat a : Slovenské Pohlady. Már az I. évfolyamban 1880-ban : 9. Príspevky ku

kvetne okolia Tr.-Teplickiho (Adatok Trencs.-Teplicz környéke flórájához)

czikkben 555—568. old. találkozunk nevével.

10. Ugyanitt a harmadik évfolyamban. 1883 ban, histor. ethnographiai

czikket írt a »Mandragora«-ról («Ü mandragore») Slov. Pohl. 183—191. old.

11. Ugyanitt a IV. évfolyamban 1884-ben: (»Carodejné zariekanie a

klatby ludu slovenskeho «) czímen, növények segítségével végzett bbájos

ráolvasásokat és rontásokat ismertet a tót nép körébl. .Slov. Pohlady 29—52. old.

12. A VI. évfolyamban, 1886-ban a növényi mágia körébl három

czikket találunk: (»Magické rostliny«) Slov. Pohl. 10— 14., 35—39. old.

és 59—63. old.

13. A X. évfolyamban 1890-ben útirajz keretében becses enumerácziókat

és llorisztikai adatokat közölt a trcncséni Bosácztól Liptó-Szt. -Miklósig terjed

útjáról. (Rozmanitosty cesty z Hoíáckej doüny). Slov. Pohl. X. 525—534.,

557—566. old.

14. Az 1891. évi XI. évfolyamban (»Ukázka z botanomantic z Bosáckej

dolin3''«) a trencséni tótság, fleg a bosáczi lakóknak növényekkel zött

babonáit és jóslásait közölte. Slov. Pohlady XI. 745—784. old.

15. A XII. évfolyamban, 1892-ben («Nie(:'0 o maliníkoch Rosáckej

doliny») a bosáczi Rubusfajokat ismertette. Érdekesnek tortom megem-

líteni, hogy e munkája bvítve és átdolgozva megjelent késbb az >)Orv. és

természetv. trencséni vándorgylésének munkálatai « között, és így ez tudtommal

egyetlen magyarnyelv dolgozata. Az eredeti megjelent a Slov. Pohlady

1892. évi XII. 417—422. old.

16. Ugyané kötetben van a szerznek még egy másik dolgozata,

(»Drobnosti z Bosáckej doliny«) növénytani apró jegyzetek, ismét a bosáczi

völgybl, melynek így monografusává szegdött. Slov. Pohl. XII. 652—664. old.

17. A XIII. kötetben 1893-ban (»Z precházky po Miní-ove a jeho okolí«)

czímen florisztikai jegyzeteket ad Mincsov környékérl. Slov. Pohl. XIII.

458—476. old.

18. A XV. évfolyamban 1895-ben: (»Vyiet do feútovskej doliny«1 a

sútóczi völgy növényzetét ismerteti. Slov. Pohl. X\'. 460—467., 556—561. old.

19. A XVI. évfolyamban 1896-ban: (»Skok Trenciánskym Povazim do

Turca«) czímen Trencsén és Turócz növényzetének ritkaságait tárja fel.

Slov. Pohl. XVI. 524—534. old.

10
Növénytani Közlemények. 1904. 111. kötet, 4. tüzet. '--
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20—21. A következ két czikkében szkebb hazája hegyvidékének jel-

legzetes hegyi növényeit írja le: (»Skok cio Maminského priesmiku«) Slov.

Pohl. XIX. 1899-ben 400—413., 441—447. old. -- (»Tri rázy na Malenici«)

Slov. Pohl. XX. lOOO-ban 143—149., 1S7— 193. old.

A turócz-szent-mártoni tót múzeum-egyesület hivatalos folyóiratában a

Sbornik Mitseáluej Slov. Spolocnosti-han, az 1896. évi I. évfolj'amban :

22. »V zahradách Trenciánska najcastejsíe dochovávané rastlinyv czímen a

trencsénmegyei parasztnép kertjeiben leggyakrabban található tenyésztett és

önként term növényeket írja le vonzóan, érdekes elmélkedések kíséretében,

mi álfal enumeráczióit is élvezhetkké tudja tenni. Most már évek óta hallgat

;

aggkorával járó gyöngesége gátolja t kirándulásaiban, inkább néprajzi

apróságokat ír. Az utolsó, a népies botanika körébe vágó dolgozata a prágai

Ccsky Líd 1890. évfolyamában jelent meg. 23. Kvet paprudzia (kapradu).

A páfrányfélékkel zött bbájos szertartásokat, fleg a páfrány-»virághoz«

fzd népmeséket tárgyalja. C^esky Lid. VI. 1890. '456. old.

A tót botanikának másik hívatott müvelje Andrej Kmet berencs-

falusi plébános, a tót múzeum-egyesület elnöke. Elszórtan megjelent dolgo-

zatai közül ismerem a következket

:

Sbornik Miiseáln. Slov. Spolecnosliban : (»Bolanick3' vylet pod zem«)

»Botanikai kirándulás a föld alá« czím czikkében, Körmöcz- és Selmeczbánya

aknáiban tett gombagyjtését írja le, mikor a bányaépítmények czölöpein,

körülbelül 36 gombafajt szedett össze (vSborník 1890. I. 51-05. old.). Érdekes-

nek tartom kiemelni, hogy a szerz Scopoli-nak »állítólag fabetkkel nj'^o-

mott« Plantae subierraneae czím mvére hivatkozik, a ki e bányákat botani-

zálás czéljából már bejárta, holott könyvészetünk vS c o p o 1 i-nak ilyen mun-

káját nem ismeri.

2. Ugj-ane folyóiratban, a II. évf. (1S97) I. füzetében 84—90. old.

Linné Károly életét és mködését méltatta.

3. A Sbornik IV. évf. (1899.) 38—39. »Androdynamia u zádusnika«

czímen Szitnya környékén talált Glechoma hederaceea androdyn.-granditl. és

gynodynam-parvitl. esetét írja le.

4. Az V. évf. (Sbornik) 40—40. »Floristicke odrobinky« (ílorisztikai apró-

ságok) czímen üloeosporium tiliae OuD. var. petiolicoUi. Phyllostica cntenta

var. friictig. {Convallaria polygonattiin-on) és Aeciditini penicillatiiin var.

fructicola (Roestclia penicill. pRiESy' elfordulásait ismerteti. 5. Ugyanitt külön

czikkben foszforcszkáló gombákról ír, melyek frissen kiszakított AqiiUegiu

gyökerén világítottak, másszor Agaricns oleariiis és Zyzyphiniis-on tenyésztek.

6. Slov. P h la d y 1882. II. 81—93. old. (»Daktoré odchy'lky u rastlin«)

czímen néhány fejldési rendellenességet ír le, pl. Agrimonia Etipaloria, Cam-

panida rapiiiic. levéleltorzulását, Cenlanrca cyantis Kasliirtiuiii officiii. stb.

szirmainak színbeli változásait stb.

7. Ugyancsak külön czikkelyben az Eirchlilcs /iii'i\icifolia Kaf. {Sciwcio

hieracifolia) berencsfalvi elfordulását ismerteti.

8. Az 1896. évf. 192. old. Androdynamia u klinca posvateho czímen a

Viunthiís cartliitsianormn L. androdynamia-ját írja le.
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9. Ugyané folyóirat V. (l'JÜO) évfolyamában 1. f. 74—82. old. Soznam
sbierky huh czímen saját gombagyjtemónyének a katalógusát állította össze,

abból az alkalomból, hogy a gombákat a turócz-szt.-mártoni tót múzeumnak
ajándékozta.

A gyjtemény 450 darabot foglal magában, melyek következleg osz-

lanak meg :

1—273 Polyporei

274—310 Gasteromycetes

311—329 Thelephorei

330—367 Hydnei

368—379 Pyrenomycetes

380-38Í) \^egyesek

390—450 Myxomycetes. Részletes enumeiáczio és a népies nevek

teszik katalógusát érdekessé.

10. Kosa Pokornyana. L'horské Noviny 1. 1883. 1. sz.

1 1

.

Prunus insititia. Ibidem 2. sz.

12. \'elebná Sitna. Klny. a Tovarysstvo 1893. kötetébl (Botanikai kirán-

dulás a vSzitnyára).

13. Floristom Slovenskym. Ibid. 1892. XII. p. 25--;il. oki. (Felhívás a

tót Horistákhoz).

14. Májovka a Spanielka. Svet 1891. I. 3. sz.

lö. Fungi Schemnitzienscs. Fiterárné Listy 1898. \'I1I. 1. sz.

Kisebb, inkább a néprajz, mint botanika körébe vágó dolgozatokat írtak :

Rclioi-Uram Podtatransky a Sbornik tót folyóirat II. évf. II. füz. 169- 20H.

III. évf. 50-57. és 15()— 1()2. old., turóczmegyei népies gyógyítási módokat

ismertetve. Továbbá dr. J. P. (P e t r i k o v i c s), aki hasonló tárgyú közle-

ményében (Ludová lierba v Turci) W évf. <S3 — 8<S. old., mintegy 170 népies

növénynevet sorol el.

A Slov. Pohlady 1891. évi XL köt. 252. stb. oldalain 3 folytatásra terjed

népies tanulmányt közöl A. S y t n i á n s k y-tól Nieéo o mikroskopickych hubách

czímen. A bevezet részben említi, hogy korábbi években Sytniánsky
István társaságában 100 mohát és 500-nál több zuzmót ismerteteti, de hogy

ez hol jelent meg, nem tudtam megállapítani.

B. G o dra dr. katona forvos Historicky ozret na rastlinovedu v Fhorsku.

(Történ, áttekintése a növényfannak Magyarországban.) Ohzor 1870. év \'III.

évf. 12., 13. sz. — Xávod k utvorenie rastlinosbierky. (Útmutatás a növény-

gyjtemény összeállítására.) Obr.or 1873. év X'III. évf. (i— 7. sz.

Zechenter G. dr. Ako byliny putuju ? (Hogy vándorolnak a nö-

vények?) Narodnie Noviny 1879. évi X. évf. 138., 13!i.. 140. sz.-ban. —
Dalsie zprávy o brusnice. (További adatok a Vaccinium vitis idaca virágá-

ról.) Obzor 1875. év, XIII. évt. 17, sz. (Vrjlet do Tatier. Orol W .
1873.

5— 7. számokban.)

Lokéansky F. Opakovany kvet brusnice. (Ismét az áfonya-virágról.)

Obzor 1875. év XIII. évf., 25. sz.

12*
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Rizner L. V. apróbb czikkei a 7()-es évek tót lapjaiban 1>. V.

O b r V álnéven jelentek meg. Ezeken kívül tótnyelv magyarázatot írt a

T h i e n e m a n n-féle növény-atlaszhoz, mely: »Opis rastlin v prirodopisnom

atlase vyobrazenych« czímen a Konfess. .Skola 1873. évi III. évf. .'!., 7., 10..

Í'I., 15., 18., 20. sz.-ban jelent meg.

Idem. Vvlet do Tatirie. (Tátrai kirándulás.) Ubzor 187:i. évi III. évi'.

5., ()., 7. sz.

Timkó A. E. Huby tatránsky'ch lesov. (A tátrai erdk gombái.) Ubzor

XXIII. 1885. évf. 14., 15.. 18., 19. sz.

R e v i c k y - M a t e j e c J. rozlicn3^'ch hubách. (Különböz gombák-

ról.) Obzor XX. 1883. évf. Ki. sz.

Lichard D. G. »Prostonárodné bylinárstvo« czímen az általa szer-

kesztett » Obzor « különböz évfolyamaiban mintegy 70 növényt ismertet rész-

letes, népies módon. Czikkei a népies nomenklatúra es a néprajz tekinte-

tében sok becses adatot tartalmaznak. Hasonlóan a Doniova Pokladuica

czím almanach-jában képes botanikai czikkeket közölt. (L. \' Rizner

in litt.)

Idem. Rozdelenie rostlin po zemi. (A növények elosztódása a Földön.)

Letopis Mat. SÍ. 18t)8. évi V. foly. 37—48. old.

Névtelen. Jelenné huby v naiiich horách. (A szarvasgomba elfordu-

lása erdeinkben.) Ubzor XV. 1877. 30. sz.

Névtelen. Kávovnik a káva. (A kávéfa és a kávé.) Ubr^or XIV.

1870. 1—0. sz.

Névtelen. Prirajzi orodovedecká podivnost brusnice. (Az áfonya ter-

mészetrajzi különössége.) U. o. 1875. XIII. 7. sz.

Noha a tárgy ezzel koránt sincsen kimerítve, áttérek a lengyel botanikai

irodalom hazai érdek adatainak ismertetésére, a mennyire ez a rendelkezé-

semre állott források segítségével lehetséges. Felhasználtam a krakói tud.

akadémia : ^Rozprawy i sprawozdania s posiedzen. iiydzialn inatein. przy-

rodiiiczi'goi', következ hiányos évfolyamait

:

Tom. X. 1SS3. J. R. Rostafinsky a 00—80. old. //rí/r?/;7/s és rokon-

sága czím, a Kárpátokra is kiterjed monográfiája : Hydrurus i jego pokre-

wienstwo. Idem: a Rozprawy 1884. évi XI. köt. 280—331. oldalain a

Siiíiit sisariiiii elterjedésérl értekezik.

Tom. XIII. 188(i. 207—203. és Tom. XIV. 1887. 48—75. 1. Ignác
vS z y s z y 1 o \v i c z Lipoworte monográfia rodzajow (Tiliaceae generum mono-

graphia) Tiliaceae, Elaeocarpae és So/iíct't'-fajokkal foglalkozik. Adatai a

magyar területre is kiterjednek.

Rehman A. Zapisek botaniczny z nad brzegow Ropradu. (Botanikai

jegyzetek a Poprád partjáról.) vSprawozdanie komis, fyziogr. Krakow 18H0.

évi 51—02. old. a virágos növényeket és ugyanitt 1879. év XIII. évf. 139— 145.

old. »Przyczinek do bryologii* czímen a mohákat ismertette. Idem. Oroslinoísci

Beskidow. Rocznik. Tow. Nauk. XXXIII. p. 198.

Spraivozdanie komisyi fizyograf. (Akadem. Umiej.) W Krakowie Dru-

karna Univ. .Tagell.) czím folyóiratban :
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Tom. XX. Zapiski rostlinniczne z kralestwa Polskiego i z Karpat. 188G.

171., lit.'l Szerzje: dr. A. Zalcwski. Botanikai jegyzetek a Lengyel-Királyság

és Kárpátok területérl.

Tom. XXI. 1888. évf. 'J()— 48. old. H. Braun Contributiones ad floram

Rosarum Poloniae c. K in e t, Borbás és Halácsy nyomán állítja össze

Lcmber.íí környékének rózsáit. Monográfiája beosztásában B o r b á s mvét
követi.

Ugyanitt (35— fii. old. J. iv r u p a Zapiski bryolog. z Tatr i Przedtatrza,

Bryolog. jegyzetek Tátrából és El-Tátrából czímen fleg Arvamegye, Kriván

és Zakopane vidékén tett kirándulásainak eredményét ismerteti.

Ugyané szerz a XXll. köt. 1888. évi". 65—94. old. körülbelül e vidékre

terjed mykologiai enumerácziót közöl ^^Zapiski Mykologiczne« czímen. Idem
Wykaz mchow zebranych \v Tatrach. U. i. 1878. évf. XII. köt. 140—158. old.

a tátrai lombos mohókat ismerteti.

A Pieninek lichenologiája Wl. B o b e r s k i-ben talált ' lelkes mvelre,

aki ugyané folyóirat XIX. kötetében :

Przyczynek do lichenologicznej tlory czímen a Veres Klastrom környékét

dolgozta fel, a XX. kötetben pedig (188(5. lt)2— 17L') Loj ka adataira támaszkodva

a Pienineket kezdte tanulmányozni. Els müve : » Przyczynek do lichenologii

Pienin« (1. fent). 1888-ban tom. XXII. (il— 7(J »Drugi przyczynek do lichenolog.

Pienin czímen megjelent második dolgozatában üzieduszycki herczeg

anyagilag támogatta, kinek nevérl most egy Micro/lielium-ot nevezett el.

Mint önálló nagyszabású munkát külön említem ugyancsak a vSprawoz-

Janie sorozatában XXI\\ kötetül megjelent 38i» oldalas (két tábla és egy tér-

képpel) Roslinna szata gor Pokucko-Marmaroskich, melynek szerzje dr. Hugó
Zapalowicz (P. 209). Ugyanitt felhívom az érdekldk figyelmét az e

vállalatban 1873 óta szerkesztett phytophaenologiai adathalmazra, melynek egj^

része már a Payer-féle BibJiolh. dirpatica-han említve van, de azóta is

újabb dolgozatokkal bvült.

Chalubinsky J. dr. Szesé dni w Tatrach. Pamietnik Tow. Tatrz.

111. 1879. (Hat nap a Tátrában.) Megjelent a lengyel Kárpátegyesület 1879. évi

emlékkönyvében.

Ugyané szerztl, ugyancsak a lengyel Kárpátegyesület évkönyveiben

két bryologiai tanulmányt is találunk : Spis mchow zabranych i oznaczonych

z Tatrze \v r. 1870. (Pamietnik Tow. Tatrz. III. 1878 p. 28. — IV.

1879. p. 35.

Rogalski A. dr. Wykaz roslin maczyn. zebranych przes Dra. A.

Rogalskiego i .1. Szyszylovicza w Spiskich Tatrach VVapicnnych r. 1878. Zes-

tawil . . . Sprawozd. Kom. fyziogr. Akad. Umiej. 1881. (A szepesi Tátra

mészhegyein g3áíjtött növények enumeráczioja.)

Berdau F. Spis roslin wlasciwych Tatrom. Przewodnik Dra. E. Jenaty

1800. (A Tátrában honos növények leírása.)

Tdem. Flóra Tatr Pienin i Beskidu Zachodniego. Warszawa 189(1. (A

Pieninek és a Nyugati Beszridek llórája.) Idem. Wycieczka botaniczna w
Tatry odhita w r. 1S54. (Biblioth. Warszawska T. III. p. 536—560.
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Kotula B o 1. Rozmieszczenie roslin naczyniowych w Tatrach. Krakow

1889—90.

J a n o t a E. d r. A lembergi hetilapban, »Lwo\vski Tydzienník« 1875. évi

11. számában : (Adatok a Tátra ismeretéhez), Przyczynki do znajomosci Tatr —
llorisztikai részleteket közöl Bártfa vidékérl.

A Tom. XIV. (Rozprawy) 1—-43 old. dr. J. R o s t a f i n s k i ; Jana Wolsa

zapiska trest'i letarskiej czímen a XV. századbeli Wels J. orvostól származó

botanikai kéziratot ismertet, melynek onomatologiai eltérései arra vallanak,

hogy a szerzje tót származású lehetett.

Rozprawy Akad. Umiejetn. wydzial matem. przyrodn. új folyamában

Seria II. Tom. I. 1892 :

Maryan Raciborski Flóra retycka w Tatrach 243— 260 és II. k.

345—360. 1. »Przyczynek do tlory retyckej« czímen az skori flórához szolgáltat

adatokat. Ugyané kötetben :

E d w a r d Janczewski: Zawilecz stud. morfologiczne II. 184—213. old.

és III. köt. 105—136 valamint IV. köt. (1893) 187—192 és (1895) 203—222.

VI. (1896) 390—415. old. a Kárpátokban található .4?/6';;/o»í'- fajokat alaktani-

lag, anatómiailag és a hybridek szempontjából írja le.

Ugyanitt, Ser. II. tom. IV. 1893. év 105— 136. old. Kazimierz Miczynski

ugyancsak az .477í';;io»í'- fajok hybridjeit írja le, bár függetlenül .í a n c z c \v s k y

tanulmányától, de mégis úgy, hogy a kett egymást kiegészíti.

Szyszylowicz és Rogalski a szepesi mészhegységben 1878

nyarán gyjtöttek növényeket, a melyekrl Rogalski a Sprawozdanie

1877. évi XII. évi. 169—205 old. számol be.

Szyszolowicz késbb, 1884-ben ismét megfordult a Szcpességben,

a mikor Kalchbrenner és Hazslinszky nyomán a májmohák elter-

jedését tanulmányozta. Errl szóló tanulmánya a Sprawozdanie 1885. évi

XIX. kötetében 25— 124 old. jelent meg, és folytatólag a krakói akadémia

1886. évi május 7-én tartott ülésén referált róla »Hepaticae Tatrenses« czímen,

de ez utóbbinak a megjelenésérl nincsen tudomásom.

Ugyancsak a Sprawozdanie-ban (1880. évi XIV. k. 79— 250 old.) Z a p a-

lowicz H. dr. a Babiagora növényzetét ismerteti botanico-geogr. alapon.

A horvát szaklapokat nem nézhettem át ; közkönyvtárainkban egyet

sem leltem, még a zágrábi akadémia természettud.-mathematikai jelentéseit

sem kaptam kézbe, azért csak három nagyobb botanikai mvet említhetek:

F a r k a s - \^ u k t i n V i
('• Lajos és .S c h 1 o s s c r József Flóra (Jroa-

tica-ját, mely még 1869-ben jelent meg ;
— P i 1 a r G. Susedska fosilná Oora

1883 — és a kézikönyvül kiadott Bilinar-t, mely szintén F a r k a á - \' u k o-

t i n V i
(' és vS c h 1 s s e r munkája (1876).

A bosnyák botanikai irodalomból csak a »Glasnik« körül csoportosuló

írókat ismerem, a mennyire a csonka, VII. évfolyamnál kezdd példányom-

ból tanulmányozhattam.

Gutvinski Román: Prilog k poznavanju füsilnih diatomacea u

Bosni. (Adatok a fosszil diatomaceák-hoz Boszniában.) Glasnik X. 1898.

93—101. old.
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I d e m. O algama szabranim okoló Travnika. (A Travnik környékén gyj-

tött algákról.) Ez a munka jórészt B r a n d i s z E r i c h tanár kézirati hagya-

téka nyomán készült. Glasnik X. 248—263. old.

Ide m. l'eldolgozta K a r 1 i n s k i Jusztin hagyatékát, a ki 1896—-97

táján Gracsanin környékén moszatokat gyjtött. Szisztcmaticseszky prjegled

reszina stb. Glasnik X. 305—376. old.

I d e m. () nagjenim dosele halugama. Gondos enumerácziója a Chloro-

phyceáknak és C'yanophyceáknak, a Diatoma-íelék kizárásával, fleg 1 s t-

vánffi, Beck és Karlinski adatai nyomán. Glasnik MII. 367— 381. old.

1 d e m : O algama szakupljenim, u okolici Travnickoj. Glasnik XI\'. 1902.

69—82. old.

E n g e 1 h a r d t H e r m. : Prilog kpoz navanju fosilne flore iz naslage

smegjeg ugljena u kotlini Zenica — Sarajevo u Bosni. Glasnik XI\'. 1002.

441-460. XV. 1903. 115— 138. old.

Protic Gjorgje:# Peti prilog pozna\'anju tlore okolice Varesa u

Bosni XV. 1903. 273—

3

IS. old.

Protic Gjo-rgje: Tresi prilog k poznavanju ílore reszina (algae)

1001. XIll. 201-220. old.

Engelhardt H. : l'rilog poznavanju tercijarne tlorc naj.sire okolice

Donje Tuzle u Bosni. 1001. XIII. 473—520. old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju flore Bosne i Herczegovine.

Glasnik 1900. XII. 437—510. old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju kremenjasica ( Diatomacea).

(;iasnik 1897. IX. 313-336. old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju llore okolice Varesa. Glasnik

1898. X. 657—706. old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju machovine okolice \^are.sa.

(Adatok a \^aresa környéki mohák ismeretéhez.) Glasnik 1898. X.773—784. old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju gljiva Bosne i Hercegovine.

Gombák enumerácziója, fleg Vares környékérl. Glasnik 1898. X. 93— 101. old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju tlore Bosne i Hercegovine.

Glasnik XIV. 1902. 17—68 old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju llore reszine (algae) Albanic.

Ibid. 275—286. old.

Protic Gjorgje: Prilozi k poznavanju flore reszina (algae) Bosni.

Glasnik 1897. IX. 339—359. old.

P i c h 1 e r A. : Viscum album, Loranthus europaeus és Arceuthobium

o.xycedri elfordulásáról értekezik. Glasnik 1901. XIII. k. 113— 110. old.

P i c h 1 e r A. : Flóra hercegovinackich grob. Glasnik XI\'. 1902. 17—08. old.

Bee k-M a n a g e 1 1 a G. : l'lora Bosne i Hercegovine. Glasnik XV. 1903.

1- -48, 185 230. old.

M a 1 y K. : Heliosperma (Silene) Retzdorff .Glasnik XV. 1903. 559—562. old.

Maly K. : Floristicki prilozi. Az adatok fleg Sarajevo és környékére

vonatkoznak. Glasnik XI. 1890 125— 150. old.

Malv K. . Zwackhia Sendtneri l^oiss. Ibidem 581—584. old.
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Gavazzi A.: Diatomeje i mikroplankton u Jezeru Plive Ibid. 181. old.

D ege n Á. d r. : Heracleum Orsini Guss. Glasnik XI. 1899. 317—319. old.

Dokié Gjorgje: nalaszku imele. (Apróbb irodalmi adatok a

fagj^öngy ismertebb anyanövényeirl.) Glasnik 1899. XI. 124— 126. old.

Karlinski Jusztin: Flóra kremenastich u Bosni i Hercegovini.

Diatom. elsorolása és determinálása. (Uasnik 1896. VIU. 3— 5, 389—409. old.

Fi ala F r. : Viola Beckiana nova sp. e sectione Melanium ü. C. Glasnik

1895. VII. 422—424. old.

Fi ala Fr. : Prilozi ílori Bosne etc. Glasnik 1896. VIII. 293—324. old.

A hézagos adatgyjtemény, ha nem is tájékoztat teljesen a botani-

kánkat érdekl szláv közleményekrl, legalább némi fogalmat nyújt nemze-

tiségeink és a közvetetlen szláv szomszédok mködési irányáról. Úgy vélem,

hogy jó szolgálatot tenne bibliográfiánknak, a ki az irányban, szerencsésebb

köri.ilmények között, megfelel szakkönyvtár felhasználásával kezdetlegesen

gyjtött adataimat kiegészítené.

IRODALMI ISMERTET.

Hegyi Dezs : Konyhakerti növényeink élsdi gombák és baktériumok

által okozott legfontosabb betegségei és az ellenük való védekezésmódok. —
(M. kir, növényélet- és kórtani állomás.) Magyaróvár, 1904. 103. old. 4o. Ára 2 K.

A gyakorlati szükséglet kielégítésére törekszik e m, mely konyhakerti

növényeinknek gombák okozta kórnemzit ismerteti, valamint az ellenük való

védekezési módokat. Az egyes gazdanövények (36) betrendjében tárgyalja

a rajtuk elforduló betegségeket, még pedig olyanképpen, hogy kiemeli azokat

a küls, a laikus eltt is feltn jelenségeket, melyek között a betegség

mutatkozik, és azután a betegségeket okozó gombák leírása közben

azokat a kirívó jellegeket említi föl, a melyek révén a gombák felismerhetk

és mikroszkóppal egymástól megkülönböztethetk. Megjelöli azokat a növény-

részeket, a melyeket a betegség meg szokott támadni, valamint leírja a gomba

megjelenési módját.

Á betegségek részletes ismertetése után a gombák szaporodása, terjedése

és fejldéstani jelenségei alapján a betegségek ellen való védekezésmódokat

közli ; tanácsokat ad a mez- és kertgazdaságban használatos legegyszerbb

eljárásokra.

Az egyes növénybetegségeket magyarosan nevezi meg; ezeket a neveket

részint a népnyelv szolgáltatta, részint a szerz népies szellemben maga alkotta.

A mvet h rajzok értékesebbé tették volna, melyek azonban — úgy

látszik — a könyv drágításának elkerülése végett maradtak el.

ToMEK (Budapest).


