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Ha a nyári szarvasgomba eddig ismeretes hazai lelhelyeit » Magyar-

ország geológiai térképé «-n megtekintjük, azt látjuk, hogy e gomba majdnem
kivétel nélkül azokon a helyeken terem, a hol a térképen mezozoi-csoport

van jelezve ; többnyire ott, a hol ennek fels triász (ts) vagy maim (is) rétege

fordul el. így a Bakonyban, \^értesben, Bükkben, Kis-Kárpátokban, a Vág
és Nyitra folyók környékén, Krassó-Szörényben.

Ha az ebbl levonható következtetésem helyes, úgy a nyári szarvas-

gombát meg lehet találni mindazokon a helyeken, a hol a geológiai térkép

mezozoi csoportot jelez. Ilyen helyek a következk : Mecsekhegység Buda-

pest és Tinnye között, a Bükkhcgység és Gömör-Szepesi Érczhegységben, nagy

terület, Alacsony-Tátra, a Magas-Tátra északi része, a Vihorlat nyugoti része,

Máramaros megye egyes pontjai. Királyerd és Biharhegység számos helye,

Kodruhegység, Erdélyi Erczhegység egyes pontjai, Gyergyói hegység, Brassó

és Törcsvár vidéke, Krassó-Szörényben Resiczától Új-Moldováig, Herkulesfürd

környéke.

Simonkai Lajos: A Nonnea fajai, fajváltozatai és

fajtái hazánkban.*

(Négy eredeti rajzzal.)

A Nonnea génusz magyar neve Nonne-iö. Latinos, tudományos neve

Medikus Frigye s-tl, az egykori erfurti orvos-botanikustól ered, a ki azt

Nonne János ugyancsak erfurti orvos-botanikus nevének megörökítésére

1780-ben tette közzé. A növény-génuszok magyar neveinek megállapításában

ill, hogy a régi jelesek érdemeit és czélzatait mi is méltányoljuk : ezért

alkotódott, a Nadályt mintájára, a Nonnea génusz magyar, és az eredeti

czélzatot és értelmet kifejez nevéül, a Nonne-tö.

Manapság a tudományos világ a Nonnea génusznak mintegy 30 faját,

több fajváltozatát és természetes fajtáját ismeri. Ezek mind az Ü-világ szülöttei

és elterjedésük köre Közép-Európát, El-Ázsiát, Észak-Afrikát és a Közép-Tenger

egész vidékét zárja körül ; fajokban a Kelet, a Balkán Félsziget és egyálta-

lában a Közép-Tenger melléki növényzet gazdag, változatos.

Ama 30 fajt, makkocskáiknak alakja szerint, 3 csoportra (sectio) kell

osztanunk, ú. m. : az egyenes-, a veséded- és a félszeres-makkocskájiiak cso-

portjára.

* Eladta a szerz a növénytan! szakosztálynak 1902. évi november 12-iki ülésén.
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Els sorban az Egyenes-uiakkocskájúah (Ürthocarya DC.) csoportját vegyük

szemügyre. Ezeknek egyenes vagy alig görbült makkocskái hosszúkásak, csak-

nem simák, tövön kicsiny (nem széles) és sima abroncscsal ; homlokuk, a

melybl a bibenyél volt kinve és a melynek ott némi nyoma is van, egyenest

álló (I. rajz a). A magyar korona országaiban csak a Közép-Tenger mellékén

honos egyik fajuk, a Nonnea lutea (Lam). Ez gyjteményemben Raguza

vidékérl van meg.

Másod sorban, hogy az egyes fajcsoportokkal végezzünk, a Veséded-

makkocskájúak (Cyrtocarya DC.) csoportjával foglalkozom. Ezeknek a mak-

kocskái ránczosak, bordásak, veseszerüen ersen meggörbültek ; e görbületük

alsó öblében kis kúpocskával vannak alátámasztva, abroncsuk nincsen, azt az

ersen íves meghajlásuk helyettesíti a génusz diagnózisában (1. rajz c). A magyar

korona országaiban ez is csak a Közép-Tenger mellékén jelenkezik egy itthonos

fajjal, melynek neve : Nonnea vcntncosa (Sibth. ct Sm.J. Gyjteményemben

ez csak Spalato vidékérl van meg.

1. rajz. A Nonnea génusz 3 csoportját jeUemzcI makkocskák mintái; — a: egvenes

malikocska keskeny és sima abroncscsal (ah) ; a a homlok azon táját jelzi, a honnan

u bibenyél eredt ; — h : felszeres mahhncsha, széles és ráncsos abroncscsal (ab) oldalt

dülött homlokkal ; — c: veséded inal;kocska közepén a kúpocskával (1;), abroncs nélkül.

Harmad sorban fogok foglalkozni a FéJszeres-makkocskájúah (Plagiocarya)

csoportjával. Ezek makkocskái hálózatosán bordásak ; van nagy abroncsuk,

a mely szintén bordás, (1. rajz b) \ hátukon domborúak, de befelé fordult

részükön a bibenyél eredését jelz hely felé oldalt dl a tömegük, akár a

félszer eresze vagy az ember agyveleje és e tájon az abroncs bels széléig

lefutó bels tarajuk van. Homlokuk az abroncs élével csaknem épszöges.

Közép-Európában és mondjuk a Kárpátok és Kulpa-Száva Duna határolta

Aiagyarföldön csupán e csoportnak fajaival illetleg fajváltozataival találkoz-

hatunk. Ámde e csoportnak (sectio) ismét két szakaszát kell különböztetnünk.

Egyik szakasz (§) az, a melyet De Candolle P/ianeí-anlherae (Látszópor-

zójúak) néven különböztet meg és a melynek fajai csak Dél-vSpanyolországban

és onnan tovább Észak-Afrikában otthonosak. Joggal különbözteté, mert az

e szakaszba tartozó fajok porzói kilátszanak a pártából. Pollenben a nálunk

honosak porzói aprók, benn maradnak rejtve a párta csöve nyakában, kívülrl

az ép virágon ki nem látszanak ; ezért a mi fajunk vagy fajaink, vagy faj-

változataink, a Rejlett-porzójt'iak (Cryptantherae DC.) szakaszába illenek.
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A Nonnea k »Ctyptantherae« szakaszába tartozó hazai fajok, illetleg

fajváltozatok és fajták kifejtése tulajdonképpen e soraim, e fejtegetéseim czélja.

Köztudomás szerint a Cryplanlherae szakaszba való a nálunk közönséges Nonnea
piiUa (L.). Ekkorig más faja a Nonnea-na.'k a Száva és Dunától északra

hazánkban ismeretes nem volt. De ismeretes volt az, hogy a BalkánFélszigeten,

kezdve Belgrádtól, helyenként tömegesen és vetélytárs nélkül terjeszkedik

2. rajz. Xoniica atra Grish.

ki a Xonnea atra Grish. Ezt a feketepártájú Nonnea-i mi eddig hiába keres-

tük többed botanikusainkkal együtt a Bánságban. Ám megtaláltam tavaly

itt Budapest környékén a Budaörs határához tartozó » Csíkihegy « legmelegebb

füves lejtin, tömegesen. Meghatározván a Nonnea atra Grish. hazai pél-

dányait és eszembe véve azt, hogy ugyanott a hegylejtk alatt a közönséges

Nonnea piilla (L.)-X. is szedem : arra a gondolatra ébredtem, hogy e két faj

Növénytani Közlemények. 190o. II. kötet, 1. füzet. ^
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ott fajkeveréket (hybrid) fejleszthetett ! Megismételtem ezért kutatásaimat négy-

szer, ötször. Az eredmén}^ az lett, ho^y középalakokat is találtam és ez a

Nonnea atropnUa Siuik.

Ámde mit tegyek ezzel a középalakkal, mikor az úgy lebeg a Nonnea

pulla és a N. atra között, mint a változó magasságú felh a föld és ég között ?

Hát elvégre abban állapodtam meg, hogy megvizsgálom a faji jogosultságát

úgy a Nonnea pulla (^Z.yí-nek, valamint a Nonnea atra Grish.-nak. Mikoron

a Nonnea pulla (L. sitb Lycopside) valódiságát kutatám, megakadtam. Linné
az Syst. ed. X. (1759) 916. lapján számol be legelsbbed a Lycopsis pnlJa-

ról, a melyhez a Clusius idézetét csatolja. Ezért korszakot alkotómunká-

jában a Linné spec. ed. L-ban (1753) errl a növénj'rl szó sincs;

e korszakot jelz munkájában megfeledkezett a Clusius adatáról, a Clu-
sius növényét akkor nem ismerte eredetijében, gyjteményében nem volt

meg, talán kétesnek is találta a Clusius adatát. Linné species e d. II.

(1762) 196. lapján ismét elkerül a Lycopsis ptilla L. ezzel az idézettel :

y>Echititn pitllo flore Clus. stirp. pann. p. 679—80. « PuUo Jlorc annyit tesz,

hogy sökH barna e növény pártája. Hogy melj^es növényfaj ez a C 1 u s i u s

pannonia-austriai. már 1583-ban kellen ismertetett Echium-ia, azt a botanikus

világ rég megállapítá. Ez a növényfaj az, a melynek Linné a Clusius
névadása után, a Lycopsis pulla, vagyis a söhH virágú Lycopsis fajnevet adá.

Manap mi e növényfajt a Lycopsis génusztól, mely az Anchusa-hoz tarto-

zik, elválasztjuk és a Medikus y>Nonnea« nev génusza alá sorozzuk.

Manap sötétpártájú Nonnea Medik. (Nonnea pulla L. sub Lycopside) a tudo-

mányos neve. Tisztázván ennek a sölétpártájú Nonnea-nak fajiságát, mint

olyanét, a melyik legelsbben a magyar és az osztrák országok területé-

rl lett ismeretessé, áttérhetünk a Grisebach »Nonnea í7/rí7«-jának vagyis

a feketepártájú Nonnea-nak faji megállapítására.

Azon számos és sokféle lelhelyen szedett Nonnea atra példák után, a

melyeket, eltekintve a M. Nemzeti Múzeum példáitól — különösen a Balkán-

Félsziget nórája D e g e n A r p á d-nak gazdag gyjteményében láttam és

megvizsgáltam : Grisebach e faja ugyanaz, a mit nekem Belgrád vidé-

kérl B r n m ü 1 1 e r küldött Nonnea atra Grisb. név alatt ; ugyanaz a mit

Grisebach diagnosisa megállapít. A Csíkihegyen, Budaörs mellett a típusos

Nonnea atra Grisb. terem és tavaszszal meg nyáron gyjthet ott, mert sok

t van belle. Tavaly egyetemi hallgatóim is gyjtötték.

De hát miben különbözik ez a feketepártájú Nonnea, a mely ekkorig

új adat hazánkra, attól a közönséges Nonnea piilla-tó\ ? vSzámot adok errl a

következkben.

I. A Nonnea piilla-nák (l.'rajz) nálunk majd sötét barna, majd pirosló

a pártája, nagyritkán vajszín (N. lutea Bolla et Holuby, non DC.)
;
pártájának

szélesed karimája egyenletesen szkül a halaványabb nyakba és a csészébe

mélyeszteti csbe : ezért pártája menedékesen tölcséres. Levelének és szárának

szrözete a hosszabbak közébe vegyült apró szrök miatt igen sr, ezért

az egész növény többé-kevésbé szürkélik. Makkocskái ott, a hol az abroncsha

áthajlanak, aprószrek.
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II. A Nonne.t álra Grisb. -na.k. (2. rajz) pártája feketés-gránát szín, sötétebb

szín mint az aludt vér
;
pártájának karimája a csészében rejl csnek nya-

kánál hirtelen, csésze- vagy csengetyalakban kibvül ; ezért pártája csen-

getjáísen-tölcséres. Levelének és szárának berzedt szrözetc ritkás, ezért az

egész levélzet és szár, az egész növény haragos zöld, a virágzat táján pedig

3. rajz. Nonnea atro-pulla SimJ;.

még sötét lilás fuvallat is van rajta. Makkocskái ott, a hol az abroncsba áthaj-

lanak, nagyobb szröktl borzasok.

III. E kett között helyezdik el úgy szrözetében, valamint szára és

levele színében, meg pártája alakjában mint középalak a Nonnea atro-pulla Simk.

(3. rajz), mely a Csíkihegy verfényes alján Budaörs mellett a két elbbi típus

között helylyel-közzel, csak szálonként található. \Nonnea atro-pulla est]_stirp

inter iV. piillam (L.) et K. alram Grisb. tam. indumento, quam colore

2*
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caulis foliorumque, necnon coroUae figura, — mterinedia. Crescit inter pa-

rentes sparse, ad radicem montis » Csíkihegy « juxta Budaörs.]

Végzem a beszámolást ekl<ént

:

a) A Nonnea puUa-nRk nálunk is, Ausztriában is több természetes

fajtája van. Természetes fajta alatt, a mellyel különben lényegben egy a

4. rajz. Nonnea piilla va. glainlnln^a. (Op.)

kulti'ir- fajta is — a L i n n é-féle varietast értem, a melyet manapság »va-

riatio»-nak (va.) szokás nevezni, Wettstein pedig »forma«-nak mondja.

Be fogom mutatni, hogy a termhelyek talaj-, fény-, h-, nedvesség-viszonyai

szerint több variatioja van a Nonnea pulla-nak hazánkban is. Ilyen : a va.)

glahrata Sinik. Árteres homokon termett ez Paks vidékén. Ilyen csaknem
meztelen fajtát eddig a botanikai irodalom nem ismer. Ilyen a va.) villosa
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(Opiz) vagyis a va.) eglandnlose-villosa Siink. mirigytelen borzas szrözettél

;

ez hazánk északibb hegyvidékein van otthon. Ez a variatio szrözetben a

.V álra Grisb. képmása ; de pártája nem a N. atraé. Ilyen a va.J subglan-

ditlosa Simk. ; ez részben borzas, részben mirigyesszrü és Budapest környékén

is elfordul. Nagyon hasonlít a Nonnea alro-pulla-hoz. Ilyen a va.J glandulosa

(OpizJ : ennek csaknem minden szre mirigyes, ezért nagyon puha tapintatú,

nagyon szürke szín. Budapest vidékén a Csíkihegy alján és a Kérberekben

gyjtém. Azt hiszem, hogy az ilyen apró, de a lelhely viszonyainak szüle-

ményeként tekintend t\\évé%&\<. természetes fajlák-xxak, variatio-knak tekintendk.

II. Faj, faj változat, vagy fajta-számba veend-e a fekete Nonnea (N.

atra Grisb.) ? Fajta nem lehet, mert a Nonnea piilla (L.) Közép-Európa

nyugoti növénye, a Nonnea atra Grisb. pedig els sorban balkáni és délkelet-

európai növény. G r i s e b a c h ismerte a Germaniában honos Nonnea pulla-i
;

azért nevezte el mint geográfiai feltn eltérést j fajnak a Nonnea atra-t.

Hát vájjon típusos fajnak vegyük-e a Nonnea atra Grisb.-i ? A ki úgy gondolja,

megteheti. De ha én egy összefoglaló munkában tárgyalnám a Nonnea

fajait, akkor én — azon csekély különbségek miatt, mely közte és a Linné-
féle faj között van, csak snbtilis-speciesnek venném.

Snblilis-species akitt pedig értek síibspeciest. Azt, hogy ez nem más mint

apró-faj, nem egyéb annál, a mit sok botanikus manapság is varietas-udik mond.

Nonnea atra Grisb. geográfiai subspecies, magyarán mondva : növényföldrajzi

fajváltozat.

Hogy^ csak ilyes, nálunk, a mi keletünk és délkeletünk vidéke felé hajló

subtilis speciesnek, vagyis geográfiai faj változatnak kell tekintenünk : arra az

átmenetül szolgáló kapcsolat a Nonnea atro-ptilla Simk. is tanúság.

Nem tudom ezt a Nonnea atro-pnlla egyszer fajkeveréknek tekinteni.

Lehet, hogy manapság már csak fajkeverék, de eredetileg a faj változé-

konyságából fakadott és úgy is fenmaradhatott mindez ideig egyes helyeken.

A fajváltozatok érintkez hatíírán ilyen közbüls alakok egészen természetesek.

Gyr ffy István: Magyar növénynevek.*

A magyar növénj^nevek gyjtése tekintetében D i ó s z e g i - F a z c k a s

óta — sajnos — eddig még nem sok történt; sok növénynek jó magj'aros

nevét még nem tudjuk; használjuk sokszor kénytelenségbl a gyártott neveket.

A tankönyvekben, szótárakban, nyelvészeti munlíákban és egyebütt szerepel

neveket kétkedve fogadjuk, mert sok közöttük a megbízhatatlan, már azért is,

mert a botanikában többnyire járatlan szerzk az illet növényeket nem jól,

vagy éppen nem ismerik.

Úg3' gondoltam, nem végzek fölösleges munkát, ha Richter

Aladár egyetemi tanár buzdítására és a részérl elmozdított sok kirándu-

* A növénytani szakosztálynak 1902. évi október S-iki ülésén elterjesztette

F i a 1 o w s k i L ;i j o s.


