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AGROSTOLOGIAI MEGJEGYZÉSEK

PERLAKY GÁBOR FLORISZTIKAI KÖZLEMÉNYEIRE. i)

Alföldi Flatt KÁROLY-tól, Alsó-Lugoson.

Mindig örömmel üdvözlök olyan szaktársat, olyan «fehér hollót», a

ki az Agrostologiának — sajnos ! — csak kevéssé felkeresett mezejét láto-

gatja, és kész vagyok öt mindenkor tettel és tanácscsal támogatni, ha ezt

minden mellékgondolat nélkül olyan szintén veszi, a mily szintén én

nyújtom. Gyjteményem és könyvtáram annak mindenkor rendelke-

zésre áll.

Ezeknek elre bocsátása után, úgy vélem, hogy jó szolgálatot teszek a

szerznek, valamint általában az Agrostologia iránt érdekldknek, ha az

alábbiakban jóakaró megjegyzéseimet közlöm.

Az Elymus caput Medusae, L. és Elymus criniius, Schreb. füzérkéi

egíjvirágúak, miként errl bárki mindig meggyzdhetik, s a hogy az el-

ször említett fajra vonatkozólag a Spec, plant, ed. I. is (helyesen !) mondja.

A többi editiók (melyek nekem mind megvannak : Ed. L, II., III.,'^ IV.)

helytelenül említik a hifloris-t.

Az Agrostologia mai állásában az Elymus-génuazt egj^ebek közt a

két-töhbvirágiiság is jellemzi, st egyedül ez a bélyeg választja el a Hor-

deum génusztól, melynél a füzérkék csupán egyvirágúak (némely fajoknál

satnya füzérkék is vannak), vagy legfeljebb egy második virág rudimentu-

mával bírnak.^

Grisebach, a ki Ledebour Flora Rossica-ja részére az Oroszbiroda-

lom Pázsitféléit feldolgozta, az egyvirágú £'/i/î>?î/s- fajokat Medusather

(= Medusa szálkáju, a borzasán álló szálkák miatt) néven, mint külön

^ Természetrajzi Füzetek. XVII. (1894), pp. 100—111.
" Az ed. m, vagyis a bécsi kiadás az ed. Il-nek változatlan lenyomata, st a

lapszámok is mind egyeznek; az ed. IV. WiLLDENOWnak nagyon megbövitett

kiadása.

» V. ö. Bentham-Flatt : Pázsitfélék (1886), p. 163, és Hackel in Engl, et

Prantl: Nat. Pflanz, fam. Gram. (1887), p. 76: «Höchstens mit dem Eudiment

einer zweiten Blüthe».



sectiót hagyta meg az Elymus génusz alatt.^ Ugyanezt a sectiót éppen az

egyvirágúság miatt Bentham (loc. cit. p. 163) CrUhopsis, Jaüb. et Spach

név alatt a Hordeum génuszhoz vitte át, Haokel pedig (loc. cit. p. 88)

ugyancsak a Horcleum-ná\ Cuviera, Koel. néven csinált részükre egy

sectiót, — a Crühopsis, Jaub. et Spaoh sectió alatt egyedül az Elymus Deli-

leanus Schult, fajt hagyván meg.

A mi már most a Hordeum capid Medusae és H. crinitum külön-

fajuságát illeti, erre nézve kiinduló pontul természetesen a Öchrebee «Be-

schreibung der Gräser nebst ihren Abbildungen nach der Natur» czimü

mtive szolgál — annak, a ki az ott leirt bélyegeket a faji elkülönítésre elég-

ségeseknek találja.^

En a Hordeum caput Med.usae-t csupán a H. crinitum gyenge válto-

zatának tartom : glumis tcmdssime setaceis liorizontaliter patentihus. Az

Elymus-ok, mondhatnám, kivétel nélkül a Kelet növényei, s közülök csu-

pán a H. caput Medusae változat vagy (ha némelyeknek így jobb) faj hatolt

egészen az Ibériai félszigetig, azaz : a mai Spanyolország- és Portugalliáig.^

Ámde Iberiá-nak nevezik a mai Georgiát (Grusium) is, és így bizonyos,

hogy az shaza tekintetéhen termhelyi összetéveszte's is forog fenn, mert a

H. caput Medusae a H. crinitiim-mal együtt Georgiában is elfordul,* st
tekintve, hogy az Elymus-ok mind keleti növények, — én sokkal inkább

hajlandó vagyok ezen Medusathe^'-sectió classicus helyéül az orosz Ibériát

tartani, semmint a spanyol Ibériát.

A ScHEUCHZER Agrostographiája (1719) 20-ik lapján közölt^ «Gra-
men Hordeaceum, spica, arislis longissimis circmmiaUatd >y nem egyéb,

mint a mai Hordeum crinitum (min finom distinctió ScHEUcHZERtl !),

mint a hogy Linné is elbbi tévedését ^ a Il-ik Mantissa 327-ik lapján már

^ Ledkbour: Flora Eossica. IV. (1853), p, 329.

^ Perlaky e m czímét némi változtatással közli: «Botaniscb-oekonomisclie

Beschreibuügi) etc. Schreber csakugyan írt egy: «Botanisch-oekonomische Abhand-
lung vom Grasbaue» czím munkát; de ez nem a nagy, folio-alakú képes m,
hanem octav-alakú könyvecske, képek nélkül.

^ E. Hackel: Catalogue raisonné des Graminées du Portugal. Coïmbre (1880.)

p. 28, n. 160.

* Conf. Buxbaum: Plant, minus cognit. Cent. I. (1728), p. 33. — Bieberst.

Flora taur. caue. III. (id est Suppl. 1819), pj>. 90—91.
^ Perlaky, bizonyára elnézésbl egy kis anaclironismust követett el, midn

mondja, hogy Linné az Elymus caput Medusae leírásánál Murison és Eajus mellett

ScHEUCHZEE Agrostographiáját (ed. 1775) is idézi. Linné az Agrostogr. Í7í0-iki

kiadását idézte; legutolsó mve a Il-ik Mantissa volt, s 1775-tl fogva az neve

már csak néhány inaugural-dissertatiónál szerepel, melyek az Amoen. acad. VIII. és

IX. köteteiben vannak közölve. Linné 1774-tl fogva úgyszólván szellemileg béna volt.

* Linné t. i. Scheüchzer faját elször az Elymus caput Medusae névhez vonta

synonymúl.
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rektifikálta. Wulfen is a Flora Norica (ed. Graf et Fenzl 1858), 173-ik

lapján SoHEUCHZER faját — helyesen ! — az Elymus crinitus-hoz vonja.

Ezen faj smyrnai eljövételének legels adatát nem ScHREBERnek köszön-

jük, hanem ScHEUCHZERnek, a kitl Schreber csak egyszeren átvette.

ScHEucHZER írja : « Gr. secalimim aristis longissimis Sherardi, qui Smijrná

misit».

Ha a «Plantarum históriáé universalis Oxoniensis» harmadik kötetét

kifogástalanul és helyesen idézni akarjuk, úgy ezt a kötetet (kivált ha az

autor-i'ó\ van szó, miként pl. PERLAKYnak a Valerianellák-ra\ szóló

czikkében is a 102-ik lapon; « Pseudovaleriana annua, semine coronato

major LusUanica Nobis») sohasem szabad Morison nevével vagy egyénisé-

gével összekötni, mert Morison már 1683-ban meghalt a nélkül, hogy a

legcsekélyebb irodalmi hagyatékot a Hist. Oxon.-nak 1699-ben megjelent

Ill-ik kötete részére hátra hagyta volna,* úgy, hogy ezt a Ill-ik kötetet

még csak mint Morison «opus posthumum»-át sem szabad tekintenünk.

Ez a ni-ik kötet kizárólag Jacobus Bobart önálló mve, s éppen ezért

sokan egyedül a Bobart neve alatt említik, a Morison név teljes elhagyásá-

val ; így pl.: ScHEUCHZER Agrost. (1719), p. 29, Burmann Thesaur. zeylan.

(1737), pp. 173—174, stb., és így a fenti idézet: ((Pseudovaleriana annua

etc. . . . Nobis») alatt is, mint autor Jac. Bobart éi-tend. Szükséges ezt

tudnunk, mert éppen az Elymuß caput Medusae legels ismertetje is —
Bobart.

BiEBERSTEiN Flora taurico-caucasica-jának méltatásánál elkerülhetet-

lenül szükséges az 1819-ben megjelent ú. n. IH-ik kötetet, vagyis jobban

mondva «Supplementumw-ot is forgatunk, a mely az elz két kötetnek

igen sok tévedéseit igazítja helyre. Ecclatans példa erre nézve éppen az

Elymus caput Medusae és E. crinilus. (Mellesleg megjegyezve Perlaky

czikkében (p. 106) az E. crinilus idézete «Flora taur.-cauc. I. (1808), 209

lapít nem helyes, mert a 209 nem lapszám, hanem a species folyó száma,

ez pedig van a Tom. I. (1808), p. 81-ik lapján.)

A Perlaky által is idézett I-s kötet n. 209 szerint Bieberstein

E. crinitus-t említ; közvetlen utána pedig n. 910 alatt (p. 82) az Elymus

intermedius-i írja le.

Ha már most a Bieberstein Hl-ik kötetét, a Supplementumot is elö-

veszszük, úgy itta 90-ik lapon (a species folyó számai egyeznek) n. 209 alatt

az Elymus caput Medusae fajt látjuk, a következ megjegyzésekkel:

«E. crinitiis Flor, taur.-cauc. n. 209(exclusis synonymis praeter Pallasii)».

«Comparatis speciminibus tauricis adultioribus cognovi nostrum non

differre ab E. capito Medusae in Flora taur.-cauc. I. p. 82 commemorate.»

* V. ü. Pulteney: Geschichte der Botanik, etc. mit besonderer Rücksiclit auf

England. (Angolból fordítva.) Leipzig (1798), pp. 215—225.

Q
Termétxetrajzi Füzetelt, XVIII. köt.
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Ugyanitt a 91-ik lapon n. 210 alatt az Elymus erimtus van említve,

melyhez synonymúl hozzá van adva a Flora taur.-cauc. I. n. 210 alatt

közölt Elymus intermedius.

Ez a példa eléggé oktat.

BuxBAUM rajza ^ Bieberstein Supplementum-ában az Elymus crinitus-

hoz van idézve, s nem is olyan nagyon rossz, bárha maga Buxbaum irja :

« Occurrit ín montants circa Bosphorum spica longe graeüiore, quam, quod

hie delineatum et in Iheria eollectum», etc. Itt az «Iberia» Georgiát jelöli,

s lehet, hogy ez alatt sokan Hispániát és Lusitaniát értettek.

De ha már én a Hordeum caput Medusae és crinitum között csak

nagyon alárendelt különbséget látok, mégis megemlítem, hogy az eddig a

H. crinitum alá foglalt Hordeum oligostachyum, Flatt (e sectione Cuviera,

Hack,, non Koel., nec Benth.) növényt fajilag külön választom tle. Azt a

növényt értem ez alatt, melyet J. Boenmüllee 1889 ápril 22-ikén Anatolia

keleti részén : (tAmasia in collinis regionis calide N. 176.» szám alatt gyj-

tött 8 Hackel Elymus crinitus, ScHREB.-nek determinált. (V. ö. Boiss. Flora

orient. V. p. 692.) Ennél a szálkák sokkal elszalagosodottabbak s ezen felül

a kevés-füzérkéj kalász ezt az alakot mindenkor könnyen különbözteti

meg a mi szentendrei példányainktól. (Flatt herb. n. 7040.)

Szakasztott ilyen analog eset van a Triticum cristatum és T. imhri-

catum között is. Itt is a «spica glabra» és «hirsuta» a különbség, s itt is

ezek a fajok az Agrostologia mai állásánál fogva a Triticum génusz alól

kivonattak, s az Agropyron, Gaertn. (Obs. et descr. bot. in Nov. Comment.
Acad, scient, imp. Petrop. Tom. XIV. [1770], p. 540) génusz alá helyez-

tettek, a hol most egy külön sectióhoz : Eremopyrum, Ledeb. (Flora Alt. I.

[1829], p. 112) tartoznak.2 Ezek töhhnyire egynyári pázsitok; a füzérkék

kétsorosak, rövid, sr kalászban szorosan együttlevk, s a keskeny üres-

polyvák majdnem egyenoldalúak és ormósak.

Óhajtanám, hogy jelen észrevételeim PERLAKvban csak megersítenék
az Agrostologia kánt táplált szeretetét, melyet oly kevesen müveinek. Kü-
lönösen a magyar Agrostologia terén még igen sok a tenni való, s mindig
nyereség, ha egy hivatott munkásra számíthatunk.

Flóra nagy és tarka birodalmában a szerénykülsej bár, de legna-

gyobb nemzetgazdasági jelentséggel bíró Pázsitfélék is képesek a kutató-

nak egész életére örömet nyújtani. Példa erre Scheuchzer, az Agrostogi-aphia

mszó legels használója s a legérdemesebb úttörje ezen szép, de nehéz

* Bdxbaüm : loc. cit. Tab. LH., fig. 1.

2 V. ö. Bentham-Flatt : Pázsitf. pp. 159—160. — Hackel : Gram. in. Nat.
Pflanz. Fam. p. 79.
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tudománynak
;
példa erre Beauvais, Teinius, Hackkl, Vasey, Scribner, á

kik sok más igen kitünö füvész (Kunth, Grisebach, Bentham, stb.) mellett

kizárólag az Agrostologiának éltek s élnek, s ennek ápolásában találják fel

ezen a Földön legfbb gyönyörségüket.

Nagyon jellemz TRiNiusnak az a mondása, — melyet már Bentham

is közölt, — hogy t. i. mindig szivesen eladná utolsó kabátját is egy új

Pázsit-alakért. Elmondhatjuk róla, a mit Linné Mygind-re alkalmazva

mondott :

Sic opportet esse Florae vére satellitem !

8*


