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reducia Christens. 170, 175, repens L. 186, semibipinnata Bojer 183,
semipinnata Bojer 183, stenoehlamys Fée 182, teniiitolia Forst. 186. tonien-

tosa Fée 171, Í73, virg-iniana Moris. 186, volubilis Rumph. 186, Zahlbruck-
nerii K ü m m. 170, 181.

Phegoptcris pubescens K e y s 178. — Pteris L. § Lonchitideum Fée
184, § Lonchitis Christ. 170, Antiosorus Roem. et Seliult. 186, Ascensionis
Sw, 186, Brazzaiana Ch. P. 179. Hort. 179, CiUTori Hook. 172, aiit. var. 172,

P Barteri Bak. 187, 13 Hook. 173, var. glabrata Christ 173. flaccida Fée 187,
Gheisbeg-htii' J. Sm. 187, glaberrima Kiihn 187, (Mett.) Kuhn 187, glabra
Knhn 187, Mett. 182, laciniata W. 187, var. p Ghiesbreghtü (Lind.) Fourn.
187, Lindeniana (Hook.) Christ. 180, Madagascariensis Kuhn 183, natalensis

Kuhn 176, Mett. 176, occidentalis (Bak.) Kuhn 187, pubescens Kuhn 177,
villosa Sw. 187.

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

Borza S,: Adatok az erdélyi Frítíllaría tenella

ismeretéhez.

A Fritillaria tenellát, ezt a kritikus növényfajt Erdély több

pontján sikerült az utóbbi években megtalálnom. Alábbiakban a

reá vonatkozó megfigyeléseimet óhajtom közzétenni.

Bulázsfalva mellett, Tiir község határában a „Fedeu" nev
hegy északra és északnyugatra lejt csuszamlós, hepe-hupás

oldalán találtam szép számban ezt az érdekes növényt. Nem is

oly régen cserjés borította a hegyoldalt. Erre vall a sok erdei

reliktum : Anemone ranunculoides, Euphorhia polychroma^ Sym-
phitwn tuherosum stb.

Lassankint lírrá lett azonban a füves dombok tipikus flórája :

Adonis vei'ncdis, Clematis recta és integrifolia. Primula offici-

nalis, Nonnea pidla, Asperula cynanchica, AchiUea millefolium

stb. Ezekhez csatlakozik mint ruderális gaz a Cirsiuni furiens,

mely inkább a csuszamlási területeket lepi el a Tussilago far-

fara társaságában.

Ilyen idegenszer környezetben n a tri Fritillaria. melyet

különben eddig mindig erdben találtam, bár S im o n k ai (Enum.

523 1.) szerint „napos hegyek füves cserjés lejtin" fordul el.

Botanizáló tanítványaim segítségével nagyobb mennyiségben
gyjtöttem e növényt és botanikus kertünkbe is ültettünk néhá-

nyat. 41 szárított példányt azután megvizsgáltam és megmértem.

Vizsgálódásaim eredményét táblázatba állitottam össze, mely igen

tanulságos adatokat nyiijt a tri Fritillaria ismeretéhez.

Mindenek eltt az tnt ki, hogy nem a Fr. Degeniana

J. Wagn. eredeti diagnózisának megfelel növényekkel van dol-

gunk, hanem a Fr. tenella M. B.-val [Aschers. u. Graebner Synops.

III. 190 1. fülfogása szerint, Wagner J. tanúsága alapján a M.

B. L. V (1906) 187. lapon].

Növényeim ugyanis mind, a szár közepétl kezdve levele-

sek, a megvizsgált példányok 247^-a pedig a szár közepe alatt.

Az alsó levelek a példányok felénél magánosak, másik felé-

nél pedig átellenesek.
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Növényeim 707o-án a legfelsbb levelek örve két tagú,

egyetlen példányon egytagú, a többin háromtagú. A korán elszára-

dásnak induló fels levelek közül az egészen keskenyek hegyü-
kön kissé bekunkorodnak. Ez a jelenség példányaim 377o"áii
van meg.

A virágok mind harangalakúak. A lepellevelek szélessége

és hosszúsága igen változó és a lepellevelek sohasem terpesz-

kednek szét. Színük, pettyezettségük nagyon változó.

A mézfejt mirigy a lepellevelek tövén áll.

A lepellevelek bels oldalának közepén a sárgászöld sáv

igen halavány példányaim 637o-áii, a többin valamivel feltnbb.
A portokok a kifejldött növényeken mindig 2—3 mm. -el

rövidebbek a porzószálnál.

A termés éretlen állapotban fordított tojásalakú, éréskor
inkább hasábos.

Ezek szerint tehát növényünk a Fritillaria tenella diagnó-

zisának felel meg.

Ezután azt vizsgáltam, hogy a Fr. teoiella-nak Tuzson
J.-tól megkülömböztetett [Bot. Közi. XI (1912) 182 1.] melyik
formiíjával esik össze a tri növény.

Azt találtam, hogy növényeim 267u'a &f.mo72tana{Eo'ppe)
Tuzson leírásával teljesen megegyezett.

A f. latifolia (Uechtr.) Tuzsou-nak példányaim 147o-a
felelt meg.

A többi 607o átmeneti alakokból áll, a melyek némely
sajátságukban az egyik, más tulajdonságukban pedig a másik
„forma" leírásának és méreteinek felelnek meg. Formákra a tri
Fritillariák nem különíthetk el, hanem egységes fajt képvisel-

nek, mely méreteikben nagyon változatos egyedekbl áll.

iMint érdekes tényt fel kell említenem azt is, hogy növé-
nyeim 537o-áu a term csenevész maradt, nem fejldött.

Legnagyobb örömömre késbb Balázsfalva határában, a

„Párva" nev hegy erdejében is találtam hat példány terméses

Pritillaria-t. Méreteiben három példány a T u z s o n -féle f. ynon-

tana-\a\ egyezik meg, három pedig inkább a f. latifolia felé

közeledik. Termésformájuk igen tanulságos. Az éröfélben lev
tok fordított tojásalakú, ellenben az egészen érett termés inkább

hasábos, alul hirtelen a nyélbe keskenyed, 26 mm hosszú és

18 mm széles. Egyik példány háromvirágú, kett kétvirágú.

A legalsó levelek hármasával, kettesével vagy egyedül állanak.

Ugyanezt találjuk a legfelsbb leveleken. A fels levelek, épp
úgy mint a tri példányokon, sarlósán hajlottak ; még termésérés

eltt kezdenek száradni és kissé bekunkorodnak, ami esetleg

„kacs" külst kölcsönöz e leveleknek.

A Tordai hasadékban is találtam terméses Fritillariát (hasá-

bos tokkal) és hagymáiból 6—7 évvel ezeltt a budapesti bota-
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nikus kertnek is küldtem, a hol a növények négy-öt éven>

át éltek.

Nem messze Torda városától, a túr-koppándi hasadékban
is találtam 1911. évi május 31-én terméses Fritillariát. A követ-
kez években felkerestem ezt a termhelyet mindjárt a tavasz
elején. A Koppand község felé es erdben, nem messze a
malom felett, éppen virágjában találtam e szép növényt, melybl
a Flóra hung. exsiccata részére legalább 100 példányt gyjtöt-
tem harangalakú, zárt virágokkal. 1915. évi június Í7-én ismét
elmentem a növényért a túr koppándi hasadékba feleségem tár-

saságában. Gyjtöttünk ezen alkalommal 40 terméses példányt,
felerészben éretlen tokkal.

Megvizsgáltam, megmértem e növényeket is és vizsgálataim

eredményét ismét táblázatba foglaltam össze, melybl a követ-
kezket olvashatom le

:

A koppándi Fritillaria magassága 38— 6ö cm közt változik.

Kett kivételével a többi 40 példány már közepe alatt visel

leveleket.

Növényeim 487u-án a szárlevelek legalul párosával állanak.

Két példányon 3—3 levél áll egy örvben, a többi 467p alsó

levele magános. Ezekután 2—5 spirális állású levél következik
és hosszú szártag után a fels levelek, melyek példányaim 537o-án
hármas örvben állanak, 437oán átellenesek, egy növényen pedig
négyesével állanak.

A levelek szálasok, hosszúságuk és szélességük nagyon
változó. A legnagyobbakat megmérve, azt találtam, hogy a Tu-
/. s o n -féle f. latifolia-nixk mindenben megfelel növényeim 237o-íi,

a f. montana méreteivel megegyezik 127o5 a töl)bi 657o pedig
egyik forma adott méreteinek sem felel meg, hanem a kett
kombinációjából áll.

A legfels levelek sarlósak, keskenyebbek a többinél, a

már elszáradtak hegye behajlott. Egy példányon valóban kacs-

alakban fonódik egyik levél kétszer a szár körül, a példányok

657o'a szintén többé kevésbbé knnkoros level, míg 357o-án
nyoma sincs a kacsszer bekunkorodásnak.

Az éröfélben lev termések körtealakúak vagy jobban mondva
visszás to'ásalakúak ; az érett termések hengeresek, illetleg

hasábosak, mintegy három cm hosszúak, — l'B cm átmérjek,
alul hirtelen nyélbe keskenyedök.

Nyilvánvaló ezekbl a felsorolt adatokból, hogy a koppándi
növény is megfelel a Fritillaria tenella eredeti diagnózisának

[1. Magy. Bot. Lapok V. (1906) 192. old. Wagner J. tanúsága
szerint], továbbá Aschers. u. Graebner bvített diagnózisos leírá-

sának (Synops. III. 190. 1. Waírner i. helyén).

A legnagyobb zavarban volnánk azonban, ha a koppándi
növényeket a T u z s o n-tól újból megkülönböztetett formák egyi-

kével akarnók azonosítani. A formák sokasága, a méretek vál-

tozatossága mellett cserbenhagy minden igyekezetünk.
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Gyjteményemben még két új erdélyi lelhelyrl való Fri-

tilláriáim vannak a következ jelzéssel:

1. „Auf der Kuppe beim Steinbruch und Kalkofen bei

Galis (Szeben m.) 26. IV. 1910. leg. A. Schuller, comm. J.

Barth." A tri növénnyel mindenben megegyeznek.

2. „In pratis silvaticis Grosspold (Nagyapóid, Szeben m.)

bei den Stifkern. 1. V. 1909. leg. C. H en ri eh". Egyetlen pél-

dány, mely monstriiózusan fejldött ki, négy virágot visel. Leg-

fels levelei igen keskenyek és ersen kacsosak.

Ha a tri balázsf.ilvi, tordai, koppándi és szebenmegyei

Fritillariára vonatkozó megfigyeléseimet összegezem, a követke-

zket állapíthatom meg

:

Nevezett helyeken csak a Fritillaria tenella M. B. for-

dul el.
Olyan növény, mely a Fritillaria Degeniana eredeti leírá-

sának és a hozzá mellékelt képnek megfelel, a nevezett helye-

ken nem terem.

A tlem vizsgált növények részben a Tuzson-tól üjból

megkülömböztetett f. wonto?m-val, részben a f. latifolia-val egyez-

nek meg, egyik-másik pedig a f. Orsiniana-ra emlékeztet, nagyobb-

részük azonban egyik forma keretébe sem vonható be. A term-
hely, talaj, nedvesség, megvilágítás és más tényez szerint nagyon

változó növény Erdélyben tehát egységes fajt alkot, mely vala-

melyes rendszertani értékkel bíró, jól^ kézzelfoghatólag jellemzett

alakokra nem bontható fel.

Tuzson azon állítása, hogy az Erdélyben elforduló mon-

tewa-szer alakok fejlödéstörténetileg a f. latifolia-ra. vezethetk

vissza, egyáltalán nincsen megokolva. Épp annyi joggal volnának

a szélesebb level alakok a f. montana ra. vagy egy harmadik

típusra is visszavezethetk. A megállapítani vélt „formák" a leg-

nagyobb mértékben keverednek itr egymással és szisztematikai

taglalásra, fejldéstörténeti vagy uövényföldrajzi spekulációra

nem nyújtanak támasztópontot.

A fels levelek egy részének bekunkorodásra való hajlama,

mely csak ritkán szembetn, nincsen felemlítve a Fr. tenella

eredeti diagnózisában, de Ascherson und G r a e b n e r Synop-

sisában sem, minden valószínség szerint elnézésbl. Ugyanis-

rendesen csak a terméses példányok elszáradásnak indult leve-

lein íigyelhet meg. Hiszen a Fr. Degeniana els leírásában is

alig van felemlítve ez a körülmény; a Wagner J.-t'l festett

képén pedig nyoma sincsen s csak késbb hangsúlyozta Wag-
ner J. íl. a M. B. L. XI (1912) 222. lapján eladásának ismer-

tetését] ezt a tulajdonságot, mely íismertet bélyege lenne a

i'r. Degeniana-nak a Fr. montana-val szemben. Hogy a Fr.

tenella-YaX szemben is jellemz bélyeg volna sok példánynak

kunkorodásra való hajlama, azt Wagner J. nem állítja és való-

színleg nem is tartható fenn Marad tehát az erdélyi növény

igazi Fritillaria teyiella M. B., melynek szinonimja Fr. montana-
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Hoppé, ha több nyugoti példány vizsgálata alkalmával kide-
rülne, hogy egyik-másik kunkorodásra mutat hajlandóságot.^

Ha pedig a delibláti növényt nem lehet az erdélyi Fritil-

lariáktól megkülönböztetni, a mint Wagner J. és Tuzson J.

állitják, akkor a Fr. Degeniana név csak szinonimja a Fritil-

laria tenella M. B.-nek.

(A növ. szakosztály 1915. iiov. 10-én tartott ülé.séböl.)

Hollendonner F, : Lucaszékek xylotomíaí

vizsgálata.

A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának a gyjte-
ményébl Filarszky Nándor igazgató r szíves közvetítésével egy
lucaszéket kaptam annak a megállapítása végett, hogy hányféle
fából készült.

A lucaszék készítése egyike azoknak a babonáknak, melyek
a karácsonyt megelz és követ napokban nemcsak falukban,
hanem városokban még napjainkban is divatosak. „A babonás
hit ugyanis azt kívánja — a mint azt Gürtler Mihály vaáli plé-

bános és egyházkerületi esperes a vizsgált lucaszékre feljegyezte

— , hogy a lucaszéknek faragása Luca napján, vagyis december
13-án kezddjék és kilencféle fából készüljön és azt tartja, hogy
aki a karácsonyi éjféli mise alatt a templomban ily széken foly-

tonosan ülve marad, rfelmutatás alatt a templomban jelenlev
boszorkányokat látni fogja)." (L. még Révai Nagy Lexikona.)

Mindennap csak annyit szabad rajta dolgozni, hogy a szék pon-
tosan az éjféli misére elkészüljön. Az irodalmi adatok szerint a

lucaszéknek az . n. pentagrammnak vagy drudlábnak kellene

lenni, mely a Pytliagoreusok titkos jele volt és a melyet a druidák

papjai is ruhájukon hordtak. A vizsgált lucaszék azonban csak
egy közönséges, . n. fejszék, milyent faluhelyen a tehenek
fejese alkalmával használnak. Kilenc darabból áll : van ülje,

négy lába és a lábak között lév két hosszabb és két rövidebb,

tehát összesen négy összeköt része. A szék 30 cm hosszú,
"9 cm széles és 17"5 cm magas.

A mikroszkópos vizsgálat szerint készítje csakugyan meg-
felelt a babonától elírt feltételnek, mert a lapja vagyis ülkéje
jegenyefeny ; a négy láb cser, akác, kökény és boróka fájából,

a két rövidebb összeköt darab rózsa, minden valószínség sze-

rint vadrózsa és juharfából; a két hosszabb összeköt darab

somfából, illetleg körtefából készült. Ugyanezekbl valók a szék-

^ A mint azt a herbáriumomban lev „Doss Trento prope Tridenti-

num, 20. 4. 57. leg. Michael de Sardagna" jelzés két példány közül az

egyiken valóban megállapítottam, továbbá egy Tommasinitöl Triest mellett

gyjtött növényen is.


