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FRANCISCUS VAN STERBEECK:

THEATRUM FUNGOEUM OFT HET TOONEEL DEI; CÀMPERNOELŒW
1675. CZIM MUNKÁJA ÉS A CLUSIUB MAGYABÁZÓK, MB, VILÁ-

GÍTVA A LEYDENI CLUSIUS CODEXS/1 I..

Dr. Istvánffi GYULÁ-tól Budapesten.

Francisons van Sterbeeck Priester mint magái nevesé 1675-ben
adta ki «Met Gratie ende Privilégie» : *Theatrum Fungorum ott Int Tun-
nel der Campemoelien» czím munkáját, Antwerpenben Joseph Jaeobs-naL

Ez a munka gombászati tekintetben igen nagy fontosságú, még p« < 1 í lj-

azért, mert egyesíti, felöleli az addigi idk gombászati ismeretei! - 32 n /.-

metszet táblán egybegyjtv-e adja a leírt gombáknak többé-kevésbW aki

rült ábrázolásait. Sterbeeck munkája elején ad egy felsorolást tLysU
Vande Autheurs, ende Wercken, de welcke in desen Bocck ghebruyckt

ende aenghewesen worden», — s 156 munkát sorol fel ebben a listában,

mind a szerzk keresztnevei szerint betrendbe osztva. A nevezetesebb kut-

források közül felemlítjük itten Mattys LoBEL-t (LoBELirs) Besehrijvinghe

der Kruyden, etc., t'Antwerpen 1581. Carolus Clustos: História phmtannn

Antverpise 1601. függelékét: a Fungorum in Pannoniisobservatorum brevifl

Historia-t. Johannes Bauhinus: História plantarum, Erbodnni 1650, Caspab

Bauhinus : Pinax, Basileae 1623, czím mveit. Ezek gyakorolták volna a

Theatrum Fungorum szerzjére a legnagyobb befolyást mint ezt J'.kii/.ki.-

MAYR «Die Hymenomyceten in Sterbeeck's Theatrum Fungorum» * ezinüi

dolgozatában kifejti. Tény az, hogy az idézett munkákban található leíráso-

kat s rajzokat javarészben felhasználta Sterbeeck, — de roll ezenkívül még

egy forrása, melyrl az irodalom nem emlékezik meg 8 melyei ép <t ma

tudományosság érdekében itt ki fogok mutatni.

A magyar ehet és mérges gombák könyvének kidolgozása K

a legrégibb magyar neveket kutatva, használnom kellett Clustos: Fungo-

rum in Pannoniis observatorum brevis Historia-jat, meri ebben vannak a

legels magyar nevek följegyezve. Ez a munka tudvalevi

Boldizsár nádorhelyettesnek köszöni eredetet. A bkez s tudománypártoló

fúr az akkortájt Bécsben tartózkodó Clusius-I gyakran lehozatta

alkalmatosságán Németujvárra s ott a szorgalmasan

* Botanisches Centralblatt LVIII. 1894. 42. 1.



138

«korának legnagyobb természetbúvára» a Phanerogamokon kivül az alsóbb

kryptogamokra is ügyet vetett. Egybegyüjté a Dunántúl egy jó részének

gombáit s Batthyány pedig ügyes festvel le is festeté a gomba növényeket.

A XVI. sz. utolsó tizedeire, 1583 körül esnek ezek a kirándulások.* Char-

les de 1'Escluse vagy latinos nevén Clusius az így nyert adatokat, képeket

feldolgozta s megírta a Fungorum Historiá-t, mely függelékesen a História

plantarumhoz kötve jelent meg 1601-ben. A Fungorum História és a képek

festésének költségeit Batthyány Boldizsáe fedezte, mint ezt maga Clusitjs

is munkája elején kifejezi: «Singvlorvm itaque, cum (sic) edulium, tum
perniciosorum, quae observabà genera, nativis coloribus à perito pictore

exprimi curabam, sumptus faciente Illustri Heroe Balthasare de Batthyan,

hsereditario Dapiferorum Eegni Vngariae Praefecto, qui me unicè amabat».

Lugduni in Batavis VII. Cal. Maij M. D. HC.

Ez a munka a tudományos gombászat alapja.

A tudományos mykologia tehát Magyarországon született meg a

XVI. század végén.

Ez id eltt szórványos kísérletekkel számol be a botanika történelme.

HrERONYMUS Bock (Tragus) Kreuter-Buch-jában (1546) említ föl egynehány

gombát, Dioscorides kommentálói szintén szólnak a Tubera, Fungi és

Agaricus czím fejezeteknél egy két alakról. Mattiolus különösen, Dio-

scoRiDEs-hez irott Commentai"-jában (1565) a trifláról (3 fajáról), az Aga-

ricus-ról (Polyporus officinalis) bvebben megemlékezik s a Fungi fejezet

alatt valami tizenkét, Olaszországban honos gombafajról értekezik.

Valerius Cordus : (Adnotationes in Dioscoridem 1561.) A. Ciccarelli :

(De Tuberibus 1564) és még
Hadrianus Junius (Descriptio Phalli — 1564) említhetk föl, meg

A. Caesalpinus De plantis Libri XVI. (1583.) czím munkája s Porta

1592-ben megjelent (Libri X. VíIIsb Joan. Baptistse Portae Caput LXX.)

munkájának itt említett fejezete, melyet Clusius a Fungorum Historiá-jához

hozzácsatolt. Fabius Columna is említ Phytobasanos 1592. ez. mvében
egy pár gombát s rajzukat is adja. Lobel pedig (1581.) Kruydtbœck-jében

és Plantarum Icones-ében (1581.) emlékezik meg gombákról. Az elbbi

munkában megjelent képeket Clusius megintlen lenyomatta a Fungor.

História függelékében ccxcij—ccxcv lapokon, akkori szokás szerint fölhasz-

nálva a fametszeteket. Köztudomású s felesleges hosszasabban foglalkoznom

vele, hogy ez idkben a kiadók a fametszetekhez munkákat Írattak s egyik

munkához készült eredeti fametszeteket aztán átvették s írtak hozzá új mvet.
A még közbees irodalomban alig akadni egy-két, gombákra vonat-

kozó adatra.**

* Istvánffi. A leydeni Clusius Codex. Term. Közi. Pótfüzetek. 1894, 30. 1.

** Eeichardt, Cael Clusius Naturgeschichte der Schwämme Pannoniens, Fest-

schrift d, zool. bot, Gres. in Wien, 1876,
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Ennyi az a mit az irodalom produkál I Quêû* tltL Egy két eredé*
adat, legnagyobbrészt a régi DioscoRiDEs-tl, PuNius-tól megróttak tovább-
fzése magyarázgatása.

Erre az idre esik a Fungorum História születése. Ez a gombák ter-
mészetrajza. Clusius rendszerbe szedte a gombászd* ismereteket, elfogadva
Plinius beosztását ehet és mérges, ártalmas gombákra, k, t nagy oso]
állit föl s 21 ehet és 26 ártalmas gomba «genust», miir i, ,,•

le s valami 120 fajt sorol e genusok alá. Harminoaegy fametszetben mu-
tatja be gombáit, ezek két képnek kivételével, melyeke! Lobblt bI
vett át, mint Clusius maga kiemeli (Morchella exculenta és a R
nigrescens) a többi 29 fametszet eredeti.

Clusius mve eredeti, minden fajt maga látott. Tehát nem kom-
pilatio.

Alapja a nyomtatott mnek az a díszes aquarell-gyüjtemény volt,

mely itt Magyarországon készült a CLusrus-tól gyjtött gombákról. I

képes atlasz is Batthyány Boldizsár költségén készült.

A gombászat tehát igazi eredetét s valóságos tudományos kezdetéi

véve mindezek után magyar tudománynak nevezhet.

Ide s tova 300 esztendeje már, hogy a gombászat tudománya hazánk-

ban megszületett, s habár ez id óta Clusius érdemeit méltányolták is, —
mégis kötelességem a legújabban Sterbeeck Theatrumának magyarázása

közben — t ér mellzést kimutatnom s Clusius igaz, eltagadhalallan

érdemét bebizonyítanom s neki igazságot szolgáltatnom.

Mindjárt elöljáróban meg kell jegyeznem azt, hogy a képes atlas,

mely a magyar gombák szines képmásainak gazdag tárháza, — Clubids

utazgatásai közben elveszett, s csak MoRREN-nek 1875-ben megjeleni

dolgozatából értesült a tudományos világ arról, hogy a képek megkerültek.

E. Morren,* Clusius egyik jeles biografusa ezt írta róla: «Clusius L'avait

composé (la Fungorum-Historia) sur des notes rédigées pendant son séjour

chez le baron de Batthyan. Il avait récolté en Hongrie toutes les ee]

de Champignons qu'il avait distinguées. Il s'était informé auprès dee g< ni

du pays de leur nature comestible ou vénéneuse et les avait fait peindre

sous ses yeux par un artiste aux ordres du baron de Batthyan. Ou con-

à la bibliothèque de Leyde un manuscrit de Clusius, de fungi* (tnss. I~>.

tabulae pictae mss. VI. Fr. 12. A in folio); il renferme 82 planchée de

Champignons communs, représentés légèrement à l'aquarelle, largement

peints, de grandeur naturelle, mais sans details. ClubtüB i inaer» d

main l'indication du genre, le chiffre de l'espèce et l'indication de sis quali-

* E. Morren: Charles de l'Escluse, sa vie et ses oenvres 1526-1-

1875. (Extrait du Bull, de la fédération des Soc. d'Hortic. & Wgiqua KUïét 1^71.)

p. 41—42.)
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tés vénéneuses, pernicieuses ou édules. L'épitre dédicatoire de son ouvrage

imprimé est adressée à Jean Vincent Pinelli, le savant bibliophile, à date

du 26 mars 1598. Il est intéressant, parce qu'il est, pensons nous le premier

traité qui ait paru sur ce groupe difficile» ...

Moeeen tehát értesít a képes atlasz vagyis a Leydeni Clusius Codex

hollétérl s egyben megmondja azt is, hogy az mit tartalmaz.

A Codex sorsa különben igen sajátságos. Még Clusius idejében, való-

színleg utazgatásai folytán — mert lakóhelyét sokszor változtatta —
elvész az egész, MoEETus-nak küldte a képes gyjteményt s biz az el-

veszett. A «de XXI. Genere Esculentorum fungorum »-ról írva el is mondja,

hogy esett a dolog: «Huius iconem (— XXI. Generis, fung. esc.) cum re-

liquis Moeeto miseram vt exprimendam curaret ;
quse nescio cur neglecta,

quod valde doleo : Sed longe magis dolendum quod ex illius & reliquorum

fungorum icônes, suis coloribus ad vivum expressse, quas ipsi miseram,

perierint. Curse posteriores 1611. p. 41.» — Ugy látszik a fung. História

fametszetei csak részben készültek közvetlen a Codex képei után, lehet

hogy még más rajzok is állottak rendelkezésére.

Az elveszettnek tartott Codex azonban 167%. tájékán már megint

szerepel, s innentl, illetleg 1675-tl kezdve, — egész irodalmat teremt.

Különösnek fog tetszeni, ha azt mondom, hogy azok a kik e külön kis iro-

dalmat megteremtették maguk sem tudták, hogy közvetve folyton Clusius

képeivel foglalkoznak.

És most visszatérek elbbi állításomra s kimondhatom, hogy CLusius-t

nagy mellzés érte folyton, míg Steebeeck érdemeit nem gyzték ele-

genden méltányolni, rézben metszett képeit magyarázni. A dolog pedig

úgy áll, hogy valami módon Sterbeeck keze közé került a Clusius Codex

(167%-ben), hogy mi úton-módon azt nem sikerült kikutatnom. De feltétlen

hiteles bizonyítékaim vannak arra nézve, hogy Sterbeeck kezében volt a

Codex s azt bségesen, de nem épen hségesen föl is használta.

A Sterbeeck Theatrum Fungorum-jában közölt rézmetszetek jó nagy

része, pusztán a Hymenomy cetek közül 70 faj ábrája, nem egyéb mint a

Clusius Codex képeinek h másolata.

Sterbeeck legfbb forrása tehát a kortársai eltt ismeretlen képes

atlasz volt.

Eljárása azonban, mint azt alább ki fogom mutatni, nem volt méltó

nagy eldjéhez, kinek tudományos hagyatékára építette munkáját.

Steebeeck Theatrum Fungorum-ja a Clusius magyarázók legfbb

kútfeje, mert a CLUsius-féle leírásokat is felhasználta, s mert feltételezték

róla, «hogy a képeket külön adta hozzá». Tényleg maga is azt írja nem
egy helyütt, hogy a képeket «naer het leven vertoont» — élet után raj-

zolta — máshol pedig azt állítja, hogy e gombát még senki sem ábrázolta,

s így én vagyok az els ki képét közre adom stb., ilyen passust nem egyet



141

tudunk kimutatni mvében. így hát jogosan is tették kiegészítjéül i

Cmsius-féle gomba-munka magyarázói.

Sterbeeck eljárásának jellemzésen' ime egy pár példa.

Az Agaricas muscarius-vól azt írja Sterbshcb thogy Qu
adott ezekrl képeket, miért is én errl is három képel nyújtok, ép úgy
mint az elbbirl ugyancsak élet után rajzóim. iVan dese t. i. • I».- derde

Vlieghen fungi») heest Clusius gheene figuren, vaerom Lok bier ran ghe-
lijcken, als van de voorgaende, wederom dry figuren naer hei leven verto-

ont hebbe»).

Tehát adja az élet után készült képeket, 8 azok tánctérnek

Clusius-nál.

Igaz, a Históriában nincsenek csak Sterbeecknél (22. tdbl. A)

fordítva van másolva, de a 22. tábl. B, C. a Codex 28. lapján látható ké-

pek másolatai! Itt tehát Sterbeeck kétszeresen tér el a valótól

Megint az A. vaginatus-ról írja, hogy sok szerz leírta már ezi a

«bolondok gombáját», de még senki sem ábrázolta képekben, most pedig

mi, képét közre adjuk. («Nuwordt ons by figuren vertoont. ende naer Leren

nyghebeldt der Sotten fungi, de welcke van vele Auteuren besehn

wordt rnaer met gheene figure vertoont«) (pag. 202.); ezek a képek pedig a

Clusius Codex 31. lapján látható aquarellek pontos másolatai. Btebbbbos

pedig hivatkozik CLusius-ra, mikor a német nevét említi az .1. vaginatlU-

nak: «Clusius noemt dese in het Hooghduytsch Narrenschwammen die

hy voor sijn elfste beschrijft» s így egy füst alatt a Codexet is idézhette

volna. Nem, még azt állítja, hogy senki sem rajzolta Le ezi a gombái Bat

persze csak mértékkel kell vennünk, mert ábrázolta biz azt képekben.

nem nyomtatta ki még senki.

Az eddigi, STERBEECK-kel foglalkozó szerzk, úgy látszik nem forgatták

könyvét elégséges figyelemmel, mert akkor rájöttek volna arra is, hogy

honnan merített Sterbeeck. így teszem például az Agaricus tumidué

Pers., Sterbeeck 18. tábla E,E, leírásában (a 191. Lapon) miitan

mondja, hogy honnan vette a borsos gomba képét, «Clusius. úgymond

Sterbeeck — az képes könyvében errl, a gombáról hat kutómbozó képei

adott s ezek közül itt hármat az E betvel jelölteket lerajzoltattuk». 1 1 Van

dese heeft ons Clusius in sijnen geschilderden boeok see renoheyâe

figuren ghesteldt, van de welcke hier dry met de letter E rertoonl

worden.»)

A Cortinarius irregularis Fr., (= Sterbeeck S3, tábla D ábrája) leiráaa

közben megmondja Sterbeeck azt is hogy miért vette ál a (u HS Codex

52. lapjának képeit : «az olvasó tájékoztatására kéi képei nyomtatok ide

Clusius képes könyvébl, s ugyanabból le is vrjuk mivel -

másképen. («Tot voldoeninghe van de Leser sijn hier twee figuren uvt

den gheschildernden boeck van Clusus naer ghetrocken, endê >njt dm
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Selven beschreven ; want ick by mijne ghedachten dese noyt anders ghesíen

hebbe» 212. lap.). «Volghens het schrijven van den selven Clüsius» mondja

mikor a leírásba kezd.

E pár példából is eléggé kiderül az, hogy Sterbeeck saját bevallása

szerint is élt Clusius színes képeivel. Egy sajátságos tévedés azonban

igen szépen megvilágítja egész eljárását s érthetvé teszi azokat a hibákat

is, melyeket a másolás, meg az egyes alakok összecserélése által elköve-

tett. A Boletus scaber Fr., Steebeeck 15. tábla A,A. ábra vagyis a Codex

59. lapjának másolatairól van szó. Ennek a 15. A.A. jelzéssel rézmetszet-

ben közölt másolatnak segélyével minden kétségen kívül, — még ha több

adat nem is állana rendelkezésünkre, — be lehet bizonyítani azt, hogy

Sterbeeck tényleg a szóban forgó Clusius Codexet használta s másolta. Az

eddigi idézetekben mindig csak egy bizonyos képes könyvrl van szó, itt

azonban oly adatra akadunk, mely kétségtelenül eldönti a dolgot, s be-

bizonyítja, hogy Steebeeck tényleg a jelenleg leydeni Clusius Codexnek

nevezett kéziratot másolta. Steebeeck e gomba leírásában azt mondja,

hogy a tudós Clusius képes könyvében akadtam e gomba két képére

i672-ben s erre a képre Clusius sajátkezleg jegyzé föl latinul, hogy

dubium, vagyis kétséges ; ezenkívül ott álla még magyarul is hogy Omre-

derbulz vargánya /va mit én ugyan nem értek» («In den gheschilderden

boeck van den gheleerden Clusius heb ick in't jaer 1672. dese mede gaende

Fungi bevonden met twee figuren, by de welcke met de eyghen handt van

Clusius dit woordt in't Latijn, Dubium geschreven was, het gene te segg-

hen is Twijfelachtigh ; alwaer noch in't Hongersch by stondt Omrederbulz

vargánya I het welck my niet kenbaer is . . .» A Codex 59. tábláján vagy

az eredeti számozás szerint 36-ik táblán tényleg olvasható Clusius tollából

a dubius megjegyzés, valamint a magyar vargánya név is; a másik,

magyarnak tartott név pedig csak a hibás olvasástól van, mert a táblára

Ein Roder bülz van irva. Ezt nem tudta Sterbeeck kihüvelyezni, s úgy lett

belle Omrederbulz, a nagy E ugyanis az irott bet módjára van czif-

rázva s ez is megtéveszthette szerznket.

Az alább következ részletes tárgyalás során, rendbe veszem a Bbi-

tzelmaye említett dolgozatában felsorolt fajokat, és kimutatom, hogy az ott

felsorolt 135 Hymenomycet közül, ennyi volna legalább Steebeeck Thea-

trumjában fenti szerz szerint, — 70-nek képe a Codexbl van másolva,

7 pedig a Fungorum Historia-ból, 14-rl Beitzelmate kimutatta, hogy

Lobel és Bauhin munkáiból valók (szerinte egészben csak 40 másolat),

tehát 91 ábra már nem tarthat igényt az eredetiségre.

Vannak azután még oly ábrák is, melyekkel Beitzelmaye nem foglal-

kozott, még pedig úgy Hymeno- mint Ascomycetek is. Ezek nagy része

ugyancsak másolat a Codexbl, de ezekre nem tekintek, miután czélom

most pusztán csak a német Hymenomycet-buvár megjegyzéseire illetleg
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megfejtéseire reflektálnom. A következkben ép azéri megtartom az Attala

követett sort s úgy veszem rendre a fajokat.

Beitzelmayr szerint a Theatrum-ban található J<»7 Hymenomyod
ábrának jó ötödrésze másolat (50); mint fentebb kimutattam pusztán, oeall

az itt egybevetett képeket számítva— már felérl, 9i-rl kiderül, hogy

szerz képei után készült.

Az összes, a Theatrumban található, s a Clvsiuh Codex-szel v<>natk<>-

zásban lev ábrákra ez alkalommal nem terjeszkedem ki, mivel nagyobb

Clusius-tanulmányomban szándékom az eredményekét közre adni.

Britzelmayr elljáró soraiban azt állítja szerznkrl, hogy aem jelzi

soha képei eredetét. «Dass es ferner, wie Kickx weiter angiebt, Smu
nie unterlassen hätte, den Leser davon zu benachrichtigen, wenn Copieo

anstatt Originalien dargeboten werden, lasst sich aus dem Theatrnm ni<-bt

erweisen. Das Fehlen solcher Benachrichtigungen hat — auch in den Esqu.

von Kickx — zu manchen Missverstandnissen und Missdeutungen AnUus

gegeben (i. h. 43. L). Mint fentebb kimutattam, s eredeti szöveg idézetekké]

is bizonyítottam, vannak helyek is, hol Sterbeeck utal a képek fórrá

a Clusius-féle gheschilderde boeckre. A fenti állítás Irhái nincsen meg-

okolva, s onnan ered, hogy az illetk nem olvasták figyelmesen az eredeti

szöveget.

Sterbeeck a képekhez irott szövegben sok botlást kövei el,

sokszor nem illik a leírás a képre, mint ezt már Britzelmayr is jelzi

dolgozatában. Még inkább feltnik ez, ha a színes, eredeti kepéket vesszük

el s azokkal hasonlítjuk össze a rézmetszeteket. A leirás egészen másazinü

gombáról szól, s ezért nem is tudták a Cmsius-magyarázok Bum

leírásai s képei alapján a CLüsius-féle fajokat tisztázni. Itt csak a Bzínefl

eredetiek tanulmánya segíthet. Fényesen bizonyítja ezt az, hogy maga

Britzelmayer is, látván a szines képek közül kettt-hármat, egészen más

eredményre jutott s homlokegyenest ellenkez s még csak nem is t\

fajoknak határozta meg a Codexbl másolt képeket, mini abban a tanul-

mányában, melylyel most foglalkozom. A hasonlóság pedig raj« dolgában

tökéletes — az én másolataim pusztán csak a színekben nyújtottuk többet.

Sajátos különben, hogy bár a rajzbeli hasonlatosság tökéletes, rn^sem

ismert rajok s modem gomba-ábrázolásoknak nézte a tofa-másolatokatl

Sterbeeck különben tetézi még a zavart azzal is, hogy többféle lajt mí

egybe s Clusius jelzései nyomán különböz képeket egyes« egj ta,

nánt. Már most a Codexben is elfordul egynehányszor, hogj Qgyi

a jelzéssel különböz fajok vannak ellátva. így teszem s VT efi

szer fordul el, s más-más gombát jelez, a XI U. gen pern ^omUf VC*

felírva, ugyancsak három külömböz gomba kepére stb. A fa c:i nm

tudja, ilyetén módon a legnagyobb tévedésbe eshetik.

Általában összevéve mindent, azt tartom, hogy Sthbbmoi kép««
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tisztára magukban, illetleg a lehetségig az eredeti színes képekkel egybe-

vetve kell magyarázni s a szövegre legjobb nem tekinteni. A hol eredeti

szines képet nem lehet kimutatni, legjobb abba hagyni a hiábavaló ki-

hüvelyezést, mert különben a legnagyobb tévedéseknek lehetünk kitéve. Az

alábbi részletezésben kimutatom sok helyütt, hogy mily nagy különbségek

vannak az egyes meghatározásokban, épen azért mivel csak a leirást vetet-

ték egybe a rézmetszetekkel s nem juthattak az eredetiekhez.

Sajátságos különben hogy a Clusius-magyarázok nem is igen töre-

kedtek a Codex után. Kényelmesebbnek tetszett talán pusztán csak a

Theatrummal foglalkozni. St még Kicex is, kinek volt alkalma beletekin-

teni a Codexbe, nem élt vele ; csak egy ízbensemlíti, s így persze nem is

jöhetett rá arra a szoros összefüggésre, mely a Theatrum és a képes kéz-

irat között fönnáll. A többiek, példáid Reichardt csak sajnálkoznak azon,

hoyy nem láthatják a színes képeket, de bízvást még egy lépést sem tettek

megszerzésükre. Az egész Clusius-magyarázó irodalom pedig jóformán

felesleges lett volna, s nagyon hasonlít a talányfejtegetéshez, s értéke is alig

több mint a képtalányfejtegetésé.

Ép ezt belátva, tettem annak idején lépéseket s a leydeni egyetemi

könyvtár igazgatója, Du Bien úr a legnagyobb elzékenységgel adta kölcsön

a Codexet st lemásolását is megengedte. Én élve a jó alkalommal, a.

82 folio lapon lev valami 202 aquarellt a lehet leghívebben lemásoltam,

s így a Codex megsznt unicum lenni, mert legilletékesebb helyén, szül-

hazájában van párja.

Ezen egyedül igaz és helyes alapon folytatom tehát a CLUsrus-féle

gombák kutatását s megfejtését, s remélem, hogy legnagyobb részüket vég-

legesen tisztába is hozhatjuk.

Összevéve mindazt amit STEEBEECK-rl eddig kimutattam, mégis csak

meglehetsen megokoltnak látom ellentétben BEiTZELMAYE-ral, Speengel

véleményét, ki így ir a Theatrum-ról : «Liber, qualis a Sacerdote, rei her-

bariae imperito, sed diligenti compilatore exspectandus est. Satis imperite

salubres separat fungos a deleteriis, Agaricos cum Boletis et Hydnis con-

fundens; pleraeque species ex aliis mutuo acceptée, ut et Clathrum et Phal-

lum aliosque rariores fungos eum non novisse pateat (História Bei Her-

baria II. (1808.) 187—188. p.).

Az eddigiek után Steebeeck érdemeivel tisztában lehetünk. Fölvet-

hetnénk azt is, hogy megrizte szép rézmetszetekben a CLusrus-féle gom-

bákat, de ez is nagyon kétséges érdem. A mint már utaltam is rá, ezeknek

a rézmetszeteknek a meghatározása nem biztos, mutatja az a temérdek

ellentmondás, melyre alább, a részletes tárgyalás folyamán utalok. Biztos

vagy legvalóbbszín megállapításuk csakis a színes eredetiek segítségével

lehetséges. Azon rézbe metszett képek pedig, melyek eredetiéivel nem,

rendelkezünk, s a melyek igen valószínen egyenesen. Steebeeck számára
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rajzoltattak — jóformán nem is határozhatók meg s nincs is s, mini értelme
positiv czélja velük foglalkozni.

Hogy a pusztán csak a rézmetszetekre támaszkodó meghatározás meny-
nyire tévedhet, legjobban mutatja egy pár példa, ígj

datus. Britzelmayr, Sterbeeck 6. E,É. képeii A. latosnak haté

meg. Ezek a képek pedig a Codex 'Mi. számú tábláján elforduló aquarelles

másolatai s egy szép piros Ruséuk integrához hasonlító gombái ábrázol-

nak, mármost Sterbeeck leírását lehrt esetleg még az A. pessundatusra íb

vonatkoztatni, de a képeket nem, miután azok Etuseulál ábrázolna

leírás tehát nem illik a színes kepékre, s így nem Mil; ,i másolatra

ezért teljesen feleslegessé válik, és semmi figyelemre sem érdemi

így állunk azokkal a képekkel is melyeket Brttzelmayb A. Russulánai

határozott meg, a Sterbeeck- féle 8. F, F.-el jegyzett ábrákká] t. i. Ezekrl

azt mondja, hogy «Gute Abbildungen, namentlich jene, welche dit- Lamel-

lenseite zeigt» i. h. 47. 1. Ezek igen, jó képek az igaz. csakhogy /"//> tar-

toznak ide, mert az eredetiek megvannak a Codex 26. lapján, 8 piros tej-

nedvet izzadó nagy testszín gombát ábrázolnak. Hogy mennyire elté-

rk a meghatározások mutatja ez az egy eset is, Kalghbbbnnbb teszem

Lactarius pyrogalusnak, Reichardt pedig Lactarius Bubduloisnak vette a

kérdéses fajt a leírás alapján, nem is tudván, hogy megvan a hé]»' Sh-r-

beeckben.

Igen szépen bizonyít az elbbiek mellett az A. variegatue i

A STERBEECK-féle 4. F. F.-el jelölt ábrák volnáuak ugyanis BsrrzsLHATB

szerint e fajnak megfelelk : «Zwar von Sterbeeck, Friks, und Kickx /,ii

A. csesareus gestellt, aber doch unschwer als A. variegatue zu unterschei-

den» (i. h. 47. 1.). A szóban forgó két rézmetszet pedig nem egyéb mint a

Codex 57. lapján látható pompás Keiserlixc másolata. Ez pedig, (t Codi I

57. lapja) mint fentebb is utaltam már rá, kétségkívül A. caesarens, tehát

minden következtetés, melyet Britzelmayr, Stebbbbok szövegébl levon

magától elesik, mivel maga Sterbeeck is a D, E, /'. ábrákat mint együvé

tartozókat targyalta, ebben az esetben egész helyesen, mint Ku>i:ki

vagyis A. cœsareust (St. 64. 1.).

Nem tekintek most sok más apróbb eltérésre, csak :i/.t említem föl,

hogy a Britzelmayr-féle meghatározások közül a/, A. arouatuB -Cortínarina

bovinusnak, az A. sordidus — Russula densifoliamik, az A. Speculum

(Pluteus)pellitusnak, az A. flavidus — A. I
Pholiota) mutabilisnek,

CUU8 _A. (Lepíota) mastoideusnak felel meg, részben épen Bbitzbliuyb

ujabb meghatározásai alapján, melyeket az én más adataim róv< d vég«

Minden azt bizonyítja, hogy a színes eredetiét egybevetése nélkül

kevés vagy semmi alappal sem bir találgatásunk, így felemlíthetném

zetül a Lactarius deliciosust teszem, BrBBBBBOB-nek k C ábrája a

Fries, Kalchbrenner, Reichardt wind Lactarius deliciosusnak w
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tzelmayrral egyetemben; Kickx Russula adulterinát vélt látni e metszetben—
az eredeti (Codex 39. lapján) megtekintésével pedig kiderül, hogy — Can-

tharellus cibarius áll elttünk.

Azokra az esetekre pedig nem is akarok most utalni, a melyekben

többféle, s nem ritkán 2—3 féle faj is van a Codex ugyanazon tábláján

festve, STEEBEECK-féle másolatok nem ritkán egyesítik a különböz fajokat

s igy végtelen zavarnak lettek kútforrásává. Ezekre az esetekre nézve dol-

gozatom most következ része ad felvilágosítást.

Most pedig által térek a BRiTZELMAYR-féle meghatározásokra s az

általa követett rendben fogom megjegyzéseimet megtenni.

1. A. caesareus Scop. Sterbeeck 4 tab. D. E. (recte D. E. F.) mindkét

ábra Joh. Bauhin Históriájából van másolva, mondja Britzelmayr, de a két

F-fel jelölt s a tábla alján díszl ábráról nem tud semmit. Ez a két ábra

nem egyéb, mint a Clusius-féle Codex 57. lapján látható s színre is igen

jól eltalált ábrázolatok másolatja. A XVII. gen. esc. mint Clusius kezeirá-

sával e táblán olvasható, csak e két ábrára vonatkozik, a Keiserling-re,

mint azt egy más kéz más tintával a kép fejére felírta. Sterbeeck rézmet-

szeti másolata annyiban különbözik a Codex képétl, hogy a baloldali

ábrán ersen kirajzolt hymenium-lemezek a festett képen csak úgy nagyjá-

ból jelezvék s alig egy kis részük vonul végig a kalap periméjeig. A J.

Bauhin-féle képek mása, Sterbeeck D. E. ábrái gombánkat semmi különö-

sebben nevezetes oldalról nem tüntetik föl ; E.-t még másnak is lehet

nézni, D. pedig határozottan nem fejezi ki a jellemz vonásokat; min
mások a Clusius Históriájában cclxxij lapon látható, a gombát még tojás-

korában bemutató fametszetek. Ezek révén a meghatározás biztos s tényleg

a Clusius magyarázók nem is különböznek.

Érdekes Sterbeeck azon följegyzése, hogy 1669. okt. 3., 4., 5. is

szedte e gombát, meg Portavilla is, kit említ, szintén e körülmény foly-

tán nevezi szi gombának.

Clusius Históriájának más két ábrája (cclxxiij lapon) fang, jam
expansum két kifejlett gombát mutat be ; hymenium is jól van rajzolva,

de ezek nem készültek a Codex képei után.

Ez volt a rómaiak Boletusa s e gombából készített s méreggel meg-

rontott ételt nyújtott Agrippina férjének, Tiberius Claudius Caesarnak,

hogy saját fiát, Nerot, a trónra juttassa. Errl az esetrl ír Juvenalis,

V-ik satyrájában :

Vilibus ancipites fungi ponentur amicis,

Boletus domino ; sed qualem Claudius edit,

Ante ilium uxoris, post quern nil amplius edit.
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és tovább a VI. satyrában :

minus ergo nocens érit Agrippiuœ
Boletus

; siquidein unius pnecordia j.r.— u

Die senis, tremulumque caput desceudere jussit

In caelum —

Clusius már idézi Juvenalis e két helyét és egyben hozzá
még ezt :

«Sed ex ipse Nero, Boletum Deorum esse cibum ciivillari Bolebat,

quia illó perijsset Claudius Cœsar, & defuncti Cœsaris in Deorum nume-
rum referri solerent.»

Az Vrgombának, mint Clusius hívja (Vngari propter exeellentiam

Vrgomba, veluti si diceres Dominorum fungum, seu primarium fhwgnm.
appellant.) a magyarok módja szerint többrendbeli elkészítése dívik, ezekéi

Históriájában szépen felsorolja, valamint megemlíti azt az esetet is, meh
1584-ben történt meg vele Német-Ujvárt, mikor Batthyány Boldizsár ven-

dége vala. Az asztalnál ülénk ép ebédnél — úgymond — mikor egy tál

levében úszó úrgombát hoznak elibénk, én, ki gombával alig élek, Dem
tudván, hogy a sáfrányszín folyadék a gombának leve volna, francziául

kérdést intéztem a házigazdához eziránt. (Itt felemlíti aztán, hogy Batthyány

számos nyelvet beszélt : plures enim ille Heros peregrinas lingua-
|

vernaculam perfecte callebat, Latinam, Italicam, Gallicam, Bispanicam,

Germanicam & Vandalicam, sive Croaticam, ab Vngaricadiversam.i O ked-

vesen nevetett s az asztalnál ül magyar urakhoz fordulva közli velük az

esetet, hogy mint megjárá Clusius Vram az imént, erre mindnyájan haho-

tázni kezdenek, csudálkozván, hogy én, ki évek óta járok a gombák után,

nem ismertem az urgomba e tulajdonságát.

2. Amanita phalloïdes Fr. Sterbeeck 23. I. K. Besser als die Figur I

ist die Figur K, sowie der Text zu beiden Figuren gehalten.» Biutzki.mwi;

i. h. 46. 1., tényleg az I-vel jelölt kép után alig valamire, a K-val jeloK

után, pedig mégis AMANiTÁ-ra következtethetünk; a Leírásban
i

«Ronde Sulfer Fungi» = kénszín kerek gomba néven vezetvén be

Sterbeeck, már több támpontot nyerünk. A volva maradéka a tónk t..\. D

nincs kitntetve s így még sem biztos elvégre a meghatározás, a tónk töve

Orchis-gumó módjára tagoltnak van rajzolva, ez akar talán a volva lenni

Kickx szintén csak kérdjellel írja hozzá a phalloides tájnevet

3. A. Mappa Fr. Sterbeeck 21. D. «Die Stielbasis ist nnnatnrlioh

stilisirt» mondja róla Britzelmayr (i. h. 46. 1.), ha azon Kan

jól szemügyre vesszük, azonnal világos, hogy mi ez. A gomba tönkje le

van szakadva s hogy felállítható legyen, egy esztergált vékony, talpas hen-

gerre van felhúzva, ezt nézte Britzelmayr unnatürliche Stüisiiungnak.
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4. A. Muscarius L. Sterbbeck 22 A, B, C, C. A képek eredete egészen

világos. Britzelmayr nem tudja megfejteni ugyan s csak annyit emel ki,

hogy az A ábra hasonlít a Clusius Históriájában közölthez : «Fig. A ähnelt

jener in Clüs. XII. gen. pern. fung. 4. Spec, namentlich dadurch, dass

sich dem älteren Pilze ein jüngerer beigesellt findet» (i. h. 46. 1.) A Ster-

BEECK-féle ábra azonban nem egyéb, mint a Clusius Hist, cclxxx lapon lev

képnek megfordítása, azzal a kevés különbséggel, hogy a fiatalabb gomba

kalapja kissé csomósán összehúzódva van rajzolva, meg a pikkelyek is

kissé szabadabban vannak tartva, különben nagyon elárulja a másolást az

egyezés a fiatalabb gomba tönkjén látható két gyrs vastagodás közt, mely

pontosan CLUsrus-ból van másolva. No de ez mellékes, Sterbeeck képe

a CiiUsrus-félének módjára készült s eredetisége talán a pikkelyek kivitelé-

ben nyilvánul. À—13 és C, C ábrák iránt Britzelmayr azt a kifogást emeli,

hogy Sterbeeck szerint «onder is den hoet met dick swart plues bewasschen»,

vagyis a kalap alsó oldalán vastag fekete sávok láthatók, az eredeti szöveg-

ben azonban nem így van, hanem «onder is den hoet met dick swart lanck

plues bewasschen», mi a dolognak egészen más értelmet ad, mert fekete,

hosszú sávokra kell fordítni a kifejezést, akkor pedig úgy körülbelül meg-

kapjuk a 22. C (alsó bal sarokban) hymeniumának durva képét. Hogy ezen

passus alapján határozta volna Fries az A ábrát Coprinus atramentarius-

nak, nem lehet elhinnem BRiTZELMAYR-nak, a nagy svéd gombász talán

jobban értett hollandusul, meg a szeme is jobban volt gyakorolva, hogy

Coprinusnak nézhette volna az A figurát. Igaza van KiCKX-nek, ez tisztára

«évidemment par erreur» esett meg FRiES-szel.

A mi már most a B és €, C ábrák eredetét illeti, erre nézve Britzel-

mayr nem tud semmit sem mondani. Én azonban két igen érdekes dologra

jöttem rá. Egyik az, hogy a B, C és C a Codex 28. lapján látható aquarellek

másolatai, még pedig B teljesen a lefelé fordított gombát mutató, C szin-

tén, végre a harmadik a gombát -álló helyzetben feltüntet C részben, mert

tönkjébl csak egy kis darabka van rajzolva. Tény tehát, hogy a Sterbeeck-

féle Fermillioene vlieghen Fungi (mert a cinober színt elválasztja az

A-tól, a vörös légygombától) képei a B. C. C, a CLUsrus-Codexbl másolvák,

már most lássuk mit ír Sterbeeck könyvének 215. lapján. Itt ez áll:

«De derde Vlieghen fungi» czím alatt «Van dese heest Clusius gheene

figuren, waerom ick hier van ghelijcken, als van de voorgaende, wederom

dry figuren naer het leven vertoont hebbe». Vagyis errl Clusius nem adott

ábrát, miért én errl is három képet nyújtok, ép úgy, mint az elbbirl,

ugyancsak élet után rajzolva !

Elbb kimutattam, hogy a B. C. C. másolatok Clusius Codexébl, itt

pedig az áll, hogy természet után készültek !

Most még tovább is mehetek. Sterbeeck harmadik légygombája

megintlen Clusius Codexébl van másolva, nem «íiaer het leven» nem
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élet után s látható a Codex 43. lapján. Neve Brrnsmox-né]
Vlieghen Fungi met den dicken Steel, in 't Lati.jn Fnngns mujwariui
rufus pediculo crasso». Ez az Agariciis fasHgiatus Fries Epicrisii p. 174),
vagyis a CLUsius-féle pern. fung. gen. XII. :, Bp. (ccfcca I.).

4. A. pantherinus DC. Sterbeeck Is tab. V. <;., helyesebben F. P. <i.

Ezek a képek is a CLusius-Codexbl valók. A Codes !:.. lapján találja!

a gombát visszájáról, F.-et a gyr nélküli s (l-.t a gyrs álló gombéi
Ugyané lapon van még egy negyedik kép is, mely ugyanéit a faji ábrá-

zolja, de újabb részletet nem tntet föl. A színes képek bizonyítása Bzerint

mindhárom rézmetszet (= IS.tab.F.F.G.) együvé tartozik. Reiohabdt mikor
csupán a G. ábrát idézi, meg Kalchbrenner is ( nála a tábla-szám al ma
vétve, 16. áll 19. helyett) Fries után indultak, ki a Systems I. 17. lapon

Dorsum buf. Sterb. t. 19. G. idéz. Sterbeeck átvette Ci.usius-tól a gomba
magyar nevét is «in het Hongersch bagolygomba»» s ö maga padden
buyck = venter bufonis-nak hívja az F. ábrákat, s a G. pedig padden

rughnak= dorsum bufonis. CLusrus-nál Bagoly-gomba nem io ennv. Krotten

Schwammen olvasható a képek fölött (Cod. 15.) s Clusius kezétl VII. Qen.

pernic. — non edulis.

5. A. vaginatus Bull. Sterbeeck 20. D. Nem egyéb, mint a Clusius-

Codex 31. lapján látható aquarell másolata. Sterbeeck ezt a/, ábrái met-

szette rézbe; a kucsmát nem rajzolták egész pontosan, mert oldala kissé

benyomott, a tönk hajlása is egy kissé eltér, de az egész kép mégis a

CLusius-félének mása ; érdekes, hogy a tövéhez tapadó volva-maradék is

egészen híven van másolva. Sterbeeck errl a gombáról így ír: "Nu word!

ons by figuren vertoont, ende naer het leven uyghebeldt der Sotten fungi,

de welcke van vele Auteuren beschreven wordt maer met gheene figure

vertoont» (202 p.), tehát sok szerz leírta már ezt a bolondok gombáját, de

még senki sem ábrázolta képekben, most pedig mi képét közre adjuk :

miután hivatkozik CLUSius-ra, mikor a német nevét közli utána : iCli nus

noemt dese in het Hooghduytsch Narrenschwamim n
,
dir hy VOOI sijn

elfste be schrijft», egyben még a Codex illet képét is felemlítheti rolna.

Igaz ugyan, hogy e kép is élet után készült — naer hel Leven de nem

Sterbeeck számára, hanem jó száz évvel elbb s Magyarországon. Clusius

maga csak a jelzést írta föl a Codex :U. lapjára «XL Gen. pernic.

edulis». Más kéz írta a német szöveget, mely így szol : iNarren Bohwam ei

wachest glaich wie die Kayserling herauss und wachsen auch selbigmal».

6. A. procerus Scop. Sterbeeck 7. A. Ez az ábra ugyancsak a Cu

Codex 58. lapján látható aquarell után készült, erre mutat a tnk m<

habossága, meg a gyr, mely koronára emlékeztet, a kalap teteje mar a

História cclxxiiij lapján lev Eametszet számbavételével \an raj

aquarellre Clusius feljegyezte a XVIII. Gen. esouL, más kés pedig tin

az Ewz lab elnevezést.
ii

Természetrajzi Füzetek. XVII. köt.
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7. A. pessundatus Fr. Sterbeeck 6. D. D. Ez a kép a CLusius-Codex

46. számú aquarelljének másolata s e szerint még a harmadik, D-vel jelölt

ábra is (Sterb. 6. tábláján) hozzátartozik. A festett képen a gomba színe

szép piros s egész habitusa Eussulára vall ; Kalchbrenner és Eeichardt

Eussula depallensnek határozták meg, a festett képen azonban a hyme-

nium, illetleg a lemezek sárgák s így inkább Eussula integrának kell tar-

tanom. Clusius a festmény fölé «XIII. Gen. esc.» jelzést írta s más kéz

pedig a «werews galambicza» nevet. Sterbeeck leírása a hymeniumról

nem egyez a festett képpel, pedig a rézmetszetek megszólalásig híven má-

solvák s így a leírásnak is egyeznie kellene ; különben a magyar nevet is

átvette.

Sterbeeck leirását más fajra lehet vonni s az lehet, hogy esetleg

A. pessundatusra vonatkozik, de a közlött képek a 6. tábla három, D-vel

jelölt ábrája a CLusius-Codex 46. tábláján látható és nem egyez a leírással.

8. A. Russula Schaef. Sterbeeck 8. A. A. Hogy a STERBEECK-féle

ábrák Clusius históriájának cclxxj lapjain található XV. gen. esc. 2. Species

másolata, mint Britzelmayr állítja (i. h. 47. 1.), alig világlik ki a képek

egybevetésébl. A Históriában közölt fametszetnek megfelel kép nincsen

a Codexben. STERBEECK-nek a 8. táblán F. F.-el jelölt képei azonban, me-

lyekrl Britzelmayr azt írja, hogy «Gute Abbildungen, namentlich jene,

welche die Lamellenseite zeigt» (i. h. 47. 1.) nem tartoznak ide. Ezeknek

eredetijei megvannak a Codexben a 26. lapon s egy 11 cm. átmérj, fehé-

res testszín, pirossal halványan hangolt s Sepiával árnyékolt nagy gom-

bát ábrázolnak. Eeichardt ezt Lactarius subdulcis-nak határozta meg a

Históriában olvasható leirás után, nem tudván természetesen, hogy a IX.

gen. esc. 3. species képe meg van STERBEECK-ben (= 8. tábla F. F.),

Kalchbrenner pedig Lactarius pyrogalusnak determinálta. A Codex 26. lap-

jára e gombához Clusius hozzávezette az osztályozást : IX. Gen. esc. 3.

s más kéz pedig «Herynch, Kremlinge» elnevezést írta rá. A festett képen

piros tejnedv szivárog ki a megsértett lemezekbl. így e képet fajra meg-

határozni biztosan nem igen lehet, emlékeztet azonban a Lactarius luridus-ra

(Pers.) Fries, nagysága, színe által, meg azért is, mivel nedve piros, a

L. luridus fehér tejnedve pedig kiszivárogva megpirosodik.

9. A. variegatus Scop. Sterbeeck 4. F. F. «Zwar von Sterbeeck,

Fries und Kickx zu A. caesareus gestellt, aber doch unschwer als A. varie-

gatus zu unterscheiden» mondja róla Britzelmayr (i. h. 47. 1.). Fentebb

már kimutattam, hogy e két metszet a CLusius-Codex 57. lapján látható

aquarellek másolatja s a «Keyserling» névvel van jelölve s az A. csesareus-

nak felel meg, mint ezt az összes autorok helyesen következtették. Ster-

beeck képei után az A. variegatus Scop. meghatározása elejtend ; minden

következtetés, melyet Britzelmayr Sterbeeck szövegébl levon, elesik,

miután a kép eredete ki van mutatva s mivel maga Sterbeeck is a D. E.
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F.-et mint együvé tartozókat tárgyalta, ebben az esetben he-
lyesen.

10. A. imbricatus Fr. Sterbeeck G. C. C. iBeide Abbildun
den unzweifelhaft den A. imbricatus vorstellenden Figuren m Cu
gen. esc. fung. 1. spec, nachgezeichnet» mondja Brttzelmayb (i. h. Í7

lap), ez azonban legfeljebb a kalapjára fektetett gombái ábrázoló képrl
áll, mert az álló helyzetben rajzolt, a Codex 4i>. lapján láthat-, festeti k< p-

nek mása. Britzelma.tr szerint Fries Lactarius torminosns-nak bat;,

volna meg e képet, igaz, így olvasható a Systema mycologieimi 1. d.sjh
63. lapján, de az Epicrisis (1836—1838) 33. lapján viszont az A. imbrica-

tushoz vonja: tandem certe exposita, male hactenus cum A. torminoso =
Clus. pernic. g. XXI, ex iconis habitu coníüsa, sed descr. maint.

similitudinem summám cum A. albo-brunneo esc. gen. XX. bd. I.
i qu

verbis notât.

A kérdéses gomba az imbricatus leirásaival nem egye/, meri oápolyi

vörös szín, míg az imbricatus színe umbrás-vörös (umbrino roio-palle-

scente). Az esc. gen. XX. sp. 1. melyhez hasonlít, Fries szerint is témleg

nem A. albo-brunneus, mert vörös gomba, hanem az A. torrainosusho/.

hasonló növényt ábrázol (Sterbeeck 6. E. F. = Codex 64. fels kél

képe). A Codex 64. lapján a második sorban álló két kép már inkái, I» i

az A. albo-brunneus-szal, mert fahéjbarnás szín s lemezei közt piros

színnel festettek is vannak; tudvalev, hogy az albo-l,runneiis Lei

megpirosodnak.

11. Agaricus tumidus Pers. Sterbeeck 18. E. E. Az eddigi szc

úgy látszik, nem olvasták Sterbeeck szövegét elégséges figyelemmel :

BRiTZELMAYR-nak is elkerülte figyelmét az ezen gomba leírásának mindjárt

elején olvasható megjegyzés. Itt ugyanis nyíltan megmondja Sn.i.

(191. 1.), hogy honnan vette a borsos gomba képeit. «Van dese lu-« ft ens

Clusius in sijnen geschilderden boeck ses verseheyde figuren gh< steldt,

van de welcke hier dry met de letter E vertoont worden" : vagyis Clubius

az képes könyvében errl a gombáról hat különböz képet adott a

közül itt hármat, az E betvel jelölteket lerajzoltattuk. A Codex 7.

lapjain 3—3 képe látható a borsos gombának; Clusius a fiatalabb L'<>ml>a-

kat a 7. táblán ábrázolta, mert külön fajnak tartotta: Ejus lieet bina vide-

antur species, aetate tarnen inter se duntaxat differre arbiträr. \ gomba

színe (atro-rufescente) feketés vörös volt Clusius szerint, a ki pes gesztenye-

barnák, a leírásokban pedig hamuszinrl olvasunk.

12. A. pes caprae Fr. Sterbeeck '.». A. A. [gen jó másolata :i Cod« i

38. sz. képének.

13. A. arcuatm Fr. Sterbeeck 7. C, C. Szintén a Cod« sWfl *an má-

solva, a 37. sz. kép után. Kalchbrknnkk is A. arcoatusnai batárosti meg

a X. gen. escul. fungor. ± speciest. A Codex 37. s/, kepét asonban, m lyd

n*
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közöltem BEiTZELMAYE-rel, Cortinarius bovinus FEiES-nak determi-

nálta, czikkelyének megjelenése után; ennek folytán meg. kell változtat-

nunk az A. arcuatus-t s helyébe C. bovinus-t írunk. Az A. arcuatus hyme-

niuma fehér, a C. bovinusé fahéjbarna, már most e részben természetesen

a színes kép dönthetett csak: a színes képen a hymenium igen jellemzen

van megfestve s így e kérdés megoldható volt.

Eeichaedt ismeretes CLUSius-tanulmányában nem vetett hozzá s két-

ségesen hagyta a fajt: «als mir vollkommen zweifelhafte Arten von Agari-

ricus wären noch anzuführen : Fung, escul. gen. X. spec. 2 . . . etc. Mit

Eücksicht auf den deutschen Namen könnte man an Ag. (Pluteus) cervinus

Schaeff. denken ; vielleicht bestätigt eine Einsicht in die oben erwähnten

Original-Abbildungen von Clusius diese Verrnuthung » (i. h. 165. lap).

Eeichaedt gyanítása nem teljesedett be ugyan, de az eredeti kép mégis

megadta a kell felvilágosítást.

14. A. brevipes Bull. Steebeeck 8. G, G. a Codex 13. sz. képét ábrá-

zolja. A CLUSius-magyarázók Fbies (Epicrisis p. 30) után, Kalchbeennee

és Eeichaedt Agaricus Eussulá-nak határozták meg, támaszkodva a cclxxj

lapon olvasható leírásra, mely vörös gombáról szól s tartva magukat a

Históriában e lapon látható ábrákhoz ; valószín is, hogy Clusius Agaricus

Eussuláról írt s azt ábrázolta. De ha visszatérünk a STEEBEECK-féle 8. G,

G. képhez, azt látjuk, hogy az nem egyez a leírással, Steebeeck Clusius

XV. 2. speciesérl beszél, a Eott Schwindlingrl, de más képet ad hozzá.

Itt alkalmasint valami tévedés van a dologban. ugyanis a Codex 13. ké-

pét másoltatta egészen pontosan, ez pedig egy umbraszín gombát ábrázol,

melyre az A. Eussula leírása sehogy sem illik, a szövegben pedig így ír :

«Het is seker dat . . . ende voor al eer dat ick de figure van Clusius naer't

leven heb geschildert ghesien». A Codex 13. képéhez Clusius hozzáírta:

XV. Gen. esc, más kéz pedig a Herenchíj és Schwaindling nevet írta rá.

A brevipes leírása talál a képre s így Kickx-Beitzelmaïe meghatározását

megtarthatjuk.

15. A. sordidus Fr. Steebeeck 16, D, D; nem egyéb, mint a Codex

34. számú képének másolata, Steebeeck leírása nem illik a színezett képre,

mert a hymenium nem szürke (het plues is grauw), a tönk sem witrosch,

hanem halvány okkerszín. Beitzelmate a Codex 34. sz. színes ábráját

Eussula densifoliának határozta meg, Clusius leírása nem talál egészen a

képre, melyre Sawtaschen van írva, míg a Históriában felhozott nevek wt

felem terewm gomba, Fröschen stuel hiányoznak. A fung. pern. gen. XIII.

körül különben nagy zavar uralkodik, Kalchbeennee Steebeeck 20. E-t

idézi hozzá, ez tényleg a Codex 44. ábrája s ezen olvasható az útfélen

term gomba, froschenstuel megjegyzés, meg a juniores és a XIII. gen.

pernic. non edul. Clusius tollából. A Codexben tehát két különböz kép

szerepel, mint
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XIII. Gen. pernio, non edul. Cod. 34. sz. = Stebhbkoh 16. D.D. Etassuli

d< QBifolis.

« « « « « « 44. sz. = Stebbbboe 20. E, B. Psalliota
cretacea Kalchbrenner szerint.

Britzelmayr dolgozata további folyamán b Stebbebok Î0. II.
ábrákra is kiterjed s Coprinus fuscescens-n< k határozza mi még
alább visszatérünk.

16. A. Calceolus Fr. Sterbeeck 6. E. P. Gr. a Codex 64. az. tábláján

látható 4 gomba kép közül másolva. E. F. egyforma gombát ábrázolnak, a
G. azonban más gombafajhoz tartozik az utolsó képpé] együtt, mely
STERBEECK-nél nincs rajzolva. Ö ugyan ezekrl is azt írja, hogy lelet után

rajzolvák», azonban a rézmetszetek mégis a Codex 64. tábláján látható

ábrákat másolják. A leírásban ragaszkodik CLUSius-hoz, meri utal a 6. C.

ábrára, melyhez igen hasonlít a feny-alja gomba; Clusius szintén így

tesz, mikor a X. gen. 1. spec.-re utal.

Sterbeeck 6. E. F. ábráit Kalchbrenner Clus. XX. fang. eso. I

.

A. (Tricholoma) albo-brunneus-nak, Eeichardt pedig A. (Tricholoma)

militarisnak veszi, mindketten Frees után indulván, ki (Epior. í'.u ai

A. militarisnál hozzáírta : «Clus. 1. c. sp. 1.» (vei potius A. albo-brnnn).

A Clus. XX. fung. esc. 1. spec, azonban Sterbeeok 6. E. F.-t ál)rázolja,

ezeket pedig Frees az A. Calceolushoz teszi (Epicr. 'i'M, hozzáadván még

a G. ábrát is. Egybevetve ábráink közül az E. F. színét, mely téghu

a Lactarius deliciosushoz hasonlítom ket. Frees ugyan s utána másol a

ÍEing. esc. XII. gen.-t tartják annak s hozzá idézik Sterbeeck 4. C. ábráját,

ez pedig a Codex 39. sz. tábláján látható balfelli kép másolata: e táblán

még két ábra van, de ezeket nem rajzoltatta Sterbeeck. Ez a kép a Oan-

tharellus cibariust ábrázolja s így a XII. gen. esc. nem Lact, deliciosua,

hanem egy teljesen más, nem is rokon faj a Cantharellua oibarinahoz vo-

nandó. Sterbeeck különben maga is megvallja, hogy honnan vette a \. C.

képet : «In der gheschilderten boeck van Clusius, hol» ici t\ \ beyde

figueren bevonden, de eene de helft kleyn der als de andere: d

van de s'elve heb ick hier in print ghestelt», vagyis «CmsiuB-naB könyvé-

ben két különböz ábrát találtam; az egyik felényi csak, mint a másik, a

nagyobbikat itt nyomtatásban ábrázolom».

17. A. platyphyllus Fr. Sterbeeck 16. H, H. = Codex I 2. tópe. G rte

Clusii pern. gen. VIII Sterb. t. 1(5. H. (Fuies Epier. 82.)

18. A. fusipes Bull. Sterbeeck 25. H. = Codex 7-. képe, itt azonban

még egy gomba külön is van ábrázolva. (Clus. tun-, pern. XX 1

1

6. spec.)

11). A. dryinus Pers. Sterbbbob 8. E, E. Codex 25. táblájának tu I

fels sorban álló ábrájával. Fries utáni meghatározás, osas KtfOTBH
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tekinti a IX. esc. gen. spec. 2-t A. (Pleurotus) corticatusnak. Az A. dryinus

leírása jobban illik képünkhez.

20. A. ostreatus Jacqu. Sterbeeck 12. B, B. = Codex 9. Fung. esc.

VI. A. (Pleurotus) sapidus Schulzer-Kalchbrenner szerint, míg Beichardt

Frees nyomán A. (Pleur.) ostreatusnak veszi. A képek összevetése után

a Codex 9. inkább A. ostreatus-nak tekintend. Ezen táblán CLUsrus-tól

VI. Gen. esc. delineand. olvasható, más kéztl ered a Szilfan termewt

gylwa és vlmei megjegyzés. Hogy Beichardt szerint a B. egyéb volna :

wäre Fig. B. eine Abbildung des Pol. sulphureus (Britzelmayr i. h. 49. 1.)

nem látom sehol Beichardt CLusius-tanulmányában.

Sterbeeck 12. G. a Codex 5. táblájának legalsó, 3-ik sorban látható

képe. Ezen táblán összesen öt, együvé tartozó ábra van s ezek jóformán

egyeznek az A. (Pleur.) sapidus ScHULZER-rel (Icônes selectae Hymenomyc.

Hung. t. VIII. f. 1.). A Codex 5. táblájának ezt a képét (Sterb. 12. C.) nem
említi sem Kalchbrenner, sem Beichardt. A táblán különben VI. gen. esc.

olvasható CLUsrus-tól, meg egy más kéz írásában gilva gyertyán fan termet

hagenbuche. A Históriában látható képek cclxvj lapon VI. gen. esc. fung.

nem pontos másolatok a Codexbl, mert tömegesebb, többtagú családot

ábrázolnak.

21. A. rhodopolius Fries, Sterbeeck 16. G, G. = Codex 21. táblájá-

ról a jobboldali fels és a második sorban lev ábra == Fung. pern. VI. gen.

Ezt Fries után (Systema I. p. 197, Sterb. t. 16. G!) mind A. rhodopolius-

nak veszik. A Codex 21. tábláját egybevetve Krombholz 55. tábláján 17

—

22. sz. a. ábrázolt A. rhodopoliusszal, épen semmi hasonlóságot sem mutat,

úgy, hogy e meghatározást teljesen tévesnek kell tartanom.

22. A. Speculum Fr. Sterbeeck 16. B, B. = Codex 33. XHI. Gen.

pern, mint Clusius kezeírásával rajta olvasható; vörös hérincz, ut felen

terem, nem jó, írta rá egy más kéz, míg Clusius még adultiores ós aduit,

írta hozzá és mint rendesen, a számokat.

Itt mindjárt az elején egy tévedést kell felderítenem. A Codexben

háromszor fordul el a XIII. gen. pernio, s két különböz gombát ábrázol.

Lássuk ket sorjában :

1. Codex 33. = Sterbeeck 16. B, B. A. Speculum Britzelmayr. i. h.

49. 1., errl írja , hogy : «Eine hübsche charakteristische Abbildung mit

nahezu vollständig ausreichender Beschreibung», — a Codex 33. képét

azonban megküldtem neki s azt látván, a színes képet A. (Plut.) pellitus-

nak határozta meg.

2. Codex 34. XIII. Gen. pernio, non edul. 22. num. Cod. = Sterbeeck

16. D. D. — Bussula densifolia.

3. Codex 44.=XHI.Gen. pern., 19. num.

=

Cod. Sterbeece 20. E, E.=
A. (Psall.) cretaceua Kalchbrenner szerint, ezt ismerték eddig csak mint

XIII. Genust s nem tudta senki, hogy a STERBEECK-féle 16, B. B. ábrák is
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s az
Clusius Codexébl valók. Ekichardt ezt teljesen kétségesnek vallja
eredeti képektl várja a felvilágosítást. Britxklmayk Coprinna faaoe»
nek vallja (i. h. 52. 1.) a STERBEECK-féle 20. E, B. ábrákat, ópúgy, mini
Kickx is.

23. A. pascims Pers. Sterbeeck 16. E, E.= Codex IC, VIl.íí, ,,. pern
a Codex eme képéhez

: «Bagoly-f nem io megh enniji van írva. !:.:.,,. \. :I .r

és Kalchbrenner A. (Pameolus) papüionaceosnak határozták
Codex képe sem ezzel a fajjal, sem az A. pascuus képével nem egyezik d.

Britzelmayr atlasát: Hyporhodii 16.), hanem hasonlít az Ag. aeolinü
(Hyporhodii fig. 44.) képéhez; ennek kalapja agyán Bzótkerül, .1.-

hogy a Codexben fiatalabb példányokat ábrázolt a fest.

24. A. praecox Pers. Sterbeeck 5, A. A. = Codex 25. lapjának alján

látható 3 együvé tartozó gombakép közül kettnek mása. Kalohbbbnotdí,

ki Lactarius subdulcis-nak Bull. vette a IX. Gen. esc. 1. sp. A Codez képe
fehér gombát ábrázol, kalapján sárgás foltokkal, hymenium fahéjszín,

így az A. prœcox inkább illik rája.

25. A. destricttis Fr. Sterbeeck 21. C, C, C. = Codex Os. táblájának

mása. A XVIII. Gen. pernic Kalchbrenner A. (Mycena) epipteryghu Scop.-

nak, Beichardt pedig Cortinarins cinnamomeus Fr.-nek határozta ni<

26. A. fastigiatus Schaeff. Sterbeeck 22. D, E, E.= Codex 4:J = XII.

Gen. pernic. 5. sp. non edul. 18 n. cod. fliegen Schwämme felírást viseli

Keichardt is az A. fastigiatus meghatározás mellett van; egybevttv. n

Schaeffer Fungorum Icônes t. 26. képével, úgy látom, hogy a kett

elüt egymástól ; a Codexben ábrázolt gomba vörösbarnás, nagy, 12 cm.

átmérj, hymeniuma sötétbarna lemezeket visel s így a üíelanosporei

csoportban kell utána néznünk; Kalchbrenner meghatározása így inkább

rávezet s csakugyan a ScHAEFFER-féle A. silvaticus képe (Fnngornm [cones

242. tábla) jól egyezik, csakhogy a Codexben ábrázolt gombán nincs gyr.
27. A. versipellis Fr. Sterbeeck 20. B. = Codex 32. táblájának bal-

felli fels képe, egy kisebb alak van még a táblán, a többi négy kép ma-

gombát ábrázol. Fries után az autorok mind meg egyeznek a 20. B.

határozásában.

28. A. flavidus Pers. Sterbeeck 24. M. = Codex 60 = XXII. <i. n.

pernic. 1. spec, non edul., tuvisaly gomba. Jó képe az A. (Pholiota) muter

bilisnek, Kalchbrenner is így határozta meg, Reichabdt ellenben A. (Flam-

mula) flavidusnak, Fries nem nyilatkozott róla. A festett kép t. 1

megfelel az A. (Pholiota) mutabilis-nek s így az A. Dáridós meghasal

elejtend.

29. A. apicreus Fr. Stebreeck 25. D.= Codex 72. XXII. (Jen. pernic.

non edul.

30. A. (Collybia) velutipes Curl. Krombholz 44. t. 78. f. képéh<

sonlít inkább. Kalchbrenner szerint A. suWateritius Bot
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pedig szintén e fajnak tekinti, de az A. (Pholiota) mutabilis synonym név

alatt említi.

31. A. arvensis Schaeff. Stekbeeck 15. F. G. H. I. K. = Codex 17.

Kalchbeennee és Eeichardt nem vették figyelembe Stekbeeck e képeit, a

Históriában ugyanis nincsenek rajzolva.

32. A. silvaticus Schaeff. Stekbeeck 6. A, A, A. = Codex 6 == VII.

Gen. esc. fung. Legjobban hasonlít a balfelli kép Schaeff. Fung. Icônes

CCI. tábláján látható 1. sz. ábrához.

33. A. sublateritius Schaeff. Sterbeeck 25. C. == Codex 79. lapjának

alsó képe = XXII. Gen. pern. 2. A fels kép, mely a hymeniumot mutatja,

a gombacsoport alulról van rajzolva; nincsen másolva STERBEECK-nél.

A hymenium gombaképünkön sárga, a jól kifejlett példányoknál is s ezért

inkább az A. navidus ScHAEFFER-hez vonandó, mint ezt Kalchbrenner tette,

Eeichardt viszont az A. sapineus FRiES-hez vonja, a képeken azonban a

jellemz pihék v. pikkelyek nem láthatók. Az A. sublateritius Schaeff.

meghatározás nem illik képeinkre, mivel a Britzelmayr által gyanított

fajnak hymeniuma eleinte fehér, késbb szürkés-olajzöld.

34. A. capnoides Fr. Sterbeeck 25. F. = Codex 81. XXII. Gen.

pernio. 3., Kalchbrenner is így határozta meg, a festett kép azonban inkább

hasonlít az A. picreus Pers.-hoz, a hová Eeichardt vonta.

35. A. cascus Fr. Sterbeeck 20. H, H. = Codex 49 == XVI. Gen.

pernio.; kijó gomba. Britzelmayr maga A. (Lepiota) mastoideusnak hatá-

rozta meg e képet, a jobboldali H, Coprinust ábrázol. Kalchbrenner és

Eeichardt a rézmetszetek után A. (Panseolus) separatus L-nek vették a

«kijó gombáját».

36. A. fimiputris Bull. Sterbeeck 20. F, F. = Codex 50 = VI. Gen.

pern. 2. sp. ; az összes szerzk fimiputrisnak vették s a kép meglehetsen

egyezik e faj diagnosisával.

37. Coprinus fuscescetis Schaeff. Sterbeeck 20. E, E. = Codex 44 =
Xin. Gen. pernic. ; hymeniuma fehér s azért inkább a KALCHBRENNER-féle

meghatározása valóbbszín, szerinte ez az A. (Psalliota) cretaceus Fries.

38. C. cinereus Schaeff. Sterbeeck 24. E, E.= Codex 3. Kissé nagyítva

s hosszabb tönkkel másolva. Színe galambszürke s így e meghatározás,

egybevetvén Schaeffer képével is (Fung. Icônes 100. tábla) elég találó.

Kalchbrenner és Eeichardt C. fimetarius Fr.-nek határozták meg.

39. C. micaceus Bull. Sterbeeck 22. 1. 1. K. L. = Codex 51. lapjáról

van másolva az I. I. és K. kép ; az L. nincsen a Codexben, hanem a His-

tóriából van véve = XVI. Gen. pern. 3. spec. Az összes szerzk megegyez-

nek e meghatározásban. Schaeffer képeivel (Fung. Icônes 66) egyezik.

40. Cortinarius varius Schaeff. Sterbeeck 18. G. H. = História XV.
Gen. pern. 1. spec. CCLXXXj. lapról a fametszetek másolata, nincsen meg
a Codexben. Kalchbrenner ezt Cortinarius (Myxacium) argentatusnak veszi,
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míg Eeichardt, Fries nyomán (Epier. 258.) ugyancsak a C. fariul h,
benne

;
tényleg a ScHAEFFER-féle képekkel (Fun-, [oonea \1. t.) megl<

sen egyez.

41. C. cinnamomeus Linn. Stbkbbbok 20. C, C. = Codei 32. látható
képek közül az egymás alatt álló két jobboldali (d. altérai Irta hozzájuk
Clusius) másolata a többiek közül, errl a 32 tábláról, egy rajzóira van
STERBEECK-ben 20, B. jegy alatt, ezzel foglalkoztak mar. (1. feni bb) -1. ai
elbbiek Kalchbrenner és Eeichardt figyelmét elkerülték. Bbotblmayb
szerint talán ide e fajhoz tartoznak az idézett képek, Ki. a nem határozta
meg egyáltalán. A gomba-atlaszok egybevetése után ezt as Ag. (Amanita)
asperához hasonlíthatom, a kalap sepiabarna, kis fehér ripacsokkal behin-
tett szélén sugarasan sávozott, emlékeztet Sohaeffbb képére ifi (Fnngor.
Icônes XC), igaz, gyr nem látszik a képen, de a kalap helysete olyan,
hogy a gyrt különben sem lehetne látni.

«Fliegen Schwammen» áll a táblán s ez is megersíti az ón vélem» -

nyemet, hogy itt az A. (Amanita) aspera vén összeesett példányainak képé-

vel van dolgunk.

C. cinnamomeus Linn. f.Clusiana Britz. Sterbeeok 20.G. '

alsó sorban lev képek közül a jobboldali felfordított gombát ábrázoló \an

a Históriában fába metszve, ezt utánozza nagyjából Sterbe» i. 20. <i. (bels)

képe is. A gomba hymeniuma kék vonásokkal van sárga alapon m-

zolva, tönkje halványsárga ; már Eeichardt is valószínink tartja, hogy

itt egy új forma rejtznék: «Es ist mir sehr wahrscheinlich, dass wir es

hier mit einer noch unbeschriebenen Art von Cortinavius zu tlmn haben,

welche der Aufmerksamkeit der Herren Fachgenossen empfohlen -< in

mag. Sollte sich meine Vermuthung bestätigen, so würde ich für diesen

Pilz den Namen Cortinarius Clusianus vorschlagen», errl ágy Látszik Di m
tudott Britzelmayr, mikor azt írja, hogy «in Sümpften und Behr feuchten

Wäldern kommt C. cinnamomeus mit oliven farbiger Kis nahezu Bchwarzer

Färbung vor, welche Form von Clusius zuerst beschrieben und abgebildi t,

nach ihm benannt sein mag», (i. h. 52.)

A XVH. Gen. pem. fung. 2. species hymeniumos képéi Lb raj

tehát Sterbeeck, meg is mondja, hogy miért: «Door no.. dt (om «lat mijn

figuer gheheel verwelckt oft verflenscht was, eerick de selve oonde uvt-

trecken) soo heb ick my naer de figuer van Clusius moeten NW ur < hen, de

welcke wel eene van de beste ghelijekende van al sijne weroken iß»,

vagyis röviden: miután még mieltt lerajzolhatta volna gombáit,

elpusztulának, kénytelen volt Clusius képeit másoltatni, melyek különben

is a leginkább hasonlítnak valamennyié közül

Heer plues is van onder heel lanck ende blaeck rosch, halványpiroa

a hymenium, a képen azonban kék vonásokkal festett

lapján az összes baloldali fels alsó s jobboldali alsó képekéi foglalnám
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egybe a Cortinarius cinnamomeus név alatt, miután ezekre úgy a hogy

mégis csak ráillik a leírás, a többire, a Sterbeeck-féle 20, C, C-re azonban

fenntartanám az Ag. (Amanita) aspera meghatározást.

42. C. orellanus Fr. Steebeeck 23. D.= Codex 32. baloldali függélyes

sorból a középs képnek másolata.

43. C. irregularis Fr. Sterbeeck 21. F. F.= Codex 52 = XVII. Gen.

pern. 1. sp. A meghatározások eltérk. Kickx C. rubricosus-nak veszi;

Sterbeeck megmondja e gombáról, hogy honnan vette képét: «Tot vold-

oeninghe van der Leser sijn hier twee figuren vyt den gheschilderden

boeck van Clusius naer ghetrocken, ende uyt den Selven beschreven ; want

ick by mijne ghedachten dese noyt anders ghesien hebbe» (p. 212.), tehát

nemcsak a képet, hanem a leírást is tle vette át : Volghens het Schrijven

van den selven Clusius, mondja, mikor leírásába kezd; a képen a hyme-

nium piszkos olajzöld.

44. Gomphidius glutinosus Schaeff. Sterbeeck 26. F. = Codex 36 =
XV. Gen. pern. 2. sp. Britzelmavr a leírás alapján tartja a fentírt fajnak s

bevallja róla, hogy: Die .. . Abbildung für sich allein kaum deutbar, a

megküldött színes képhez kérdjelt írt, Kalchbrenner Lactarius turpist,

Eeichardt pedig Paxillus atrotomentosust láttak a STERBEECK-féle másolat-

ban, illetleg Clusius leírásában.

45. Paxillus sordarius Pers. Sterbeeck 20. A, A. = Codex 73, három
összetartozó képe közül kettnek mása = XXIII. Gen. pern. 4. spec. Hyme-
nium piros-barnás. Kalchbrenner meghatározása egyez.

46. Paxillus involutus Batsch. Sterbeeck 21. H.= XXIII. Gen. pern.

3. spec, fametszeti képének másolata a Históriából.

47. Lactarius scrobiculatus Scop. Sterbeeck 2. E. E. lehet, hogy a

Históriában a CCLXVIj. lapon látható VIH. Gen. esc. fung. 2. spec képe

után készült.

48. L. blennius Fr. Sterbeeck E, E. = a Codex 13. lapjának hátára

ragasztott kép mása. A kalap piszkos, olajzöld szín és barna meg zöld

foltokkal tarkázott. A hymenium fehér s ennyiben inkább elfogadható

Bitzelmayr meghatározása, Eeichardt e képeket (ide vette az 5. C-t
is, ez azonban egészen más, ez Eussula virescens) Eussula alutaceának

határozta meg, ez is elfordul ugyan piszkos-zöldes kalappal, de hy-

meniuma sárga, majd késbb megbarnuló s így a Codex képére nem
annyira illik.

49. L. piperatus Scop. Sterbeeck 8. B, C = Codex 29. lapján lev
négy keresztbe illesztett kép közül a fels és alsó kép másolata. Találó kép,

Kalchbrenner L. pargamenus Swartz-nak vette.

50. L. deliciosus L. Sterbeeck 4. C. = Codex 39. fels baloldali

képe = XII. Gen. esc. A színes kép egybevetése után bizton mondhatjuk,

hogy nem egyéb, mint Cantharellus cibarius. Kalchbrenner és Eeichardt
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is L. deliciosusnak határozták meg Fries nyomán, míg Kioxx Eta

adulterina Seer, vélt látni e képben.

51. Ríissala virescens Schaeff. Stbrbbeoe 5. < . Codej L0. felso

baloldali képe a XVII. Gen. esc. 1. sp. igen jó képe a galambicsinak,

galambgombának. Eeichardt Kussula vescá-nak, Kalohbbenksb
|

Russula alatacea vagy olivaceanak határozta meg.

52. Russula rubra DC. Sterbeeck 21. G. = Codei Î7. jó kép. I

határozások megegyezk. Errl a gombáról azt is írja Btbbbbbck, hoj

legyeket megöli: «Dese Fungi éten de vlieghen soo graegh alfl rayker, nie1

teghenstaende, dat sy haeren smaeck met haer leven vyt blussehen,

dese Fungi groot fenijn en doodelijck sijn». (p. 212—213).

53. Russula vesca ír. Sterbeeck 5. B. = Codex 11. fels képének

mása, az alsó kép a megfordított gombát ábrázolja. A gomba habár, d

képre is rá van írva : Rotte Kremling, vörös herendi, nem vörös, hanem

brsárga s így Russula alutaceának felel meg a legjobban. Kalchbbekneb

és Reichardt Lactarius volemusnak tekintették; tönkje fehér, ea rt m< .

más bélyegek nyomán sem tartható ez a meghatározás.

54. R. cyanoxantha Schaeff. Sterbeeck 5. D. — Codez 1") — XIII.

Gen. esc. 2. sp. jó kép. Reichardt meghatározása találó, de csak a Cod< l

CCLXX. lapján látható XIII. Gen. esc. fung. 2. sp. képet rette azámba;

Kalchbrenner ellenben Russula alutacea vagy coeruleának vette a iKeek

galambiczá»-t.

55. Russula Clusii Fr. Sterbeeck 21. B, B. = Codex 17. 1. = XXI II.

Gen. pern. 2. sp.

56. CanthareUus cibarius Fr. Sterbeeck 4. A, A. = Codex 14 - XIV.

Gen. esc. 2. spec, minden szerz eltéren határozta meg e képet, B Hi-

stória CCLXX. lapján látható fametszethez semmi köze Btbbhbboe képeinek,

mint ezt Britzelmatr fölteszi.

57. Boletus variegatus Sw. Sterbeeck 20. M, M. - Codex 60 = XIX.

Gen. pern. sp. 2. A Codex 69. tábláján négy gombákéi' van. a fels

nek mása látható STERBEECK-nél. Erre nem illik Beitzhlmatb meghi

zása, megnézvén Schaeffer képét (Fung. Icônes 115) meg a leírásokat,

kitnt, hogy más fajjal van dolgunk. Kalohbkenheb beI b Boletns-1

B. scabernek határozta (St. 20. M.), ez illik a 69. tábla alsó kél I

nem a felsre, pedig ez van másolva. Rbiohakdt pedig osak Fama után

indulva (Epicrisis 425) Clusius leírását vonatkoztatja a B. Bcaberre

képpel nem foglalkozik.

58. B. chrysenteron Fr. Sterbeeck 3. B, B. :
''•«'• l:MV :

bal fels és alsó kép fordított rajza, ez a meghatároBáfi nem Illik a

valamint nem a Reichardt-Kalchbrenner-í. -h- B. calo] valannnt

nem a Kickx-féle B. pachypus sem, mert a t..nk nem v
59. B. appendicular Schaeff. Stbbbbboe L8. C. <
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baloldali képe = XX. Gen. pern. 3. sp. Feies után Beichaedt is ennek

veszi Clusius leírását, míg Kalchbeenner közvetlen a 18. C. ábrára

hivatkozva határozta meg. A leírás meglehetsen illik.

60. B. pachypus Fr. Sterbeeck 17. H. a Históriából CCLXXXIIIj.

van másolva, a Codexben nines meg.

61. B. aureus Bull. Steebeeck 18. B, B. = Codex 61. lapján lev

két kép másolata == XIX. Gen. pern. 6. sp. A meghatározások igen eltérk

s nem illenek a képre.

62. B. edulis Bull. Sterbeeck 3. A, A. = Codex 54. képe == XVI.

Gen. esc. 3. adultior. A nagy, 12 cm. átmérj gombát ábrázoló képeken

a hymenium fehéren van tartva s csak az alsó (STERBEECK-nél baloldalra

álló) kép megtört hymenium részlete a jobb sarki kihasadt rész piszkos

sárga. Meghatározások egyeznek.

63. B. fragrans Vitt. Steebeeck 2. F. G. = a Históriából vett máso-

latok = XVI. esc. gen. 2. spec.

64. B. luridus Schaeff. Steebeeck 17. G. = a História XIX. Gen.

pern. 5. sp. középs képének mása.

65. B. purpureus Fr. Steebeeck 17. N, 0, 0. = Codex 62 = XIX.

Gen. pern. 7. sp. A meghatározások mind megegyeznek.

66. B. castaneus Bidl. Steebeeck 17. L, M. = Codex 56, fels és

jobboldali alsó képének kicsinyített másolata = XIV. Gen. pern. 4. altera.

32. cod. num. ; a meghatározások igen eltérk; Kalchbeennee B. subto-

mentosusnak, Beichaedt pedig B. luteusnak vették. A B. sub. tome?itosus-

hoz hasonlít.

67. B. versipellis Fr. Steebeeck 18. A, A. = Codex 66, két fels képe,

a baloldali fels és alsó kép. Különben még Steebeeck 3. B. B. alatt is

másolva van s mint B. chrysenteron Fr. szerepel BEiTZELMAYE-nál. A 66.

tábla három képe azonban szembeszöken egyazon fajt ábrázol, mely a

versipellishez alig hasonlít. Jobb a

68. B. scaber Fr. Steebeeck 15. A. A. = XIX. Gen. pern. spec,

ultima dubia = Codex 59. Hasonlít a Boletus versipellishez, de triunciali

autem is est pediculo, digitali psene crassitudinis, albicantis coloris, sed

multis fuscis venis varij. (História CCLXXXIIIj). Ennek a képnek segélyé-

vel ki lehet mutatni, hogy Steebeeck valóban használta Clusius Codexét
;

az eddigi idézetekben mind csak bizonyos képes könyvrl volt szó, itt azon-

ban oly adatra akadunk, mely végleg eldönti a kérdést. Steebeeck ugyanis

a 15. A, A. így ír: «In den gheschilderden boeck van den gheleerden

Clusius heb ick in't jaer 1672. dese mede gaende Fungi bevonden met

twee figuren, by de welcke met de eyghen handt van Clusius dit woordt

in't Latijn, Diibium, geschreven was, het gene te segghen is Twijfelachtigh ;

alwaer noch in't Hongersch by stond Omrederbulz vargánya I het welck

my niet kenbaer is . . .», vagyis a tudós Clusius képes könyvében akad-
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tam e gomba két képére 1672-ben, s erre a képre Cltjsii
, râle«

jegyzé föl latinul, hogy dubium, vagyis ki ezenkívül otl
magyarul is, hogy Omrederbulz vargánya / a mii én ugyan nem értek!
A Codex 59. táblájáról, avagy eredeti számo tini való 36-ikró]
leg olvasható Clusius tollából a dubius megjegyzés, valaminl a ma
vargánya név is, a másik magyarnak tartott ». v pedig csak a hibáé
sástól van, mert ott Ein Roder bülz olvasható. Ezt nem tudta -

kihüvelyezni s úgy lett belle Omrederbulz; a nagy 1. betn agyai
módjára van czifrázva.

69. Polyporos squamosus Huds. Stebbbbok 13. A. A. l;. <
. I

>
; 1 I. i;.

F, G. = A 13. jobboldali A, a Codex 19 bis lapjáról a B. és C. ki pe a
Codex 19. lapjáról, a 14. G. pedig a Codex 20-ik lapjáró] \.u. másolva, ei
az utóbbi világos okkerszín gombát ábrázol, míg a többi söti tpiszkos,

násvöröses szín. A meghatározások természetesen mind megegyezk.
70. P. umbellatus Fr. Sterbeeck 27. A. — Codex 2. -zilw alya, sab

prunis. Kalchbrenner szerint Polyporus hirsutus et affines.

71. P. frondosus Fr. Sterbeeck 28. A. = Codex G7 = XXI. (Jen.

Pompás nagy kép. Meghatározások mind egyeznek.

72. P. versicolor L. Sterbeeck 26. A, A. = Codes _':: ée J I IV.

Gen. fung. pern. Britzelmayr meghatározása nem illik a Codexnek erre a

képére. Eeichardt a P. versicolort a 27. K. ábrára vonatkoztatja
: erre talál

is meglehetsen, Kalchbrenner pedig a IV. Gen. rang. pern.-nak meg-

felelen Sterbeeck 21. A. képét idézi, nyilván tévedésbl, mert ez a Bol< -

tus scaber képe, és Stereum purpureumnak veszi. A Codez képeil Polyponu

sulphureusnak lehet venni s ebben igaza van KiOBX-nek, ki lattá a Bzínea

képeket; wobei sich der genannte Mykologe (Kickx) zum ersten und ein-

zigen Male auf die noch vorhandenen von Stebbkeck colorirten unvoll-

kommenen Abbildungen bezieht. (Britzelm. i. h. 56. 1.)

73. Hydnum coralloides Scop. Stebbeeoe -27. G. = Codex 83 XXV.

Gen. pern.

74. Ciavaria flava Schaeff. Stebbebob 11. B. Ez a tábla teljes mása

a Codex 63. lapjának, minden képet megtalálunk rajta, hozzá ép oly h< 1\-

zetben, mintáz eredetin. A SiERBEECK-féle 11. tábla A. éa B. ábrái

fajt tüntetik föl. Igaza van BRiTZELMAvn-nek, hogy a 11. tábla nem ábi

tisztán csak Cl. flavat, mert a C. és D. a következ fajt tüntetik (Öl.

75. CLavaria Botrytis Per*. Stebbebob 11. Cos D. I Li I

jobb- és alsó baloldalisarok kép = XIX. Gen. esc. 2. ap. = Bzarvaagomba.

76. Tremella mesenterial Retz. Stebbeeob 26. E. = Codez 74.

szén másolva = XXni. Gen. pern. 3. sp. Jó másolat, meghatái

egyezk. Eeichardt, elég különösen, nem idézi Stebbebob e képéi

tán a leírás alapján határozta meg a 3. speciest.


