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Gáyer Gy: Viola Szilyana Borb*

Magyarország és Stájerország szomszédos határszélének

flórájában évtizedek óta kétes faj gyanánt szerepel a Viola
Szilyana Borb. (Vasvárm. fl., 1887. 253. old.) Ezt a növényt

1882 óta senki sem találta és így Vas vármegyébe visszatérve,

egyik els teendmnek tartottam e kritikus ibolya tisztázását meg-
kísérelni. Eleve is tisztában voltam azzal, hogy a V. Szilyana
nem lehet valami jelents endemismus, mert ilyen a kérdéses

vidéken egyáltalán nincsen és így mindenekeltt a leírás alap-

ján igyekeztem a V. Szilyana legközelebbi rokonságát meg-
állapítani. A leírás elemzése pedig arra a meggyzdésre veze-

tett, hogy csak a V. hirtaXodorata keresztezdésérl

lehet szó.

A V. h i r t a mellett szólnak ugyanis : fólia longe (aesti-

valia longissime) petiolata, petioli hirsuti, fólia untrinque con-

spicue hirta, stipulae linearilanceolatae, elongatae, acuminatae,

glabraO; sed remote fimbriatae, fimbriis diametro stipularum

transversali circiter duplo brevioribus, margine hinc inde cilia-

tis, petala 4 superiora oblonga, emarginata, quinío (infimo)

angustiora.

A V. odorata mellett szól: foliorum laminae magnitudine,

florendi tempore, foliis V. odoratae aequales aut paulo minores,

latitudine paulo longiores, bracteae lanciformes vei lineari-lance-

olatae, parce ciliatae, flores violacei, sepala laté ovata, obtusa,

margine breviter ciliata.

A két faj keveredése mellett : plánta breviter stolonifera,

a V. hirta ersebb behatása mellett a bélyegek nagyobb
száma.

A Viola nemmel való foglalkozásom közben elég alkal-

mam volt arra, hogy a levélnyélhez ntt pálháhat ne csak a V.

uliginosá-n lássak, hanem alkalmilag más fajokon is (V. odo-
rata: Budapest mellett ; V. hirta: Gyr mellett) megfigyel-

hessek. E megfigyelések alapján habozás nélkül mertem volna

aV. Szilyaná-t a V. superhirtaXodorata=V. per-
mi x t á-val azonosítani, hogyha B o r b á s egy megjegyzése nem
kényszerített volna a továbbkutatásra : stipulas adnaías exem-

plarium multorum locis natalibus tribus observare potui. Hiszen

végre is nem lehetetlen, hogy itt a határszélen valami subtilis

endemismus legyen.

Az els termhely, melyet átkutattam, a gyrvári állomás

környéke volt 1911 évi június végén. Az állomás közelében

elterül erdben és bozótokban a V. hirta és V. odorata
bven érlelte terméseit, de akárhány példát vizsgáltam meg, egy-

nek sem volt levélnyélhez ntt pálhája.

1912. év április 14-én a gyanafalvai Tafelsteint jártam be.

Ez a hegy közvetlenül a stájer határon fekszik A hegy tövében
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egy árokparton V. arenaria DC. nyílott. (Új adat a megye
flórájára.) A hegy déli lejtin, melyeket részben erdei feny borit,

V. R i V i n i a n a, V. s i 1 v e s t r i s, V. o d o r a t a, V. h i r t a és
nagyszámú, a V. superhirta X odorata kombinációnak
megfelel alak terem, de egynek sem volt a levélnyélhez ntt
pálháj a.

Negatív eredményekbl nehéz biztos következtetéseket le-

vonni és dr. Hayek Ágoston tanár úrnak is, akivel a V.
Szilyaná-ra vonatkozó nézetemet közöltem, azt írtam, hogy a
kérdés végleges megoldása ezek után már csak B o r b á s herbá-
riumától várható.

Borbás origináléjának megküldése révén erre is alkalmat
adott dr. Tuzson János tanár úr szívessége.

Borbás herbáriumában egy lap fekszik ezzel a cédulával : V.
S z i 1 y a n a B o r b., Tafelstein ad Gyanafalva in com. Castri-

ferrei, aprili 1882. dr. Borbás V. — Ezen a lapon 5 ibolya-

példány van, amelyek mindegyike egy és ugyanahhoz az alakhoz
tartozik ós a V. superhirta X odorata^=V. permixta
Jord. kombináció típusának felel meg. Némely példány pálhája
a levélnyélhez hozzántt, másoké szabad. A pálhák hozzánüvése
szabályosságot nem mutat. Egy részük a feléig, más részük csak
a tövén ntt a levélnyélhez. Vannak pálhák, melyek magára a

levélnyélre tolódtak fel és különböz magasságban állanak rajta.

Két növényen gomba-nyomokat figyeltem meg.

Borbás herbáriumának ezen a lapján egy német levélnek
kivágott töredéke fekszik : „A Viola c a s t r i f e r r e i-t V. p e r-

m i X t a J r d.-nak vagy Kerneri (hirtaXaustriac ai-nak

néztem volna, mert a levélnyélhez ntt, megnyúlt pálhákut már
itt is ismételten megfigyeltem. Úgy hiszem azonban ez nem állandó

bélyeg, hanem csak véletlen. Egyébként kulturkísérlet nélkül csak
vélemónyt mondhatok, de nem ítéletet." A levél minden valószín-
ség szerint W i e s b a u r-tól származik.

Ezek a sorok végleg meggyztek álláspontom helyességé-

rl és mert a kultúrkísérletet a termhely átkutatása bizonyos
mértékben pótoljn. úgy hiszem, hogy a leírás, a termhely és

az eredeti példányok alapján a V. Szilyana Borb. kérdését
megoldottnak tekinthetem: a Viola Szilyana Borb. nem
más, mint Viola permixta Jord., a pálhák odanövése a
levélnyélhez pedig véletlen rendellenes jelenség.

(A növénytani szakosztály 1913. évi április hó 9-én tartott ülésébl.)


