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Moesz G»: Széplígetí Gyz herbáriuma a Magyar
Nemzeti Múzeumban.

A Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztálya nagy öröm-
mel jelentheti, hogy az 1912. évben ajándékozás útján olyan
hatalmasan gyarapodott, mint eddig még sohasem. FilarszkyN.
a M. N. Múzeumnak 1912. évi jelentésében röviden jellemzi
ezeket a nagy ajándékokat. Csató János mintegy 40,000 lap
növényt/ Szépligeti Gyz, ny. fvárosi freáliskolai tanár
mintegy 23000 lap növényt, Zahlbruckner Sándor, a
bécsi Hofmuseum növénytani osztályának vezetje 19,862 fajt

és Gombocz Endre mintegy 2000 lap növényt ajándékozott.
Ezek együttesen mintegy 85,000 lappal gyarapították a növény-
tani osztály herbáriumát. Egyéb gyarapodásokkal együtt 1912-ben
a szaporodás mintegy 100.ÓOO számot tesz ki. Oly hatalmas szám
ez, melyre büszkék lehetünk. Büszkék lehetünk, mert ebben
jelét látjuk annak, hogy a magyar botanikusok bizalommal van-
nak a M. N. Múzeum iránt. Tudják, hogy fáradságosan gyjtött
kincsüket ez az országos intézet örökre a legjobb állapotban
megrzi, hogy belle tudást merítsen a szakember, hogy belle
végre elkészülhessen a magyar flóra régen várt nagy müve.

Ezúttal Szépligeti Gyz herbáriumát óhajtom ismer-

tetni. Ez a gyjtemény 111 fasciculus virágos növényt, 1 fasci-

culus Charát és 2 fasciculus harasztot tartalmaz, mintegy 23,000
lapon. Ehhez járul még 592 szám gubacs. Itt említeni meg, hogy
Szépligeti gombákat is gyjtött, melyekbl egy kisebb kol-

lekció még régebben került a M. N. Múzeum birtokába.

Szépligeti még diákkorában kezdte a növények gyjtését.
Nagyon szorgalmasan gyjtött, mert az volt a kedves terve,

hogy majd késbb, idsebb korában, csendben és békében fog
herbáriuma alapján a botanikával tüzetesebben foglalkozni. Leg-
régibb dátum, amelyre akadtam : 1872. Legtöbbet gyjtött Buda-
pest vidékén, éveken át és bven, úgy hogy annak, aki Budapest
flóráját egykor megírni akarja, Szépligeti herbáriuma nélkülöz-

hetetlen gazdag forrásnak kínálkozik. Gyjtött továbbá a Mátrá-
ban (Párád, Kékes); Szepes megyében (Magas-Tátra, Bélai havasok,
Szepesváralja, Baldócz) ; Pozsony megyében (Bazin) ; Rajecz-Tep-
liczen és a Chocs hegyen. Vannak azonban növényei az ország
sok más részébl is, melyeket hazai botanikusoktól kapott
cserébe. A következ nevekkel találkozunk herbáriumában a
legsrbben : Barth, Borbás, Czakó, Dietz, Fuss, Holuby, Janka,
Kmef, Kunszt, Pavic, Porcius, Poruciu, Schiller, Schur, Simkovits,

Staub, Steinitz, Sztehlo, Tauscher, Vukotinovic, Wiesbaur, Wolff.

Herbáriumát javarészben a csereegyletektl kapta. A cserét

oly szorgalmasan folytatta, hogy évente kb. 2000 lapot küldött

^ Moesz G. : Csató János herbáriuma a Magyar Nemzeti Múzeumban.
(Bot. Közi. 1912. 135. old.)
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széjjel. Ily módon nemcsak európai, hanem tengerentúli orszá-

gokból is szerzett növényeket (Amerika). Igen becsesek a Skan-

dináv-félszigetrl való szép növények. A herbárium gazdagsá-

gáról képet nyújt a következ összeállítás, melyet néhány fasci-

culus átnézése alapján közlök : Axel Magnusson: Plautae

Scandinaviaceae, C. F. S u n d b e r g : Plantae Scandinavicae,

A. Berlin: Stockholmstraktens flóra, A. J. Luhr: Plantae

Suecicae, E. WarodeU: Plantae Suecicae, N. J. Scheutz:
Plantae Suecicae, Hyltén-Cavallius: Flóra Suecica, W. B,.

Linton: Scotland, H Mortensen: Dánia, Burle et Gap:
Flore du Üauphiné, J. L e r c h : Helvetia, E. Hausser: Flóra

Alsatica, E. P r e i s s m a n n : Flóra Styriaca, H g e r : Flóra des

Riesengebirges, A. V o c k e : Flóra des Harzes, G. Woerlein:
Flóra Bavarica, E. Krummel: Braunschweig, Kary: Z. Flory

Králestwa Polskiego, P e 1 1 e r : Flóra dalmatica, b o r n y : Flóra

von Máhren, J. Ú 1 e h 1 a : Flóra Moravská, M ii 1 1 e r e t R e t z-

dorff: Flóra der Prov. Brandenburg, H. Ross: Flóra Sicula,

E. Levier: Plantae etruscae, K. Untchj: Flóra von Istrien,

Baenitz: Herb. europaeum, F. Schultz: Herb. normálé,

Woynar: Flóra von Nordtirol, E. de Halácsy: Plantae

exsicc. Austriae inf., Sagorski: Flóra von Thüringen, A.

Doms: Flóra von Hinterpommern, P. Sintenis: Iter, troja-

num 1883, H. G r o v e s : Flóra italica, H e 1 d r e i c h : Herb.

graecum normálé, etc.

Tudvalev, hogy Borbás sokszor említi Szépligeti növényeit.

Köztük sok érdekesre, st újra is akadt. Sok növénycédulán

találjuk Borbás írását, ami arra vall. hogy Borbás Szépligeti

herbáriumának egyes részeit átrevideálta. A Rosa genus fasci-

culusait különösen Borbás és Kmet rózsái teszik értékessé.

A Chocs hegy alatti rétrl származó Rosa Szépligetiana
Borb szép példányai is feltnk.

Nagyon meglep a herbáriumnak Quercus-fajokban való

gazdagsága. Összesen 854 lap van bellük, melyek legnagyobb

része K o t s c h y gyjtésébl származik, de sok van köztük

Wormastiny-tól is.

Kotschy tölgyei H a y n a 1 d révén kerültek Szépligeti gyj-
teményébe. Haynaid ugyanis felkérte Szépligetit, hogy rendezze

herbáriumában a tölgyek anyagát. Ennek fejében Haynaid a

Kotschy-féle tölgyek duplumaiból egy egy példányt adott Szép-

ligetinek. A M. N. Múzeumnak tölgygyjteménye, mely eddig is

valóban gazdagnak volt mondható, ezzel ismét megbvült, java-

részt duplumokkal.

Nem fejezhetem be ismertetésemet, mieltt Szépligeti herbá-

riumának egy becses speciális részérl is meg ne emlékeznék.

Ez a gubacsgyjtemény. Szépligeti, aki egyaránt lelkesedett a

botanikáért és a zoológiáért, megtalálta a kapcsot a biológia e

két tudománya közt. Ez a kapocs a cecidologia, a gubacsokról

szóló ismeret. Az állati szervezetek, fképen a parányi atkák
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és az apró darazsak olyan jellemz, olyan feltn elváltozásokat,

eltorzulásokat idéznek el a növény testén, amelyek valóban

érdemesek arra, hoo:y velük a botanikus is foglalkozzék. Szép-

ligetinek a M. N. Múzeum Annaleseiben közölt dolgozatai elárul-

juk, hogy valóban komolyan érdekldött a gubacsok iránt. A her-

báriuma pedig elárulja, hogy ebbeli tevékenysége is jelents.

Az az 592 gui)acs, mely most a M, N. Múzeum növénytani osz-

tályának tulajdonába jutotr, a mi kis pathologiai gyjteményün-
ket tetemesen gyarapította. Szépligeti gubacsait e sorok irója

revideálta át, kétes esetekben Ross H. a müncheni cecidologus

segítségével. Kétségtelen, hogy ez a gyjtemény, állandó fejlesztés

mellett, a növénytani osztály számottev gyjteményei közé fog

emelkedni. Itt említem meg, hogy Szépligeti állandó összekötte-

tésben állott a két jeles cecidologussal Mayer-ral és Kie ff ér-

rel. Az Arnoldia Szépligetii Kieff. és az Oligo-
trophus Szépligetii Kieff. is ennek az összeköttetésnek

a maradandó emléke.

Utolsó szavam a köszönet szava, melyet a M. N. Múzeum
növénytani osztálya nevében a nagylelk adományozóhoz intézek 1

(A növ. szakosztály 1913 évi nov. 12-én tartott ülésébl.)

IRODALMI ISMERTET.
Sztankovits R. : Dykes : Az Irts génusz monográfiája. ,,The

genus Iris" liy William Rickatsoii Dykes Cambridge 1913. •* (246 oldal,

48 színes táblával, 30 szövegközti ábrával. Folio.) A szerz monográ-

fiájának bevezetésében kiemeli, hogy munkája, bár terjedelmes, még
mindig nem a legtökéletesebb.

Tanulmányaihoz felhasználta a kewgardeni, oxfordi, cambridgei,

edinburghi, berlini, párisi, bécsi és washingtoni muzeumok herbá-

riumain kívül az orosz, olasz és a kinai gyjteményeket is.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a külföldön a mi egye-

temi és múzeumi herbáriumainkat, sokszor fontos esetekben is, mel-

lzik. Innen van azután az, hogy jellemz, Iris fajokban bvelked
floraterületeinkröl a külföldön v.ijraí keveset tudnak. Ennek a kárát a

tudomány vallja, mert nyilvánvaló, hogy az olyan munka, amely a

magyar fajokat nem az eredeti magyar anyagon tanulmányozza, a

Magyarországban elforduló igen érdekes fajokra vonatkozólag csak

hiányos lehet.

A monográfia az Irisek-TÖ\ szóló irodalmat három szakaszban

tárgyalja és pedig a Linné eltti, a Linné korabeli és a Linné
utáni irodalom ismertetésével. Az irodalmi ismertetést követi a terje-

delmes bibliográfiai felsorolás. Ebben a felsorolásban ugyancsak gyéren,

st alig szerepel a magyar irodalom.

A munka további fejezetében tárgyalja a virág szerkezetét, a

génusz felosztását, továbbá az íriszek tenyésztését, A vegetáció szer-


