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Über das Vorkommen von Allium suaveolens 
Jacq. in Ungarn.
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Az Allium suaveolens-i több régebbi szerzö említi hazánk 
nyugati részérol, igy a bécsi-medencében való elofordulás termé- 
szetes folytatásaképen a Hanságból, továbbá Veszprém megyébol 
(Pét) és Budapest kornyékéról. 1) Többször azonban osszecserélték 
az Allium angulosum fehérvirágú változatával és újabban nem 
találták, ugyhogy B o r b á s kétségbe vonta a régi adatok hite- 
lességét.* 2)

Nekünk azonban sikerült az Allium suaveolens-i ujra meg- 
találni és igy ez a faj teljes jogú tagja a magyar fiórának.

G áyer 1926. VIII. 29-én találta e fajt a tapolcai lápon mindjárt a 
vasuti állomás kozelében a budapesti vasutvonal mellett Molinia coeru- 
lea, Sesleria uliginosa, Deschampsia caesp., Tormentilla, Pedicularis 
palustris, Succisa prat., Primula farinosa, Centaurium ulig., Lotus 
tenuif, Linum cath., Valeriana dioica, Juncus obtusifl, Centaurea 
pann., Ly thrum salic., Euphrasia stricta, Sanguisorba of fie., Cirsium 
canum, Salix rosmarinifolia társaságában, de a bimbók még fej- 
letlenek voltak s bár a deresszinü szár feltünö volt, a novényt 
ebben a stádiumban azonositani nem lehetett.

Ugyanazon nap délutánján a lesenceistvándi halastavak men- 
tén is itt-ott feltünt e faj, mig végre az uzsai kitéronél ugyancsak 
molinietumban és schoenetumban teljesen kinyilt példányok is 
voltak, melyek azután a biztos meghatározást lehetové tették. Az 
uzsai kitéronek e helyén, azon a lápon, melyen tavasszal a Primula 
farinosa ezrei virítanak, az Allium suaveolens nagy mennyiségben 
terem és halvány rózsaszinü, kellemes illatu virágaival kedves öszi 
dísze a vidéknek. A typus között tiszta fehérvirágú alak ( f  leuco- 
cephalum, fl. pure albo) is terem, melynél a portokok is halvány 
sárgák. Rendszerint azonban a külso perigoniumok nagyon halvány 
rózsaszinüek, a kozépér mentén sotétebben ibolyás rózsaszinüek, 
a belsö perigoniumok fehérek, kozépen halvány rózsaszinü vonallal. 
Ritkábban a szinezodés csak a külso perigoniumlevelek kozépso 
és felsö részén van meg.

9 Conf. N e i 1 r e i c h : Aufzählung p. 53.
2) B o r b á s :  Vasvármegve növ. 1887, 108; 2. kiadás, 1898, 534 (csak 

a separatumban); Bot. Zentralbí. XVIII, 1884, 18; Ö. B. Z. 1884 p. 306.
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P o l g á r  1926 szeptember 11 -én találta az Allium suaveolens 
néhány majdnem méter magas példányát a Hanságon nád és 
Cladium Mariscas közt a lébényi határban Ottómajor melletti tözeg- 
gödrök (jelenleg nem müvelve és föleg Cladium Mariscas-szal 
benöve) szélén. Késobb nagyobb mennyiségben bukkant rá az 
emlitett hely mellett elfolyó tozegcsatorna tulsó oldalán elterülö 
ugynevezett „Tizrendes réteken“. Itt összel a Molinia coerulea az 
uralkodó nôvény, tavasszal pedig a Sesleria uliginosa, Carex 
Davalliana és Schoenus nigricans. A legtöbb Allium-nôvényen a 
külsö perigoniumlevelek felsö része ibolyás-rózsaszinüre volt fut- 
tatva, egyébként a lepellevelek majdnem fehérek voltak, de akadtak 
minden részükben fehér viráguak is. Feltünö, hogy a legtöbbnek 
szára sôtétbibor-foltos volt; a levelek többnyire elszáradtak. 
A molinietumon még Juncus articulatus, Potentilla erecta, Dianthus 
superbus (gyéren), Triglochin palustre, Linum catharticum, Angélica 
silvestris (nagyrészt elszáradva), Parnassia palustris, Euphrasia 
Rostkoviana, Gentiana austriaca, Galium uliginosum, Cirsium 
canum, Serratula tindoria, Succisa pratensis, Pulicaria dysenterica, 
Cuidium venosum, Salix rosmarinifolia és cinerea tenyésztek.

Tekintettel arra, hogy A s c h e r s o n - G r ä b n e r  Synopsisá- 
nak adatai nem mindenben egyeztek a hazai nôvénnyel („Blüten
stiele so lang o. bis nur V3 so lang als die Biüten, Perigonblätter 
fleischrot mit dunklerem Mittelstreifen“), P o l g á r  összehasonlitotta 
a hazai nôvényt J a c q u i n leirásával (Collect. II, 305) és képével (Icon, 
pl. rar. t. 264) s megállapitotta annak teljes azonosságát. Olyan rövid 
kocsányú virágokat, minöket Asch.  Gr ä b n .  emlitenek, P o l g á r  
a Nemzeti Muzeum herbáriumi anyagában sem talált. Az igazi 
A. suaveolens-töl eltér Ro u y  és F o u c a u d  (Fl. de France, VII, 
357) leirása is, mely elzászi nôvényekre vonatkozik: „fleurs d’un 
rose pourpré à carénés purpurines, — étamines ne dépassant les 
divisions perigonales que du Va de leur longeur“, — holott a 
hazai nôvények porzója kb. kétszer oly hosszu, mint a perigonium. 
Ellenben inkàbb egyezik a magyar és osztrâk nôvényekkel az 
A. ericetorum T h o r e leirása, meîyet az emlitett szerzök race 
gyanânt az 0 A. suaveolens-ük alá rendelnek. Az itt felmerülo 
kérdés, a nyugateurópai alakok hovatartozása azonban tovâbbi 
vizsgâlatot igényel.

A Nemzeti Muzeum magyarországi nôvényei közül P o l g á r  
A. suaveolens-nek tartja Rése l y- nek egy lelöhely nélküli nôvényét 
és egy hagyma nélküli példányt „in pratis humidis a. d. Pascal
mühle, Herb. Sadler 8800“ jelzéssel. G á y e r  szerint pedig a 
tapolcai és keszthelyi lápterületek azonosságánál fogva valószinü, 
hogy a régi auctor (Àrvay)  A. roseum-a. Keszthely vidékérol 
(B o r b. Balaton fl., 325) az A. suaveolens-re vonatkozik.
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Die Publikation behandelt die Auffindung von A suaveolens 
im Moorgebiete von Tapolca und Lesenceistvänd ( Ga y e r )  und 
im Hansäg beim Otto-Meierhofe nächst L6beny ( Po l ga r ) .  Das 
Vorkommen dieser Art in Ungarn wurde trotz älterer Angaben 
bisher für nicht erwiesen betrachtet.
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