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XX. KÖTET. 1922. 4-6. FÜZET
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Péterfi Márton kidltével kevesebb lett ismét ama szál,

amely még mindig Hazslinszky-hoz vezet. Mint fiatal u;ák

ban már ersen jelentkezik a gyjtés szenvedélye. ü>jii
a Természet minden ága tárgyait, szenvedélyesen gyujié s

figyelte Déván a pókokat, hangyákat. Nagy kirándulásokra
megy, egész lefogyva a koplalástól, néhány napi távollét

után Nagyágról mindenféle szép ásvány-zsákmánnyal meg-
rakva már alig tud hazavánszorogni Dévára. Már mint II.

éves tanítóképzs növendék fordul a mohok felé. Hazs-
linszky-nek A magyar birod. mohflórája mve alapján meg-
határozza els moháját (Catharinaea undulata volt !) s egye-

nesen Hazslinszky-tl kéri a jóváhagyást, addigi gyjtéseit

is felküldve hozzá. Hazslinszky azonnal választ adott s

mindjárt els levelében ersen biztatta. Hazslinszky élte

végéig ellátta nemcsak jó tanáccsal, hanem hogy vizsgálatai-

ban ne akadhasson fel, késbb még mikroszkópot is aján-

dékozott neki. Hazslinszky ajándékát, — mikor a kir. magy.
term. tud. Társulat (1903) egy jobb eszközt ajándékozott
Péterfi-nek, — Mailász J. barátjának adta át, akinek birto-

kában van most is. A mikroszkóp tárgylencséje Péterfi el-

maradhatatlan társa volt, lupe helyett ezt használta. Ez úgy
odatartozott már hozzá; amint valamit észrevesz, azonnal
telepedik le az útszélre, avagy ahol van éppen, nyitja ki a
kis tokot, veszi ki belle a tárgylencserendszert, nézi ....
Ha rossz matéria, közönséges, eldobja, ha: jobb, érdekesebb,
— arca. felderül, nyúl a második elmaradhatatlan készsé-

géhez : a cigarettadobozhoz, sodor egy szivarkát, rágyújt, —
s most már világboldogan kezdi újból nézni a gyepecskét ....

Hazslinszky hatása sok másban is megnyilvánult
Péterfi-nél. Faji felfogása elég konzervatív volt, nem ült fel

— pedig lett volna módja a mohoknál bven — a fajokat

szétforgácsoló iránynak. Ez a tartózkodó felfogása a tzeg-
mohák vizsgálatainál lett különösen szembetn. Ersen
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érezhet Hazslinszky hatása abban is, hogy a növénytannak
igen sok ágával foglalkozott. Mint fiatal kezel ember, már
felkereste Csató Jánost (1895." Vili. 24,) Nagyenyeden és

Barth-ot (1896. jun. 23—24.) Hosszúaszó-n, aki a zuzmók-ra
akarta inkább terelni ; foglalkozott is velük elszeretettel

;

majd a virágos nvények\ a virágbiológia, májmohok, tera-

tologia, a néprajz, munkásélete utolsó idejében rozsda-,

üszöggombák, mind csalogatták; lépre is megy rövidebb-
hosszabb ideig, de visszatér mindig csak a szerinte szintén

legérdekesebb növényekhez, a lombosmohokhoz'. Ez a bizo-

nyos tekintetben ingatag' volta egyrészt magyarázata annak,
hogy több nagyobb mvével nem készülhetett el. De más
magyarázata is van. Mint rendkívül szerény egyéniség, az
általa megállapított igazságok közlésével már nem sietett.

Igazgatásom idején valósággal kénysztjritenem kellett, s

mindenféle módon lelkére beszélnem, hogy vesse papirosra
megállapításait. Ez az oka, hogy pl sokszor bár igen sok
részletvizsgálatot végzett, csak papirosra kellett volna a ki-

alakult képet vetni, elmulasztotta ; vagy a virágbiológiái

könyvén a bíráló bízottság javasolta pótlásokat megejtette

ugyan, de aztán már pótolni pl. a még hiányzó irodalmat,

ahhoz nem volt türelme. Megállapításai biztos tudatában
húzódott az ilyenekre való idpocsékolástól. Déván sokat
dolgozott annak dacára, hogy rendkívül nagy nehézségekkel
kellett megküzdenie. A népiskolai tanítófizetés mindig kevés
volt ahhoz, hogy valaki abból még tudományra is áldoz-
hasson. Valósággal kikoplalja egyes szükséges könyv árát,

s mikor megszorul, újból kénytelen fájó szívvel eladni azt.

Mily megható levelek tárják fel dévai nehéz helyzetét, amikor
egy és más könyvet kér kölcsön a kolozsvári egyetemi
növénytani intézettl s mikor annak akkori igazgatója meg-
tagadja (pld. 22. levele) azok kiadását, én mint demonstrátor
adom kölcsön a magamét (Péterfi 4. levele). Éppen ez a
nehéz küzdelem érleli meg benne azt a gondolatot, hogy
központba jusson míelébb.

Az élettel, a kenyérért való ne'.éz harca, anyagi gondok
többször megbénítják munkaerejét, egyéb csapás (els kis

fia halála 1900) miatt szinte letargiába esik; lelki-testi barátja
Mailász József múzeumi igazgató rázza ilyenkor mindig új

^ Salix, Quercus. — Déva mellett a nevesebb tölgyfákat maga ké-
szítette felirásos pléhtáblával jelölte meg Péterfi. Sajnos, ezeket a szép
tölgyeseket kivágták késbb.

- Mikor már ágyát el sem tudta hagyni, egyik jóbarátja több
Ízben Limprich't kézikönyve olvasgatása közben lepte meg!

' A pókokkal is igen behatóan foglalkozott (1898-ban kezd neki) C.
Chyzer et L. Kulczynski Araneae Hungáriáé 1— 1!. Bpest, 1892,4
mveit is megveszi, — majd más térre csapva ál, eladja azokat, hogy
új irányának megfelel könyveket vehessen.
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életre. A nehéz megélhetés egyébként is igen ersen hátrál-

tatták munkaereje kifejtésében. Kritikus idk többször fel-

merülnek ; választani akar : botanikus maradjon, vagy sorsa

javitandó : vizsgára készüljön ? Sorsán fleg a szokásos,

tanitókat lenéz bánásmódon való elkeseredésében akarva

javitani, tanári vizsgára (1899), majd érettségire (1909) gondol,

a doctoratus (1911.) megszerzése végett szorgalmasan tanul,

de fátuma kiveri kezébl a könyet, ellankad, abbahagyja . . .

Persze idveszteség volt mindez — szakmunkássága rová-

sára ! Megkisérli Budapestre való áthelyeztetését, majd Ko-

lozsvárra törekszik (de jellemz : mikor már szinte bizonyos,

hogy Déváról mennie kell, meerkisérli utolsó pillanatban le-

fúvatni áthelyezését fin litt, ad Mailász 1905. XH. 16.]).

Legelször Kolozsvárott ismertem meg Péter fit, aki az

Erd. Múzeum Egyesület Növénytárának eladott gyjteménye
rendezésére 1901. ápr. 26.—aug 2.-ig ott tartózkodott. Magam
ekkor már titokban (mivel hivatalos órák alatt és azontúl

is eltiltott dolog volt akár mikroszkopizálni, akár valamely

„magán" stúdiummal foglalkozni) sokat metszegettem a

mohokat. Péterfi-vel úgy a közeli, mint a távolabbi vidé-

kekre is igen sok kirándulást tettünk (így Kolozs, Torda,

Tordahasadék, Aranyosvölgye mentén Topánfalváig, Lucsia-

barlang—Verespatak— Abrudbánya— Zalatnáig). Eme els
kirándulásokon is mint jóhumorú, kedves, életvidám, szerény

embert tanultam megismerni, aki önzetlenül szerette a tudo-

mányt. Mivel kiváló mohaismer volt, rengeteg nevet lehetett

tanulni tle. Ugyanezen alkalommal volt elször bold. Walz
Lajos-sal a Rodnai havasokon. Felkerestem Péterfi-t Déván
is (1905. jun.) ahol egypár szép kirándulást tettünk. Sr
levelezésünkbl minden munkájáról tudok. Amig magam
megbízott tanársegédként mködtem, sok kívánta irodalmi

dolognak nézek utánna, mikor kikerülök vidékre középiskolai

tanárnak, akkor is sok munka kölcsönadásával segítek rajta.

Még mikor a sors fordul: én vagyok vidéken s Pét erfi kerül

be központba, Kolozsvárra (1906), akkor is több szakkönyvet,

st a Revue Bryologique köteteit adom használatra kölcsön

magánkönyvtáramból, mert akkor még hiányzott ott.

A sors végre összehoz bennünket, mikor 1914 szept.-

ben Kolozsvárra kerülök. Elébb igaz nehéz dolgokkal kellett

kezdenem. Intézetem egész személyzete bevonult, Péterfi

is póttartalékos (káplár), már menetszázadba osztják, csak

a legnagyobb utánjárással sikerült felmentetnem. Sok munka
is kerül vállára, mert a fkertészem is fennt küzdött az

orosz harctéren, így a botanikus kert vezetése kettnk nya-

kába szakadt.

Igazgatásom egész ideje alatt minden adminisztratív

ügykörtl mentesítettem, élhetett tisztán a múzeumi fogla-

latoskodásnak és saját vizsgálatainak. Péterfi is elismeri
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rólam Mallász-hoz irott 40, levelében: „Véle végre eljött

hozzánk is az az idszak, hogy lehet, st kell is tudomá-
nyosan és irodalmilag is dolgozni". A harmonikus mködést
nem is zavarta meg utunk szétválásáig (az 1918. XII. 24. -i

oláh megszállásig) semmi ....
Péterfi nem volt barátja a „herborisatio"-nak. Szerette

végtelenül a szabad természetet. Mint gyjt : igen élesszem.
Mint gyalogló : kitartó emberként jellemezhet, kinek ers
zömök kis termete elég jól birta a nagyobb utakat is. Inkább
kedvelte a nem nagy exponáltságú helyeket. Nem volt egyedül
járó sem. A Túri hasadékban, a Bedelli havasokon. To-

pánfalva m. a Lucsia barlangnál — emlékszem — szédült,

mikor én jártam fenn a falakon. Kint is örökké jókedv,
derült hangulatú és világfelfogású embernek ismertem meg.
Pedig számos közös úton voltunk.

Hazánknak jó nagy részét bejárta, ill. begyjtötte. így meg-
fordult: Árvái Bory mocsarak, Babiagora, Kralováni láp

(1911) Liptói havasok: V. Choc. — Alföld : Kecskemét vid..

Cegléd, Mezberény, Krösladány, Meztúr, Püspökladány.
Hortobágy, Nyíregyháza, Orsova (1910), .7— Erdély: Brassó,

Hosszúaszó, Zilah, Rodnai havasok, (Unk, Korongyis),

Retyezát (1897), Érchegység, Almási hegyek, Mészkhegység.
Torda, Gyalui havasok (Meleg-, Hidegszamos völgyei). —
Speciális területe : Biharhegység, Paring havas (els útja

Barth J., Mailász J. társaságában (1896, VIII. 4— 7.), álta-

lában Hunyadmegye. Fiume, Dalmatia (1910), Montenegró
(1912). Botanizált Bécs m. is (1912.).

Mint kitn szem ember, szinte nem volt olyan ki-

rándulása, melynek ne lett volna valami becses eredménye.
Számos gyjt útja eredménye : herbáriuma nagyon

értékes volt. Ezt még 1900-ban nagy anyagi szorultságában

kénytelen volt eladni; az Erdélyi Múz. Egyesület Növény-
tára akkori igazgatója: 200 K-át (!) ad csupán érte (939 faj,

2400 példában'). !901-ben Holuby-, Hazslinszky-, Barth-
féle . originaléit északamerikai és Husnot: Musci Galliae

adja el 86—40 K.-érf'; 1906-ban újból elad 140 fajból álló

gyjteményt^. Özvegye levélbelileg arról értesített, hogy
„egész gyjteményét . . . stb." felajánlta a kolozsvári oláh

egyetemnek ; tehát csak most kerüli végleg az ös.szes oda.

Péterfi igen lelkiismeretes természetvizgáló volt. /zt a
themát, amivel foglalkozott, minden részletében alaposan

/ L. Orv. term. tud. Értesít XXllI. II. term. tud. szak, II.— III. 1901.

füz,, Kolozsvár 1902:208. U. e. helyen p. 215—228 olvasható az „Index

alph. herbarii bryologici Péterfiani".
2 L. u. ott XXV. 1903. k. II. term. tud. szak.: 144.

•'* L. Erd. Muz. Egyesület évkönyve 1906, Kolozsvár 1907:82. (Vételár

azonban nincs feltüntetve.)
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kidolgozta. Nagyon szépen rajzolt és festett^ ; különösen

ceruza rajzai és vizfejtményei voltak felette szépek és ter-

mészethek. Tussal készített rajzait már nem jellemezte az

a finomság és határozottság.

Tudományos fejldését nála is megjelent munkái alap-

ján kisérhetjük figyelemmel. Legels bryológiai mve [2]'

már mint jószem megfigyelt mutatja be, amelynél (tanító-

képzi képesítje eltt irta) még Hazslinszky sokban segí-

tette. Els munkái inkább adatok. Bár kritikailag dolgozik,

adatai elsrangúak [3, 8, 10 j; majd a rendszertan és oiko-

logia felé fordul, végi a monographikus feldolgozás veszik

igénybe.
Oikologiai megfigyelése csak kis hányadát adta közre

[33, 35J. Biológiai megfigyelések alapján felette érdekesen

tisztázta a Catharinaea-kat [9], és bár W. Krieger kritikája'

kis részben helyt álló, sokban mégis csak Péterfi megálla-

pítása a helyes. A Catharinaea-kka\ mindig nagy elszere-

tettel foglalkozott ; legels meghatározása anyaga éppúgy
ezen nemzetségbl való volt, mint élete utolsó mve [50] ;

éppen mert tovább foglalkozott velük, ha megállapítása

helytelenségére rájött volna — joggal mondom — helyesbí-

tette volna ennenmagát Krieger kritikája után annál is inkább,

mert ha téved, beismeri, enmaga igazítja helyre\ Helyi

monographiai [17, 37] felette értékesek és megbízhatók.

Sokat foglalkozott a Philonotis és Schistidium, Sphag-

num nemzetséggel, azonban eredményei kis hányadát kö-

zölte- Még legtöbbet a Sphagnum-okra vonatkozólag közölt

volt (25, 30, 35, 48.)

Mint élesszemü szerencsés gyjt^ igen sok teratoló-

giai tárgyat talált — felette kis részét dolgozta fel (45) —
úgy ezeket, mint saját gyjtésem, külön herbáriummá egye-

sítettük, s szándékom volt feldolgoztatni. Kari János
(BudapesO akkoron kolozsvári kegyesrendí fgymnasiumi
collégánk el is kezdette e gyjtemény tanulmányozását.

Moha teratología-ból került ki utolsó mve is (50'')

Régi vágya : Hazánk mohainak exsíccatum-ban való

kiadása csak 1916-ban vált valóra, amikor a Bryophyta

^ Ethnographiai vonatkozásúakat is; igy Feleken tanulmányozta a

jármokat, faragványait, disziléseit igen szép színes rajzokban dolgozta fel

- A [ ]-ben lev számok jelzik az életrajz végén összeállitott iro-

dalmi mködés illet sorszámos cikkét.
'^ In Hedwigia XLVIl. : 200-203.
* Több exsiccatumnak volt munkatársa; Bryoth. meridionalis,

Bryophyta regni Hung. exsicc, Flóra Hung. exs., FI- Romániáé exs.,

Kryptogamae exs., Musci europaei exs.
•' Helyreigazitandó azonban ama állítása : „Ein áhnlicher Fali ist

in der Literatur bis jetzt unbekannt ..." (cf. p. 153), mert Potier de la

Varde (in Bull. Acad. intern. Géogr. Bot. 1906 : 287—8, 4. fig.) teljesen

hasonló abnormális esetet talált a Cath. urídulata-náW
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regni Hung. exs. I. kötetét kiadtuk, amelyrl már 1905-ben

leveleinkben álmodoztunk (24. levele) A II., III. kötetet már
©láh megszállás alatt adtam ki 1919. IV. 25.-én, amely
azonban — egyetlen példány kivételével — mind o\ék\ pré-

dára jutott.

Az utókor megállapíthatja rideg valóságként, hogy

tartalmas értékes mvei Déváról és csekély személyem igaz-

gatása .alatt való idkbl kerültek ki.

Hazai botanikusaink közül igen nagy fisztelettel be-

szélt mindig Hazslinzsky Frigyesrl, Borbás Vincé-
rl, Demeter Károlyról, Barth Józsefrl, Degen Árpád-
ról; meleg baráti viszony kötötte Mailász József,

Lattyák Sándor és Bihari Gyulához.
A külföldiek közül igen nagyra tartotta W. Ph.

Schimper-t, K, G. Limpricht-et, és L Loeske-t.

Több külföldi bryologussal állott összeköttetésben. R.

Ruthe, J. B. Förster, K. G. Limpricht. V. Schiffner,

Gg. Roth, C. Warnstorf, etc. (még vagy 15.)

A hazai tudományos körök kellleg értékelték Péterfi

munkásságát ; A Magy, Tud. Akadémia segélyezte gyjt
útjaiban, támogatásával a Bihar-hegységben végzett útja

eredményeit (1908J közölte; a Kir. M. Természettudományi
Társulat kitünteti a Bugát-dij odaítélésével. „A virágok bio-

lógiája" kézikönyvet ki akarta adni a könyvkiadó vállalat

cyclusában.
Amiként t támogatták a szakkörök, úgy is szívesen

állott mindenkinek rendelkezésére s vállalta a mohák meg-

határqzását^
É'etrajzi adato\ : Péterfi Márton Borosjenn 1875. 11.

1-én születelt, a 7 testvér között mint legidsebb gyermeke
Péterfi (Pinterák) Ferencnek. Már kora ifjúságában bújja a

aeabad természetet, emiatt sok baja volt ; a sablonos, rossz

iskola kereteibe sehogy sem tud beleilleszkedni, nehézsé-

gekkel szerzi meg a IV. oszt. freáliskolai bizonyítványt, s

megy át a dévai áll. tanítóképz intézetbe. Tanárai közül

Borostyányi Béla freáliskolai tanárhoz fzték csupán szá-

lak, aki ifjú korában segítette s késbb is nagy érdekl-

déssel kisérte pályáján. Már tanuló korában szorgalmasan
gyjtögetett. 1895. szept. 1-tl elemi népiskola tanitó Déván,

ahol 1906. augusztus 31-ig mint pontos, lelkiismeretes, de

nem lelkes tanítóként (Mailász szavai) mködik. 1906. IX.

1-én áthelyezik a kolozsvári monostori elemi népiskolához,

ott tanit, egyben az egyetemi botanikus-kert conservatorá-

nak is megválaszttatja, majd 1909. IX, 1.-tl fogva Richter
Aladár volt kolozsvári tud.-egyetemi ny. r. tanár beoszttatja

' így Hollós L., Dr. Chyzer Kornél. Wolcsánszky J., Straub F.. De-

gen Árpád, Holuby J. L,, etc. gyjtéseit meghatározta,
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központi szolgálattételre az egyetemi növénytani intézethez
és 1910-ben az Erdélyi Múzeum Egyesület Növénytára se-

gédrévé vállaszttatja meg. Kolozsvárra jutva helyzetét igy
jellemzi 47 levelében: „. , .Anyagi helyzetem jól javult s

ma talán kevesebb materialis gondom van. mint Déván, de
idm, idm! az csak alvásra jut . .

." „Itt annyi a dolog,
hogy soha sem jut hozzá az ember, hogy szakdolgot is vé-
gezzen. Nekem pl. már sokszor beállították a microsc.-t,

persze csak képzeletbe, a valóságban olyan munkát vég-
zek, ami minden, csak nem tudományos foglalkozás." (51.

levele). Múzeumi tb. rré 1917-ben választja meg az Erd.
Múzeum *1£gylet, Gyrffy I.. igazgató javaslatára.

Amikor a kolozsvári m. kir. F. J. tud.-egyetemet 1919.

V. 12-én fegyveres ervel elveszik az oláhok, majd ugyan-
úgy a magántulajdont képez Erd. Múzeum Egyesület nö-
vénytárát 1919. jan. 3.-án Péterfi oláh szolgálatba megy át

eleinte eskü nélkül, majd leteszi az oláh esküt s mint her-

bariumi conservatort alkalmazzák a növényrendszertani in-

tézelben 1919. okt.-tl fogva^ haláláig.

Mint embert, rendkivl sok jó tulajdonság jellemezte.

Magábazárkózó, nehezen feloldódó természet volt, mások
hibáit elnéz, megért és megbocsájtó lélek, aki mások
örömében éppoly önzetlenül tudott résztvenni, mint igaz

részvéttel bánatában.
Családját imádta, csupán annak élt. Elete utolsó évei-

ben asthma, nagyfokú vesebaj és ers idegbántalmak ki-

nozták. Hosszas, kinos betegsége java férfi korában 46 éves
korában 1922. január 30-án oltotta ki éleiét. Kolozsvá-
rolt temették el. Beszédet nem tartott senki felette, csupán
kikísérte új fnöke s az oláh egyetemi ifjúság utolsó útjára,

Özvegyén kivül 7 él gyermeket hagyott maga után. Egész
gyjteményét, könyveit, kézirati hagyatékát az özvegy A.
Borza professornak adta át. Péterfi halála hirérl tudomást
szerezve azonnal írtam az özvegynek a kézirati hagyaték
megküldése végett, valamint; „A virágbiológia kézikönyve"
társszerzjének Maliász József igazgató úrnak, hogy ezek
kiadatásáról gondoskodjam. Mailász J. igazgató úrnál nem
volt a virágbiológiai m kézirata, hanem az Péterfi hagya-
tékában maradt. Onnét sem kaphattam meg, mert a kéz-
irati hagyaték „kiadását" az özvegy, az özvegyi nyugdíj és
gyermeknevelési járulékot megállapító ftényeznek : A.
Borza tariárnak engedte át. Ugyanoda jutott a gyjteménye
és könyvei. E kézirati hagyatékban pedig több felette értékes

munka van és pedig amirl magam is bizonyosan tudok

:

1. a Bugát-dijat nyert nagy virágbiológiai kézikönyv (1904)

' cf. A. Borza in Buletinul de inform. al Grad. bofan. si al Muz.
botan dela univ. din Cluj, Vol. I. 1921. No. 2:27.
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amelyen szorgalmasan az utolsó idkig tovább dolgozott

2. a tzegmohák monographikus feldolgozása, amelynek,
megirásában anyagilag évente külön segélyeztem ; 3. a ma-
gyarországi májmohák catalogusa és leihelyei pontos j egy-

zéke kis mappákban, (saját könyvtáramat is minden nagy
szünidben rendelkezésre bocsátottam) 4. Kolozsvár vidé-

kének rozsda és üszöggombái feldolgozása, amelyben majd
kétszázra men fajt sorakoztat fel, amely cikket folyóira-

tomban a Botanikai Múzeumi Füzetek IV. kötetében szán-

dékoztam kiadni. 5. Baum.garten J. Chr. G. herbáriumának
mohái kritikai feldolgozása^ (1906. okt.-ben kezd*T3ele); 6.

Philonotis és Schistidium, Funaria nemzetségre vonatkozó
monographicus feldolgozás.

*
* *

Amin józan logikája volt és éles Ítélképessége tudo-

mányos téren, sajátságosan a magánéletben befolyásolás

alatt állott. Mindig nehéz anyagi gondok közt élt, nagyszámú
családjának nevelése sok gondot rakott vállára. De a/A

átlag szivesen hordta, megelégedéssel tett meg mindent csa-

ládjáért, pedig gyenge egészség felesége helyett még házi

munkát is végzett. Családját rajongólag szerette, alig van
levele, amelybl ki ne csillanna ez. Örömmel irja els ki3

leánykájáról, hogy már az apróság is mikroszopizálni akar

;

majd ahogy szaporodik a család, hogy ebbl bryologust

farag stb. Tulajdonképpen ennek a vak szeretetnek lett ál-

dozata is --

Mikor 1919 tavaszán az oláhok (a békeszerzdés eltt

egy évvel) kezdték követelni a hségeskü letételét, április-

ban kikérte tanácsomat. Válaszom nem olyan volt, hogy
annak alapján az ingadozó megtudta volna találni az egye-

dül helyes utat. (Ez volt: nem adhatok tanácsot, mert ez

lelkiismereti kérdés, kinek-kinek bels lelki ügye, meglud-e
alkudni az oláhval, letudja-e nyelni az oláh kenyeret azok
után az erszakosságok, embertelen botozások stb. után.

amiket az erdélyi magyarsággal lépten-nyomon elkövettek :

függ a vagyoni helyzeléll s család viszonyaitól. Enma-
gam, bár szintén földszegénye vag\ ok, semmi szin alail

nem teszem le a hségesküi). Ekkortól fogva került. Máji s

12.- e után, amikor egyetemi összes intézeteinket fegyveres

ervel elvették az oláhok, bár az Erd, Muz. Egyes. Növény-
tárát töbszörös kisérlet után csak jun. 3^.-án vették el ugyar>
olyan módon, so a felém sem nézett, Átment oláh szoigá-

' Részletet az Erd. Múzeum Egyesület 1912 dec. havában tar!o t

egyik természettud. szakosztaKi ülésen mutatott be (Erdélyi Muzei m
Egyesület 1912. évi évk. p. 50.)
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latba s a legnehezebb idben, a kezdet kezdeten járt kézre
az oláhoknak, segítette ki azt, a teljesen tapasztalatlant (aki

még a mikroszkópot sem tudta beállítani, — factum \). Sze-
rencsére még az utcán sem találkoztam vele, s mikor 3
napi (!) term/nust kaptunk családommal a város elhagyására
s 1919 nov.8 -án marha-wagonban Kolozsvárról elkeltett in-

dulnom, minden emberem még a csszök, kocsis is elbú-

csúzott tlem, csupán nem mert.

Azonban hiába vágott át az oláhokhoz családja ked-
véért, rendkívül szenvedett s e nehéz tusa megemésztette . . .

Tudnivaló volt ez elre ! A lelkiismeret sarkanytyúi nem
hagyták békén, pedig enmaga eltt próbálja rám, illetleg

ránk : magyarul érzkre áttolni lelke nehéz harca felelsségét.

Péterfi magyar tudományos körbl táplálkozott, a ma-
gyar tudomány emlin nevelkedik s máról holnapra nem
lehetett oláhvá. Lelkében magyar volt, s mint halála után
megtudtam, az is maradt. Bizonyítja pld. 49., 55. levele; azt

írja : "En Bucsecsia-t írok már csak ! Magyar ennek a neve,
nem oláh, tehát magyar és nem oláh oríhographíával is kell

irní. Fene dolog (pardon), hogy még a magyar neveket is min-
denki a saját nemzeti (!) helyes írása szerint gyúrja át. . . . „

(55. lítt.)

A lelke a magyarsághoz vonzotta, családjáért való ag-

gódása miatt — meg nem lévén elég szilárdsága — oláhnak
szegdött. A tragédiának bekellett következni, s ismerve az
oláh psyche-t — tudtam elre — hogy is ugyanazon sorsra
jut, mint minden ilyen irányban dönt. IVlikor már igen sú-
lyos beteg volt, egyik bens barátjának sirva mondta : "Ugye
engem odaát árulónak mondanak?,, — a beteg megnyugta-
tására adott válaszra (hogy nagy családja kedvéért maradt)
— mellére tette kezét s ezt mondta : „Tudom, én tudom !

De ne higyje, én magyar vagyok most is, magyarul élek,

magyarul eszem, álmodom és gondolkozom. És lássa kedves
öcsém : az itteniek megvetnek, a magyaroknál árulónak va-

gyok kikiáltva, a románoknak nem vagyok elég jó román."
szinte sajnálatra méltó sors, dehát ez éppúgy tudni

való volt elre, miként az, hogy sorsa nem marad egyedül,
példa nélkül . . . Aki új fajait oly kiváló éles szemmel
Ítélte meg, íme ! ... az élet nagy válságában felette rossz
diagnózist csínált. Bele pusztult. . . .

A nagy számadást már lezárta. ... A tiszteletreméltó
kedves szaktársnak sírjára csak a messze távolból tehetem
le emlékezésem vírágszálaít. . . . Keresztfáján ott lobog —
és ott marad hantja felett akkor is az a soha el nem fa-

kuló szallag, amely mégis csak nemzetiszín, s amelynek
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egyikére Astragalus Péterfii Jáv. \ másikára Centaurea Pé-

terfiana Degen' van felírva s rajt' pihen az Otiorrhynchus
Péterfii Mail. . . . S ott marad sírja felett mindig egy kis

csokor, aminek szálait szeret kézzel maga fonta : a Bryum
Hazslinszkyanum Pét., Catharinaea paliida Pét., Pulmonaria
Landoziana Pét. s amely nem hervad el soha, s melyre hét

árva keser könnye hullik most. Egész élete alatt sokat

küzdött, utoljára nehéz harcot vívott, felette megszenvedett 1

"Sít tibi terra levis !„ . . .

(A növénytani szakosztálynak 1922. május. 10-én tartott ülésébl).

Gyrffy István.

Péterfi Márton irodalmi mködésének jegyzéke:

Rövidítések — Abkürzungen

Botan. Közi. ^= Botanikai Közlemények. Budapest.
Botan. Múz. Füz. ^^ Botanikai Múzeumi Füzetek. Kolozsvár.

Aí, B. L. =^ Magyar Botanikai Lapok — Ungarische Botanische Blátter.

Növ. Közl._ = Növénytani Közlemények, Budapest.
0. T. = Ertesit az Erdélyi Múzeum Egylet orvos-természettudományi

szakosztályából. Kolozsvár.

Pf. = Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz, Budapest.

T. K. = Természettudományi Közlöny, Budapest.

1. Szokatlan látvánv az égen. - T.K. XXVlll. 1896.: 162.

2. Déva lombos mohái. - O.T. Jahrg. XXi. 1896. évf. Bd. XVHI. köt.:

129—144.
3. A Fissidens Arnoldii R. Ruthe a hazai moh-flórában. — T.K. XXX.

1898. XLVll. Pf.: 143—144.
4. Kérelem mohok gyjtése ügyében. — T.K. XXXI. 1899.: 164.

5. Egy új hazai Astomum. - T.K. XXXI. 1899. Lll. Pf.: 196-198.

6. Néhány adat hazánk lombosmohflórájához. — T.K. XXXI. 1899. Lll.

Pf. : 198—200.
7. Bryológiai jegyzetek Erdélybl. - T.K. XXXIl. 1900. Llll. Pf.: 41-43.

8. Adatok a hazai zárttermés (cleistocarp) mohok ismeretéhez. — T.K.

XXXlll. 1901. LXl. Pf.: 139-143.
Ugyanez németül in Math. u. naturwiss. Berichte aus Ungarn XIX.

Bd. Leipzig: 352—356.

9. A Catharinaea undulata rokonsága. — C. undul. u. ihre Verwandtschaft
- M.B.L. I. 1902.: 46—55.

10. A Physcomitrella Hampei Limpr. hazai ejfordulása fPhyscomitrella

pátens X Physcomitrium sphaericum) Über^dasjVorkommen von Phys-

comitrella Hampei Limpr. in Ungarn. — M.B.L. 1. 1902.; 257—261.

11. Az erdélyi Fissidensekrl. — M.B.L. 1. 1902.: 88—89.
12. Ujabb adatok hazánk lombos moháinak ismeretéhez. — Növ. Közi.

I. 1902.: 65-67.
13. Hedwigia albicans (L) Web. et. Mohr. var. pulvinata m. — M.B.L.

I. 1902.: 317—318.
14. Adatok Erdély lombos mohflórájához. — Beitráge zur Laubmoosflora

von Siebenbürgen - M.B.L. II. 1903 : 288-98.

' Jávorka in scheda ad FI. Hung. exs. Cent. IV. no 363 p. 38—40
- Dr. Degen in MBL XVI. 1917: 129-130
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15. A magyarországi Weisia-fajokról. — Növ. Közi II. 1903. . 24—25.

16. Bryológiai Közlemények. I— II. — Növ. Közi 11. 1903.; 173—76.
17. Hunyadmegye lombosmohái. — A Hunyadmegvei tört. és rég. társ.

XIV. évk. 1904.: 73—116.
18. A virágoknak és rovaroknak a beporzásban nyilvánuló kölcsönössége

különös tekintettel Déva flórájára és rovarfaunájára. — írták: Mailász
József és Péterfi Márton. — A kir. magy. Természettudományi Társu-
lat Bugát dijjal (1904. jan. 28. közgylésen) koszorúzott m (kéziratban).

19. Bryológiai közlemény. — Bryologische Mitteilungen. — M.B.L. III.

1904.: 116—17.
20. Astomum intermedium (Mit 5 Fig.) — Növ. Közi 111. 1904.: 21—24.

21. Adatok Románia lombosmohflórájához. — Beitráge zur LaubmoosTlora
von Rumanien. M.B-L. 111. 1904.: 241—45.

22. Convolvulus silvaticus W. et. K. Erdélyben. — C. silv. W. et. K. in

Siebenbürgen — M.B.L. 111. 1904.: 217—218.
23. Színbeli eltérések Déva flórájában (Farbenspielarten in der Flóra von

Déva) - M.B.L. III. 1904.: 287—88.
24. Néhány adat a Kaukázus mohflórájához. — Einige Beitráge zur Moos-

Flora des Kaukasus. — Annales musei nat. Hung, II. 1904.: 396—99.

25. Magyarország tözegmohái (57 rajzzal) — Die Torfmoose Ungarns
(Mit 57 Fig) - Növ. Közi III. 1904.: 137—169. (7)

26. Elleges jelentés a Páring-havasra tett kirándulásokról. (Mallász-szal

együtt Írott.) — A hunyadm. tört. és rég. társ. XV. 1904/5. évk.: 176—179.

27. Escsinálás és más babonák Zám környékén. — U. ott XIV. 1903 4.

évk.: 137—139.
28. A páringi juhászat (9 képpel). — Néprajzi Értesit.Wl, 1905.: 196—207"

29. A magyarországi tzegmohok monographiája. — 14 táblán 220 rajz-

zal. — A Bugát pályadíjra benyújtott m. Dicséretet kapott cf. T.K.

1906. XXXVIII.: 189 (kézirat).

30. Adatok hazánk Sphagnum-flórájához. — Beitráge zur Sphagnum-FIóra
Ungarns. M.B.L. V. 1906.. 260—67.

31. Bryum Hazslinszkyanum n. sp. a magyarországi flóra egy új lombos
mohfaja (1 tábla). — Bryum Hazslinszkyanum n. sp. eine neue Laub-
moGsart der ungarischen Flóra. (Mit 1 Taf.) — M.B.L. V. 1906.:

286—294.
32. Bryológiai közlemények III— IV. (12 rajz) — Bryologische Mitteilun-

gen 111,—IV. (Mit 12 Textfig). - Növ. Közi V. 1906.: 46-48.

33. A mohok ökológiája. — A magy. Orvos és term. vizsg. 1905. évi

XXXIII. vándorgyl. munkálatai. — Budapest, 1906.: 222—26.

34. Adatok az Oligotrichum incurvum anatómiájához. (7 rajz) — Daten
zur Anatomie von Ólig. inc. (Mit 7 Textfig). — A'öü. Közi V 1906. :

92—97. (21)

35. A tzegmohák ökológiája (9 rajz). — Zur Okologie der Torfmoose
(Mit 9 Textfig). - Növ. Közi V. 1906.: 124-135. (29-30).

36. Déva flórája. — Klny. a Hunyadm. tört. és régész. Társ. 1906. -i évk.

II. fz.. Déva, 1906.: 1-19.
37. Adatok a Bihar-hegység mohaflórájának ismeretéhez. — Math. és ter-

mészettud. Közlemények vonatk. a hazai viszonyokra. XXX. köt. 3. s/:.

Budapest. 1908.: 1(259)—74(332).
38. A Növénytár és Botanikus Múzeum. — Az Erdélyi Múzeum-Egye-

sület múltja és jelenje. Kolozsvár, 1909.: 46—57.

39. Adatok Magyarország mohaflórájához. — Beitráge zur Kenntnis der

Moosflora Ungarns. — M.B.L. IX. 1910.: 320—33.
40. Bryológiai Közlemények V. — Bryologische Mitteilungen, V. — Botár.

Közi X. 1911.: 14-17, (11)

41. Növénygyjtemény. — Dr. Richter Aladár megbizásából 2634/96. Köz-
oktatásügyi rend. eng. Herbáriuma alapján szerkesztette Péterfi M. —
Kolozsvár. 1912. (Stief Jen kiadása).
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42. Schedae ef animadversiones diversae ad Bryophyta regni Hungáriáé
exsiccata" Tom. I. Nra ] -50. Ai oi uibus I. Gyrffy et M. Péterfi —
Botan. Múz. Füz. 1. 191o.: 1—73. (Tab. 111. delin. PH).

43 Néhány erdélyi szegf ismeretéhez (3 tábla). — Zur Kenntnis einiger

siebenbürgischer Dianthus-Arten (Mit 3 Taf.) — M. B. L. XV. 1916.:
8-27.

44. A Pulmqnaria rubra Schott et Ky basfardusairól. (Tab. IV—V, V. co-
lor.) — Uber Bastarde der Pulmonaria rubra Schott et Ky. — Botan.
Múz. Füz. II. 1916,: 35-49.

45. Az Ornithogalum Bouchéanum (Kunlh) Aschers, rendellenes virágai-

ról (Tab. VII— VIII), — Über abnormale Blüten von Ornithogalum
Bouchéanum (Kunth) Aschers. (Tab. VII— VIII.) — Botan. Múz. Füz.
II. 1916.; 60—85.

46. Adatok Erdély flórájához — Beitráge zur Flora von Siebenbürgen. —
M.B.L XVII. 1918.: 58-63.

47. A Syringa Josikaea Jacq. fii. „Bujfunu" termhelyérl. — Über den
Standort der Syringa Josikaea bei „Bujfunu". — M.B L. XVII. 1918.:
97—98

48. Schedae et animadversiones diversae ad „Bryophyta regni Hunga.
riae exsiccata" Tom. II.— 111. No. 51— 150 Auctoribus I. Gyrffy et M-
Péterfi. — Botan. Múz. Füz. III. 1919.: 43—74.

49. Bryophyta regni Hungáriáé exsiccata Tom. I— 111. Kolozsvár 1916,

1919 társszerkesztje.

50. forma teratologicá la Catharinaea Haussknechtii (Jur. et Milde)
Broth. (Fig. a-m,) ^ Buletinul societatii de stiinte din Cluj. Tom. 1.

fasc. I., Cluj. Dec. 1921.: 149— 153. (mit deutschem Ausiug.)

Gróf Amb ró zy-M igázz i István: Növényre-

zervációk és parkok Középeurópában és Ma-
gyarországon.

Malonya — Jeli.

Malonyai kertem céljáról és az ott elért eredményekrl
már beszámoltarnV Azt az eredeti célt, hogy a kontinentális

Középeurópában örökzöld, télen is virágzó kertet létesítsek,

már régebben elértem Malonyán. Ottani munkámat azonban
nem tartom befejezettnek és az ottani lehetségeket még
távolról sem merítettem ki, de nem is meríthettem ki, mert
mindaz, ami ott létesült, az csak egyetlen ember munkája,
akinek botanikai, kertészeti, esztétikai és mszaki feladato-

kat kellett megoldania. Meg kellett küzdenem a helyi nehéz-
ségekkel is, amelyekrl bvebben írtam a német dendrologiai
társaság idézett folyóiratában. De még ezeknél is nagyobb
nehézséget okozott az a körülmény, hogy az értékes növé-
nyek és a rájuk vonatkozó tudományos és gyakorlati isme-

* „Immer- und wintergrüne Laubgehölze". (E. Gráf Silva Tarouca:
Unsere Freiland-Laubgehölze, 1913., 30—39.)

„Aus meiner Malonyaer Werkstatt". (Mitteilungen der Deufschen
Dendrologischen Geselischaft. Nr. 31. 1921. 214—224.)


