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CAMPANULA FRIVALDSZKYI STEUDEL, NOMENCLATOR
BOTANICUS,

EDIT. II. PART. I. (1841)) PAG. »67.

Dr. BoRBÁs ViNczK-töl Budapesten.

Boldogult Feivaldszky Imre, érdemes termószetvizsgálónk, a Balkán-

hegység terményrajzi viszonyait kutatván, onnan többek közt, egy Gampa-

/??í/rt- vagyis csengetyüke-fajt is kapott, melyet a «Flora« ezim botanikai

folyóirat 1 836. évfol^'amának II. részében, a 434 1. (Jamiiannlaexpansa Friv.

néven röviden leirt. Ezt a C. expansa-t Friv. Boissier «Flora Orientalisa»

in. köt. (1875) 941 lapján, valamint Nymán «Conspectus Florae Europaeae»

czímü munkájának a 48^. lapján mint fajt elismerték, azért megérdemli,

hogy történetébl egyet-mást elmondhassak.

Vatke, berlini botanikus, a «Linnaca» czímü folyóirat 38. kötetének

71*2. lapján egy más Camp. expansa-ró\ JíuihJpli. in Mém. de l'Acad. de

St.-Petersb. IV. (1813) p. MO ( Wahliiihcrgia hoviallantlnna I). C.'Prodr.)

megemlékezvén, a következt mondja: «Campanula cxpansa Friv., si a

('. ramosissima Sibth. et Sm. distincta (cf. Griseb. Bpicil. II. 290), nomen

mutandum érit«.

Azonban, hogy a Frivaldszhj Campanula expansájának eredeti nevét

meg kell változtatni, az VATKÉ-nál (1874—5) jóval elbb kiderült, mert a

C'. cxpansa-t Friv. még 1840-ben két botanikus nevezte máskép.

Az egyik, mint czikkecskénk czíme jelzi, Steudel, ki az érdemes tudós

nevérl választotta e Campanula nevét ; a másik maga Frivaldszky Imre

volt. Ezenfelül még késbb is kapott a Camp, cxpansa más nevet olyan

szerzktl, a Idk a Frivaldszky növényét nem ismerték ( Gamp. sphacrothrix

Griseb., C. Welandii Heuff.).

Frivaldszky Imre a Magyar Tudós Társaság Évköníjvének IV. köteté-

ben, a 201. lapon ezt a Campanulát C. sparsa néven irja le, de a mellette

lev kép alatt C. cxpansa olvasható. Bizonyos tehát, hogy a C. sparsa hriv.

1840. meg a C. cxpansa Friv. 1836. egy növényre vonatkozik.

Mmthog}^ Frivaldszky közleményében az egj'ik oldalon ('. cxpansa, a

másikon C sparsa van, könnyen lehetne gondolni, hogy ez tollbeli botlás
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vagy a liönyvnyomtatás tévedése ; de hogy a C. sparsa FKivALDSZKY-nak szán-

dékos változtatása, bizonyos abból, hogy a névcsere Frivaldszky eredeti növé-

nyének névjegyén is látható.

Frivaldszky Imre tehát 1840. év körül maga is észrevette, hogy a

C. expansáníik nevet kell cserélni, vagy meglehet, Steudel vagy más valaki

figyelmeztette öt a ((Nommclator» dedicatiójára, de ö szerénységbl a kitün-

tet és megtisztel elnevezést nem vette át értekezésébe. — Hogy 1840-ben

a C. Frwaldszkyi Steud. vagy a G. sparsa Friv. név jelent-e meg elbb,

bizonyosan megmondani, úgy hiszem, nagyon bajos ; de hogy a Steudel-ó

lehetett mégis az elsbb, abból gyaníthatni, mert a C. Frivaldszkyi Steudel

munkájának az elején, a C. sparsa Friv. pedig az Évkönyv legvégén (201 ].*)

található. Lehetséges továbbá az is, hogy Frivaldszky Imre a nevet csak cor-

rectura alkalmával változtatta meg, midn már a kép kész volt s az alá nyo-

matott «C. expansún» már nem lehetett segíteni. En tehát úgy gondolom,

a C. Frivaldszkyinak van elsbbsége s a Camp, sparsa Friv. elhagyásával

(mert úgy is van C.sparsiflora Dietr.) Frivaldszkynk érdemei nem csorbulnak.

Nevezetes azonban, hogy a Campamda Frivaldszkyi meg a C. sparsa

nevekrl Boissier, Grisebach, Nymán stb. csendesen hallgatnak, bár a

C. expansát említik. Lehet, a névcserére azért nem gondoltak, mert a szibé-

riai Campamda cxpansa Rudolph, tulajdonképen Wahlenhergia, továbbá,

mert a C. Frivaldszkyinak amúgy is vannak fiatalabb synonymjai (C. spae-

rothrix Gn'seb., C. Welandii Heuff. ) Én azonban az elfelejtett C.Frivaldszkyira

a botanikusok figyelmét felkölteni érdemesnek és szükségesnek gondoltam.

A C. Frivaldszkyi Steud. (C. sparsa Friv., C. expansa Friv., non Riid.)

eredeti növénye a képpel egjKitt megvan a magy. nemz. múzeum gyjtemé-

nyében. Ez a példa egész óriási lehetett, sokkal szélesebb level, mint a

dunameUéki (Krassó-Szörény, Vaskapu Oláhországban) példák, nagyon ágas-

bogas. Frivaldszky képe a virágokat, fleg pedig a kehelysallangot majd

kétszer nagyítja, a vú'ágrészek nagysága tulajdonképen csaknem ugyanaz,

mint a magyarországi növényé, melyet Heuffel C. Welandiinak nevezett,

de késbb Janka Victor helyesen a C. expansával egyesített. A gyümölcsön

díszl kehely azonban elvirágzás után növekedik s majd eléri azt a nagyságot,

a melyet a kép ábrázol.

Boissier a «Flora OrientaHs» IE. köt. 941. lapján az alacsonyabb,

rövidebb ágú és kocsánú, valamivel apróbb virágú fajtát, a mink a magyar-

országi meg az oláh C. Welandii-k, ß) spaerothrix névvel a C. Frivaldszhji-

tól elválasztja s a C. spaerothrix Griseh. Spicil. FI. Eum. 11 (1844) p. 380
és C. Welandii Heuff. Oesterr. Boten. Wochenbl. 1857. p. 118—19. neveket

a ß) fajtához idézi. Ezeknek a fiatal termjén gömbölyded fehér glandulák

vannak s a spaerothrix név is erre vonatkozik.

' Az egész kötet csak 207 oldal (Borb.).
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FRivALDSZKYnak eredeti íjéldáján a fiatal term egész sinia, majd ugyan-

azon tnek másik termjén a fehéres glandulákat látni. Frivaldszky különben

az Évkönyvben azt mondja, az egész növény sima, a glandulákról semmit

nem szól. Ha tehát a rövidebb ágakat meg a valamivel apróbb virágokat

tekintetbe nem vennk, akkor a ß) spaeroúirix fajtának a megkülönböztetése

fölösleges lenne, mert a Frivaldszky növényének a termjén a kopaszság,

meg a fehéres glandulák egy tövön láthatók. Tény azonban, hogy a mi

növényünk tokgyümölcse sohase n akkora nagyra, mint a Frivaldszky növé-

nyén látni, (7—8 mm. hosszú). A ß) fajta tehát már ezért is fenmaradhat s

Grisebach a G. sphacwthrix gyümölcsét csak 3"'-nyira (6.5 mm.) mérvén

az növénye inkább a C. Frivaldszkyí-\'a\, mint a bánsági meg az oláh-

országival egyezik meg. Itt a gyümölcs hosszasága 3—4 mm.
BoissiER, továbbá Celakovsky * a C. Frivaldszkyi faji önállóságáról

minden kétséget eloszlatván, a faji bélyeget ismételni fölösleges. Hogy a

C. Friraldszkyi a C. lUii>uncidiis, meg a C patida fajvegyüléke lenne, mint

Schur** gyanítja, ÖELAKovsKYval együtt én is tagadom. Én Berszászka,

Szvinicza (a Treszkovácz hegy körül), a Herkules-fürd, Orsova (Allion) meg

az oláhországi Vaskapu környékén elég C. Wdandíi alakot láttam, de min-

denkor C. lüipuncidas vagy C. patula nélkül.

A G. Frivaldszkyi typusa meg a Welaiidii fajtája geographiai elterje-

désökben, úgy látszik, egymással keverednek. Vaskapunál mind a két fajta

n. — Czernitzi vidékérl (Dealu Stú-mina, légit Gregescu) a Wdandii

(Heiiff.) fajtát kaptam, Professor Haussknecht pedig az utóbbit egeszén

sima termvel a Pinduson gyjtötte (circa monasterium Korona, in quercetis,

solo schist.), tehát a Balkán félszigetén délfelé messzebbre terjed, mint

BoissiER (egyetlen helyrl) közli. — Végre megemlítem, hogy a G. patida-

nak a G. Welandiihoz közeled alakja a budai Lipótmez környékén is n,

de csak közeled, nem megegyez alakja.

Ennyit óhajtottam Frivaldszky emlékének szentelni.

* Oesterr. Botan. Zeitsclir. 1871. p. 9

** Enumeratio plant. Transsilv. p. 43'J.


