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ben elforduló ékek is, egy bükkfaéknek a kivételével, melyet

azonban utólag is beleüthettek, hogy a szék szét ne essék, mert

rendkívül egyszeren van összetákolva. Ha készítje tette volna

bele ezt az éket, akkor a szék tízféle fából készült volna és a

babona követelményének nem felelt volna meg.

Sokkal szebben van kidolgozva az a lucaszék, melyet See-

mayer Villibáld osztályigazgató úr küldött a néprajzi osztály

gyjteményébl. A szék lapja és lábai simára gyalulvák, az ékek
egymást keresztezve vannak beverve. Látszik, hogy olyasvalaki

készítette, akinek már a megfelel szerszám is rendelkezésére

állt. A szék lapja majdnem négyzetalakú (26 X 23"5 cm) és ma-
gassága 24 cm. Ez sem az a bizonyos pentagramm, hanem
hasonló alakú az elbbihez, azzal a különbséggel, hogy ennél

nincsen meg a lábakat összeköt négy ersít rész. Amíg tehát

az els az ékeken kívül is kilenc darabból áll, addig ez utóbbi-

nak csak öt frésze van (t. i. lapja és négy lába). Sikerült

megállapítanom, hogy ebben a lucaszékben is kilencféle fa van.

A szék lapja ugyanis lucfenybl van (Picea excelsa) ; a négy láb

fája pedig akác-, gyertyán-, tölgy- és bükkfa. Az akácfából való

láb ékei közül egyik szintén akác , másik ék füz- vagy nyárfa ;

^

a gyertyánfaláb ékei galagonya-, a tölgyfalábé nyár- vagy fz-,

végül a bükkfalábé orgona- és körisfából készültek.

(A növ. szakosztály 1915 okt. 13-án tartott ülésébl.)

IRODALMI ISMERTET.
Jablonszky E. Euphorbiaceae Phvllanthoideae-Bridelieae mit 84

Einzelnbildern in 15 Figuren. (Das Pflanzenreich 65. Heft, IV., 147.

VIII. Leipzig 1915. 8. 1— 98. old.

Engler A. az 1900. év augusztusában adta ki a ,,Das Pflan-

zenreich" cítnü gyjteményes monográfiavállalat prospektusát. Ez id
óta gyors egymásutánban jelennek meg a vállalat füzetei, amelyek

egy-egy család vagy családrész monográfiáját nyújtják, természetesen

a rendszertani és leíró cél szemmeltartásával. Az eddig megjelent 65

füzet, illetleg kötet különböz érték, de mindenesetre nélkülözhetlen,

a legtöbb esetben kritikai összefoglalását adja az egyes családok mai

ismeretének. A vállalat munkatársai között a legtöbb nemzet tudósai

szei'epelnek, néhány csoport feldolgozását pedig magyar szerzkre bízta

a szerkesztség. A magyar munkatársak közül elsnek Jablonszky
Jen mve jelent meg, aki az Euphorbiaceae- család Phyllanthoideae

' A fz- és nyárfa megkülönböztetésére Bmgersteintól (Ber. d. d. bot.

Ges. Bd. XXIX, 679) felállított diagnostikai különbséget, mely a gödörkés
és gödörke nélküli bélsugársejtek magassága közti viszonyban és a sugár-

irányú falon lev gödörkék sorainak számában mutatkozik, nem állapíthat-

tam meg, mert ehhez sok metszet szükséges és erre a célra az egész éket
fel kellett volna darabolnom.
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alcsaládjának Bridelieae tribusát dolgozta fel a f. évi június hó 22-én

megjelent 65. füzetben. A Natürliche Pflanzenfamilien vállalatban annak
idején (1896) Pax F. nyújtott áttekintést az Euphorbiaceae-családról.

A Pflanzenreichban pedig ez a hatalmas család több kötetben nyer

részletes feldolgozást, amelyek közül Jablonszkyé már a nyolcadik

;

az elzket részben Pax maga, részben Pax és tanítványainak egyike

dolgozta fel. A Bridelieae tribust Pax teljesen Jablonszky erejére

bízta, aki hamarosan meg is felelt feladatának.

Szerz munkájában szorosan alkalmazkodik a vállalat kijelölte

célhoz és megkívánta módszerhez. A fsúlyt a fajok leírására, rokon-

ságuk tisztázására és a tribus rendszerének felépítésére helyezi. A beve-

zet nyolc oldalon a tribus latin diagnózisát, a vegetatív szervek, szö-

vettani jellemvonások, a virágszerkezet, a megporzás, a termés és a

mag, a földrajzi elterjedés, a rokonsági kapcsolatok és végül az ide-

tartozó növények hasznának rövid kompendiális jellemzését találjuk

meg. .\ tribusba tartozó 162 fajt két génuszba és pedig a Cleistan-

thus (106 faj) és a Bridelia (56 faj) génuszba foglalja, amely össze-

foglalással a Baillon-féle Stenonia monotípikus génuszt a Cleistanthus

génuszba vonja, a Müller-Argent-féle Lebidieropsis génuszt pedig a

Cleistanthus génusz szekciójaként fogja fel. Eszerint az eddig e tri-

busban megkülönböztetett négy génusz kettre csökken, amely két, az

óvilág trópusaiban otthonos génusz egymástól már a term szerkeze-

tében is jól elválasztható, amennyiben a Cleistanthus háromüregü, a

Bridelia kétüreg termvel, illetleg terméssel bír.

A Cleistanthus génuszt szerz 10 szekcióra osztja, amely fel-

osztás nyolc szekcóval növelte meg a régi Pax-féle felosztást, aki a

Nat. Pílanzenfam.-ban még két szekcióba foglalta az akkor ismert 30
fajt. Ezen nyolc újonnan alkotott szekció közül ötöt teljesen a szerz
állított fel, hármat pedig régebben génuszoknak tartott egységekbl

szállított le a szekció fokra. Új szekciók a Stipulati, Ferruginosi, Char-

tacei, Australes, Pedicellatí, régebbi megkülönböztetések a Leiopyxis

(Miq.) Jabl. Nanopetalum (Hassk.). Pax, Schistostigma (Lauterb.)

Jabl., Eucleistanthus Pax, Lebidieropsis (Mull. Arg.) Jabl. A szek-

ciók megkülönböztetése fképen a vírágrészek és az embrió alkatán

alapul. A génusznak Pax feldolgozásában még csak 30 faja volt, szerz

pedig 106 fajt különböztet meg, amelyek nagyrésze a trópusok újabb

felkutatása révén került el. A 106 faj közül 34-et szerz ír le, mint

új fajt. Ezek a következk : C. Winkleri, laevigata, tonkinensis, glan-

dnlosus, ílavescens, Beccarianus, Meeboldií, rotundatus, penangensis,

cochinchinae, travancorensis, celebricus, Curtisii, pseudopallidus, elon-

gatus, baramicus, borneensis, glaucus, lanuginosus, Paxii, pseudopodo-

carpus, rufescens, vestitus, mattangensis, sarawakensis, carolinianus,

namatanaiensis, glabratus, Kingii, bracteosus, pseudomyrianthus, ama-

niensis, Zenkeri és Mildbraedií.

A Bridelia-génusz feldolgozásában szerz eredeti felfogással csak

kis részben követi Gehrmann nem régi kelet boroszlói munkáját

(Engler's Botan. Jahrb. XLI. 1908. Beíbl. 95. 1.), amennyiben Gehr-

mann két szekciójának megfelelöleg a génuszt két szubgénuszra bontja
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(Eubridelia Gehrni. és Geníilia Gehrm.). Az els szubgénusz Gehrmann-
féle hét szubszekciójából kettt tart meg, mint szekciót (Stipulares

Gehrm és Scleroneurae Gehrm.), a többit bevonja. A második szub-

génusz Gehrmann féle bárom szubszekcióját szekcióként fogja fel és

negyedikül hozzájuk csatolja a Pax-féle Neogoetzea génuszt, szintén

mint szekciót. A Bridelia génuszba 56 fajt sorol Gehrmann 43 fajával

szemben. Ezek közül új faj a B. Henrj'ana és a B. Gehrmannii Jabl.

Szerz munkájában eszerint különösen a Cleistanthus ismeretét

bvítette alapos és részletes kutatásaival, újonnan alkotott rendszerével,

a Bridelia-génusz rendszerét pedig új szempontból állapította meg,

miáltal az egész tribus feldolgozásával alapvet kútforrást alkotott.

Valóban örömmel üdvözölhetjük a fiatal szerz müvét, nemcsak
azért, mert az exotikus tribus anyaggyjtésének nagy nehézségeit mél-

tányoljuk, hanem azért is, mert általa szóhoz jutott a magyar kutatók

hangja is a növényrendszertan egyik vezérmüvében. Mindössze csak

azt sajnáljuk, hogy a szerz magyar volta a munkán feltüntetést

nem nyert. Dr. Szabó Zoltán.
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> E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent
hazai eredetíí, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a
növénytannak minden ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy meg-
jelent közleményeiket a rovatvezetnek beküldeni, vagy pedig a megjelent
közlemények forrásáról t értesíteni szíveskedjenek.


