
A MAGYAR NEMZiíTl MÚZEUM NÖVÉNYTÁRA 41

iiiiilt 1916. évi május 10-iki szakosztályi ülésen indítványt ter-

jesztett el. melj'ben a belgrádi P u n c i c-lierl)áriinn megóvását

vagy esetleg megszerzését ajánlja. Már j('>val korábban azonban
a Magyar Nemzeti Múzeum ismételten is érdekldött ezen gyj-
temény sorsa iránt és ennek eredménye az lett, hogy a szerbiai

kormányzóság megbízta a Pan ci c-herbárium gondozásával meg-
bízott szákféríiakat. hogy néhány nagyobb növénytani múzeum,

így a mi N. Múzeumunk részére is válogasson össze a belgrádi

növénytani nuízeum fölös duplumaiból egy-egy kollekciót Ez a

reánk es kollekció meg is érkezett és 986 növényt tartalma-

zott, amelybl 668 növény a Balkán-félsziget különböz pont-

jairól, fleg Szerbiáb('il. Albániából és Macedóniából származik.

Legnagyobb részük igen értékes növény, részben originale, külö-

nösen P a n c i c és P e t r o v i c t ó 1. A gyíijtk között szerepel

elssorban Pancic tanár, Petrovic Száva orvos, K o s a-

nin belgrádi egyetemi tanár, azntáu Adamovic. Bornmül-
1 e r. 1 1 i c. B i e r b a c h, J u r i s i é,^ Ö n s k a 1 o v í c, J o v a n ovié
és mások. A legtöbb növény Ó-Szerbiából a Sar planináról.

Üszküb, Korab, Prizren, Veles, Demirkapu stb. környékérl val('».

(A növ. sziikosztály 1917. évi januánu.'^ hó lO-rn turtott ült'séböl.i
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W. Junk, BUdiographiae botanicae suppleiHentnm. W. ,)unk

Verlag und Aiitiquariat fiir Naturwlssenschaften. Herliu. 1916 8° p.

I—VÍ^ 289—1052.
A kontinens esjvik le2:na2:vobb könyvkereskedésének könvvjeo'V-

zeke jelent meg a fenti einimel. E könyvjegyzék annyira kimagaslik

a többi könyvjegyzék sorából, az antikvár-katalógusok közül, hogy

mint külön müvet mutatjuk be e lielyen. Már az 1909. évben megjelent

Bibliugrapbia Botanica is. amely 288 oldalon (3891 cimet tartalmazott

minden botanikusnak kézikönyv gyanánt állott könyvespolcán. A cég

most az 1909 óta forgalmába került müvek cimeit állította össze

ebben a függelékben, amely Jóval terjedelmesebb, mint a törzsjegyzék

és 23,395 címet tartalmaz. Ez a nagy anyag helyesen tagolt, szakok

szerinti csoportosításban nyer áttekinthet elrendezést. Mivel az újabb

botanikai irodalom fontosabb müvei majdnem kivétel nélkül megfor-

dultak a Junk cég kezén, ez a katalógus nemcsak az egyes müvek
forgalmi értékérl nyújt felvilágosítást, de még az irodalomban is

tájékoztat. Ára kötve l M. 50.

Körösy Kornél és Lenhossék Mihály : .4 budapedi köiujv-

tárakba és intézetekbe járó teiinészettudomini/i, orvosi és mezgazda-
áji folyóiratok ,/eí///^é/i;e. Összeállították : . . . Iviadja a magy. kir.

Vallás- és közoktatásügyi minisztérium. Budapest. Kilián Frigyes ni.

kir. egvetemi könyvkeresked bizománva. 1910.
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A Daday Jen összeállította természetrajzi folyóiratjogyzék

(Magyar Könyvszemle, 1890) általános elterjedése és használata

bebizonyította már, hogy ilyen folyóiratjegyzék a tudományos munkál-

kodásban nélkülözhetetlen. Éppen ezért örömmel üdvözöljük az új

jegyzéket, amely még jobban kitágította a tekintetbe vett szakok

határait és valamennyi budapesti tudományos könyvtárra figyelem-

mel volt.

Az elszó szerint a jegyzék kiadása egy nagyobb könyvtárakeió

els lépése, amelynek célja az, hogy Budapesten a világirodalom

minden szükséges természettudományi, orvosi és mezgazdasági folyó-

irata legalább egy példányban meglegyen valamelyik könyvtárban.

Az els lépés természetesen nem lehet más, mint a jelenlegi állapot

megállapítása, vagyis valamennyi könyvtár folyóiratállományának og)--

séges jegyzékbefoglalása. Ebbl a jegyzékbl kitnik már most, hogy

108 budapesti könyvtárba 1768-féle (ezek között 87 külföldi botanikai)

folyóirat jár az említett szakmákból, és pedig 3542 példányban. Sok

folyóirat több példányban van meg tehát, mint ahány példányban

feltétlenül szükséges volna, úgy, hogy az esetleg felesleges duplumok

csökkentése révén lehet beszerezni azokat a folyóiratokat, amelyek jelen-

leg sehol sincsenek még meg. Már ennek a célnak megközelítése is elég

ok arra, hogy a jegyzék szerzi nem rettentek vissza a léleköl nehéz

munkától, amellyel a sok adat beszerzése, összeállítása és a jegyzék

szerkesztése járt. Ez a munka különösen azért is volt még gjümöl-

csözö, mert a jegyzéket ilyen ideiglenes alakjában, mint elmunkálatot

is, haszonnal hívhatják segítségül azok, akik a budapesti könyvtárak

útvesztjében valamely folyóii'atot meg akarnak találni.

Ugylátszik, a jegyzék összeállításában nem ez utóbbi cél vuli az

irányadó, mert különben a folyóiratokat, épp úgy mint Daday tette,

egyszeröen abc sorrendben közölné. A fcél a folyóiratok könnyebb

áttekinthetsége volt. hogy ezáltal hamarosan meg lehessen állapítani a

meglév és a hiányzó folyóiratokat. A szakok megállapítása a Dewey-
féle decimális rendszer szerint történt. Lehet, hogy ez a beosztás nagyobb-

szabású könytárak berendezésében és könyvkatalógusok kiadásában bevált

és a kíinyvtartan-tudomány elismert segédeszköze, de egy ilyen kis kézi

jegyzékben ennek a bevezetését nem látjuk teljesen indokolva, már csak

azért sem, mert a keresést semmiképen sem könnyíti meg. különösen

annak nem, aki e i-endszer értelmét és szellemét közelebbrl nem ismeri.

Bizonyára azért vállasztották a szerzk ezt a rendszert, hogy a kata-

h'igus késbb minden szakra ki legyen könnyen terjeszthet. Hasonló-

képen nehézkes a könyvtáraknak a megszámozása is, mert a folyóirat

címe után álló több szám között megtalálva a könyvtár számát, ezzel

ismét a könyvtárak jegj zekében kell felkeresnem a könyvtár címét.

Sokkal használhatóbb volt a Daday féle jegyzékben alkalmazott lövi-

ditéssel történ jelölés. Igaz azonban, hogy Daday jegyzéke mindössze

l könyvtárt vett tekintetbe, a Körösy-Lenhossék jegyzék könyvtáiai-

nak száma közel jár a 200-hoz, úgy, hogy minden folyóirati-im

után a könvvtárcimek közlése még a les'naa-vobb rövidítések révén is

alaposan megnagyobitotta volna a füzet terjedelmét.
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Bizonyára :i terjedelem csökkentése miatt maradtak ki a jegy-

zékbl a már megsznt, vagy a könyvtárak által többé nem hozatott

folyóiratok cimei, pedig ezek közlése csak örvendetes elnye lett

volna a jegyzéknek, valamint a betrendes jegyzék is, pedig ezt

bizonyára többre becsülte volna a jegyzék használója, mint a szakok

szerinti jegyzéket.

Mindezeket a hiányokat szerzk a 2. kiadásban óhajtják pótolni,

amely valójában nagy hiányon segít majd és a világirodalomban is

hézagpótló mii lesz. miértis megjelenését kívánatosnak tartjuk. Addig

is ezt az els kiadást melegen ajánljuk a tei'mészetbúvároknak, akÍK

sok idt és utánjárást takarítanak meg e m használata révén.

Szah Zoltán.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.^
(Rovatvezet : Kommekle J. Béla.)

a] H a / a i i r o d a I o m.

A j t a y Jen: A .szappangyökér termelése a delibhiti homokpusz-

tán. — Erdészeti Lapok. LVI. cvf. 1917., 25—27. old

A n d r a s o V s z k y József d r. : A szölöniao'vak diaíiiiosztikus

értéke. 36 ábrával. — Borászati Lapok XLVIÍ. évf. 191.")., :iS— 39. sz. —
A 3L. Kir. Központi Szlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet

Évkönyve. VL évf. 191ö— 1916. (1917), 49—59. old.

Anonymus: Egy ritka hazai növény. (Vicia peregrina L.) —
A Kert. XXIII. évf. 1917., 6ü-61. old.

A u g u s t i n B é 1 a d r. és D a r v a s F e r e n c d r. : Ütmutatás a

vadon term gyógynövények gyjtéséhez. A magyar királyi Vallás- és Köz-

okt. .Minisztérium hozzájárulásával kiadja a magy. kir. Honvédelmi Minisz-

térium hadsegélyz hivatala. Budapest, 1917. Pátria nyomda. 78 old. 8".

Bernát s k y J e n d r. : A bab és borsó fenésedése vagy foltos

betegsége. — A Kert. XXIII. évf. 1917., 183—184. old.

— — A peronospora. — Borászati Lapok. 1916. évf. 26. sz.

— — Védekezési kísérletek oidium (lisztharmat) ellen. — Borászati

Lapok. XLIX. évf. 1917., 8. szám, melléklet, 1—2. old.

Bodnár János d r. : Újabb adatok a burgonya és rukidiépa

lélegz enzimeinek (zimáz, karboxiláz) biokémiai ismeretéhez. 2 ábrával.

Neue Beitráge zur biochemischen Kenntnis der Atmungsenzyme (Zyniase,

Carboxylase) der Kartoffel und Zuckcrrübe. Mit 2 Fiuuren. — Kísérletiiyyi

Közlemények. XIX. köt. 1916., .ösO—600. old.

1 E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent
hazai eredet, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a

növénytannak minden ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy meg-
ielent közleményeiket a rovatvezetnek beküldeni, vagy pedig a megjelent
közlemények forrásáról t, értesíteni szíveskedjenek.


