:
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quam

alpiuni praecipue exterir um ultra

terminum

Muijlii adscen-

Unter diesen können sich die hochgelegenen auf
keine andere Art als auf 8. Bie/zii beziehen.
Zum Schlusse führe ich Allé Standorte an. von welclien ieh
Exemplare dér Sesleria Biélzii gesehen habé.
i/ens ubique-i).

Specimina Sesleriae
1.

quae vidi

Bielzii Schur,

E Carpathis meridionalibus

Godjan, Com. Krassó-Szörény....

et

examinavi

:

...

...

...

...

«
«
Kzarko,
... ... ...
Alpes Petrozsenyienses, Com. Hunyad.
«
«
Retyezát,
Szurul, Com. Cibin
... ... ... ...
Negoj, Com. Fogaras. ... ... ... ... ...
«
«
Loc. eláss. ... ...
Árpás,

...

...

...

(Roch. exs.)
(Heuff. exs.)

...

(Barth

...

...

...

(Herb. Haynald.)

...

...

...

...

...

...

(Haynald exs.)
(Barth exs.)
(Schur exs. rig.)

...

——

exs.)

...

...

...

«

«

«

«

«

...

...

...

...

...

(Herb. Schott.)

«

«

«

«

«

...

...

...

...

...

(Csató exs.)

«

«

(Degen exs.)
(Haynald exs.)
(Degen exs.)
(M desz exs.)

Királyk,

...

.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Csuhára, ad Gyilkostó. Com. Csík...

...

...

....

Nagy-Hagymás,

...

Buesecs. Com. Brassó
«

«

«

«

«

«

2.

E Carpathis orientalibus

:

...

(Kümmerle

exs.)

(Degen exs.)
Com. Besztereze-Naszód. Loe. eláss. (Schur exs. rig.)
Ünk,
«
«
«
«
«
(Janka exs.)
«
«
«
«
«
«
(Degen exs.)
«
«
«
«
Cisia,
... ... .— (Degen exs.)
«
«
«
Korongyis,
... ... ... (Janka exs.)
«
«
«
Galacz,
... ... ... (Degen exs.)
«
«
«
Alpes Rodnenses,
...
..
... (Janka exs.)
«

«

.

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

Czachlou, Moldáviáé...
3.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(Porcius exs.)
(Czecz exs.)

...

...

...

(Janka

exs.)

E Carpathis septentrionalibus

Cserna Hóra, Com. Máramaros.
... ... ... ...
Leiten, Tátra, non procul a jugo «Kopa-hágó»

Az Oenothera hazánkban

(in

...

—

(L.

Wagner

exs.)

(Hazsl. exs.)

Hungária).

Autore Vicentio de Borbás.
(Epr.v

«

A

Az Oaagra- ról
Kert» -nek 1902.

ábrával.

—

vagyis
202.

stb.

Mit eiuer Abbildung.)

Oenothera- ról alkonycsillag címen
old. értekeztem. Minthogy errl a
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is ültetett növényrl ismeretünk nem nagyon terjedelmes;
minthogy fajkeletkezésére nézve újabb eszmék merültek fel; 1 )
közleményemet újabb tapasztalataimmal, különösen pedig a kolozs
vári botanikus kertben végeztem ellenrzéssel, a botanikus érdek-

dísznek

ldk

figyelmébe

is

Az Oenothera

ajánlom.

vagy Onagra Tourn. a kertben és kert körül,
valamint felbontott friss talajon, völgyekben, vasút mentén stb.
töméntelenül elszaporodik, és egymással vegyeledik; esti és reggeli dísznek nagyon kedves és csinos. Onagra és Oenothera tulajdonképen ugyanaz, Linné utóbbit helyezte az Onagra elé, Spach
külön is választja, de legfeljebb csak subgenus-nak becsülhet.
Az Oe. hiennis - nél nagyobbvirágú, csinosabb kerti fajt, gyakran
Oenothera grandipora - nak nevezik. Az ilyen nagyvirágú Onagrafajjal azonban csaknem úgy vagyunk a kertben, mint az Onagra
irodalmában, gyakran nagyon különböz fajt ismertetnek Onagra
és Onothera grandiflóra néven.
Az irodalomban elszói leírt Oenothera grandipora Aiton,
a melynek erre a névre jogos elsbbsége van, 1789-ben (Hort, Kew.
I. kiad. 2. köt. 2. old.) jelent meg. Leírása nagyon rövid s a következ: «foliis ovato-lanceolatis, staminibus declinatis, caule fruticoso»
(America bor.), tehát alig ha Jcétnyáréltii s nem az, a melyet
gyakran Oe. grandiporá - nak gondolnak.
Oe. grandipora Arr. igitur fruticosa. staminibus haud reetis,
L.

1

etc. insignis.

Az Oenothera grandipora Arr. képének a Curtis Botanical
Magazine-jének a 2068. sz. a. Iliinek és hitelesnek kellene lenni,
mert Londonban a megfelel növény nyomán készülhetett, ámbár
a Sims leírásában már kopasz és pelyhesed eltérésrl van sz.
Ennek a képnek megfelel Onagrá - 1 hazai kertben nem láttam.
Foliis superioribus hasi lata semiamplexicaulibus,

dentatis, petalis

haud

contiguis, imo
inferne conspicue angustatis, staminibus
decurvis (ex ic. Simsii). Oe. grandipora Ait. a planta huius nominis autorum culta toto coelo difiért.
A magyar kertek Oenothera grandiporá-ja,, a melyet én láttam
s a mely az 1901. jul. 22-én a kbányai új nagy temet mellett,
elhagyott, füves helyen O. hiennis - sel és 0. hungarieá-xal vegyest
töméntelen volt, úgy nagyjában csak az 0. grandipora Ait. lehetne,
relatíve angustis, obcordatis, denticulatis,

flavis.

a

sese

más

disjunctis,

satis

leírt

e nemzetségbeli fajtól

még

eltérbb.

7 órának, midn a nevezett temet
mellett egy-két pompás virágát megpillantottam. Az aranyszín
széles szirma a hosszú szép piros kelyhével élénk ellentétet játszott,
4 kehelylevele közül kett-kett nem vált szét, mintha csak két
kehelylevele volt volna, s ez, mint az Aquilegia sarkantyúja csüngött lefelé. Hetet ver az óra, körültekintek s mintha nagy arany-

Kevés

híja

De

s

l

)

Viui

:

volt

esti

Die Mutationstheorie 1901.
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díszesített gyertyaszálak között állnék, a töméntelen
Oenothera- szirom csaknem egy pillanat alatt nyílott ki s mint
alkonycsillag tündöklött.
1901. jul. végén még Bártfa fürdnél egy villa kertjében
láttam, a kolozsvári botanikuskertnek « magyar pusztáján » más
amerikai jövevénynyel (Galinsoga, Erigeron canadensis) töméntelenül bujálkodik, jellemz magyar növény nélkül.
Minthogy ez az Oenothera vagy Onagra erythrosepala Bonn.,
A Kert 1902, 202., sem Aiton leírása, sem Sims képe nyomán, Oe.
grandiftora nem lehet, megfelel leírást kerestem az irodalomban
(Rpach Monographia Onagrearum, Nouv. Annál, du Muséum d’hist.
natúr. 4. köt. 1835. 321 — 407; brevius tract. in Hist. nat. veget,
tóm. 4.; De Candolle: Prodromus [3. tóm. 45]; Rümpler Gartenbaulexikon 646; Vilmorin: Blumengártnerei 1896, tóm. 1. 327.),
de nem találtam, st nehezen felismerhetn van bennük a nem kell
számú faj ismertetve. Különösen az feltn nekem, hogy a hosszú,
szép piros kelyhet senki sem említi, hacsak ez nem Alföldünk
pirosító éghajlata alatt keletkezett. Jellemz alföldi füveinken t. i.
ez a szín szembeötl (Colchicmn arenarium Corispermum, Festuca
vaginata stb.). Spach a máskülönben eltérbb Oenotherák-mxk tulaj-

csillagokkal

:

:

,

donít piros kelyhet.
1. Oe.
erythrosepala simplex aut ramosa, biennis, tempore
florendi radice iám excavata. Bili caulini tuberculo atropurpureo
eggredientes, quare caulis magis purpureus aut brunneo-purpureus
fit,
colore intensiore, quam in Oc. bienni. Fólia lanceolata, dentieulata, leviter pubescentia, oculis liberis fere glabra, etiam superiora

breviter petiolata. Flores speciosi, magni, plurimi caulem terminantes, eodem tempore 2—3 aperti, diám. 7
8 cm., petalis latis,
subrotundo-obovatis, illis Rhoeadis
similibus, aureis, integerrimis,
non emarginatis, nec obcordatis. Longitudo hypanthii, calycis atque

—

+

petalorum fere eadem, aut petala paulo breviora. Sepala purpurea,
per paria cohaerentia, more calcarium Aquilegiae reflexa. Stamina
reeta, petalis circiter quarta parte breviora. Ovaria,hypanthia sepalaque
glandulis tenuibus inspersa. Capsula oblongo-ovata, inferne ampliora,
sparse pilosa.
Oe. erythrosepala (vide

magnis bicoloribus,

floribus

246.) ab Oe. bienni L. praecipue
petalis latis (usque 5 cm.), sepalis

ic. p.

—

purpureis staminibus longioribus, nec non glandulis üoralibus,
ab Oe. grandiftora Ait. autem foliis superioribus breviter petiolatis,
petalis haud obcordatis, staminibus rectis etc. diversa. Petala Oe.
erythrosepalae haud remota, imo marginibus sese tegentia.
Az Oe. erythrosepala typusa kétségtelenül amerikai honos.
Termesztették mint díszkiét Európában s kertbl menekült ki a
szabad mezre. Eltérése vidékünkön hirtelen keletkezhetett,*) hiszen
*)

jelent

A

ü. A Balaton stb., de Vriksénél elbb megsua patria propheta», a hazai forrásról tehát

hirtelen fajkeletkezésre v.

munkám

75. old.

«tanác,sos» hallgatni.

«Nemo

in
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a változékonyság az él lény megújulásával illetve szaporodásával
együtt jár, az élk természetéhez szorosan hozzá tartozik. A ki a
természetben a fajok változékonyságát és eltéréseit figyelemmel
kiséri, számos ilyen hirtelen eltéréssel ismerkedik meg. Hirtelen el
is tnhetik, de egyik-másik fenn is marad, elszaporodik s valóságos
faj lesz belle. E junius és julius hónapban én intézetünk eltt a
pipacs változatosságát bámulom, sok jó fajt lehet belle alkotni,
most csak a Papaver chrysandrum- ot említem, a szokott fekete
hímek helyett szép sárga szálakkal és porfejtvei. Hogy tehát az

Oe.
Lamarckiana- bi,
az Oe. murifát á- bi (az
Oe. hungarica) az európai földben az amerikai
talaktól eltér alakok
támadnak, csodálni ép-

pen nem tudom, mert
hiszen a csírát az anyától

nyerte,

azért vele

sok tekintetben egyez-

nek kell lenni (öroklekenység), de az új csíra
és individuum az anyáétól mégis némileg eltér,
tehát

nyomról-nyomra

nem ugyanazok

közt a

viszonyok közt fejldvén és élvén
mint az anyja, tle többé-kevésbbé
eltérnek kell lenni (a változékonyság oka). A Terin. tud. Közi. Pótfüzetek 1903. 03
64. old. ábrázolt
Oenuthera- kát azonban én, a kép
nyomán, semmi különösnek nem
becsülhetem, egyszer individuális
eltérések s kérdés, valóban az Oe.
Lamarekianá-hoztüv\mmk-e.Kze\ihez képest az itt érintett hazai forOenothera ertjthrosejxda. Borb.
mák egész az öreg jó faj becsére
számítanak. Az pedig, hogy az Oe. Lamarckiana hazánkban teremne
(Pótfz. 1903., 63.), idáig szavahihet botanikus nem igazolta.
A Terin. tud. társ. Közlönye szerkesztségének nem szabadna oly
képtelen állításokkal szembe szállani azzal a kevés komoly kutatóval, a ki a haza flórája érdekébl fáradatlanul buzgólkodik.
2. Oe. biennis L. jul. ineunte a. 1901, in arenosis ad hortum
palatini Budáé 2 mt. alta et 1 1 / 2 m. lata plerumque fasciatione
laborabat ramis plurimis connatis. Specimen mirabile erat.
3. Oe. (Onagra) hungarica Borb. «A Kert» 1902, 204 ad formás
Oe. muricatae pertinet. Flores parvi. ut in posteriore, séd tota

—
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herba pube satis adpressa, nitenti, densa canescens aut albieans,
etiam calyx atque ovarium pilis densis alba. Fólia lanceolata, denticulata, superiora sessilia, semiamplexicaulia. Petala circiter 15-nim
longa, aurea, siccata interdum in colorem roseum ludentia, staminibus aequilonga.

Ab anno 1878 in campo Rákos Budae-Pestini, locis arenosis
mihi nóta, annis superioribus individuis plurimis mnítiplicata, etiam
ad hortum palatini Budae-Pestini et ad Kbánya a jul. usque ad sept.
Onagra chrysantha Spach fioribus parvis, species liaud distincta, imo Oe. parviflora L., Oe. muricata Mubr. atque Oe. cruciata
Nutt. artificialiter conjuncta
Conspectus speeerum affinium:

Capsula 8-fida = Oe. parviflora L.
—
4-fida ...
Caule muricato, virescens = Oe. muricata Murr.
— Mollissime pubescenti-canescens,
superioribus
sessilibus = Oe. hungarica.
1.

«

2.

2.

foliis

4.

Oe.

erythrosepala

caule

(Onagra) purpurom Borb., A Kert 1902 p. 204 (Oe.
X hungarica) molliter atque canescenter pubescens,

purpurascente,

lanceolatis,

foliis

denticulatis,

superioribus

quare Oe. hunyaricae similior, at fiores maiores, bi-aut
tricolores, magnitudine tere ut in Oe. hienni. minores quam in
Oe. erythrosepala, séd conspicue maiores quam in Oe. hungarica,
médium quasi inter eos parentum tenentes, calyx virescens, séd
purpureo-vittatus. praeterea densius atque rigidius canescenti-pilosus.
Inter parentes ad coemeterium prope Kbánya Budae-Pestini
sessilibus,

(22. jul.

1901).

A

hazai Oenothera ismerete ezzel kimerítve nincs. Menyhárth
Kalocsa vidékén az Oe. suaveolens Desf. fajt is lelte: a kbányai
temet mellett is terem. Budapest körül az Oe. biennis- nek van
var. pluriennis eltérése, olyan, melyen, elvirágzása után, a megújulás levélrózsája másodszön megjelenik, mint a 3. esztendei
fejldés kezdete. Ez a levélrózsa éppen olyan, mint az els esztendei kelés, csakhogy nem a földbl, hanem az anyaszárból
sarjadzik s eleinte gyökere nincs. Az Oe. muricata és Oe. biennis
levagdalt példáinak alsó részén, a budapesti Rákoson, szkor
gyakran látni a megújulásnak szép levélrózsáit. Kés szkor a
levélrózsa alján gyökér ered
úgy hogy az anyaszár tönkre menvén.
a levélrózsa a földbe ültetdik s az egyed megújulása a 3. eszten!,

dre

biztosított.

Dér Tvpus des im obigen

Texte

beschriebenen

Oenothera

erythrosepala ist ölnie Zweifel amerikanisehen Ursprunges, er wurde
als Zierpfianze in Európa cultiviert und verbreitete sich als Gar-

Die Abart kann bei uns plötzlich entstanden sein,
doch die Veránderlichkeit eine mit dér Yerjüngung resp. Vermehrung dér lebenden Wesen innig verbundene Eigenschaft, Wer

tenflüchtling.
ist
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und die Abweichungen dér Arten in dér Natúr
mit Aufmerksamkeit verfolgt, kann die Bekanntschaft zalreicher
solcher unvermittelt entstandener Abarten maciién. Diese können
wieder plötzlich verschwinden, die eine oder die andere kann aber
fortbestehen, sich vermehren und so zr Art werden. lm Monate
-Juni u. Juli 1. J. ergötzte ich mich über die Veranderlichkeit des
Klatsclnnohnes vor unserem kolozsvárer Institute, ich hiitte Gelegenheit gehabt eiue Auzal von guter Arten zu unterscheiden, ich
will bei diesel Gelegenheit nur des Papaver chrysandrum erwahnen, weleher statt schwarze Staubfáden schön gelbe Filamente
und Antheren besitzt (staminibus pulchre aureis, petalis ut in
Papavere rhoeade typicis).
Es wundert mich alsó gar nicht, dass aus Oe. Lamarckiana
und Oe. muriddá auf europaeischem Bódén abweichende Formen
entstehen, die Pflanze elhalt ja doch die Samenanlage von dér
Mutter, und muss desshalb mit ihr in vielen Beziehungen übereinstimmen (Vererblichkeit), doch kann dér neue Embryo und das
Individuum von dér Mutterpflanze mehrweniger abweichen, weil es
sich nicht genau unter denselben Verhiiltnissen entwickelt und nicht
genau unter denselben lebt wie die Mutterpflanze (Ursache dér Veranderlichkeit). Die auf Seite 63—64 des « Pótfz, a Terin. tud. Közl.»
1903 abgebildeten Oenotheren kann ich jedoch dér Abbildung nach
tr nichts Anderes haltén, als für einfache individuelle Abweichungen, und es ist fraglich, ob sie tiberhaupt zu Oe. Lamarckiana gehören.
Diesen gegeniiber müssten die oben behandelten ungarischen Formen für gute Arten gehalten werden. Dass aber Oe. Lamarckiana in
Ungarn vorkomme (a. a. 0. p. 63) hat bisher noch kein glaubwürdiger
Botaniker bestatigt, und ich halté es für unerlaubt, dass sich die
Redaetion des Organes dér naturwiss. Gesellschaft mit solchen absurden Behauptungen den wenigen ernsten Forscher unseres Landes
gegeniiber in Widerspruch stellt.
Die Kenntniss iiber die ungarischen Oenotheren ist mit diesem durchaus nicht erschöpft. Menyhárth fand bei Kalocsa auch
Oe. suaveolens Desf., welche auch bei dem Kbánya-er Friedhofe
wachst. Bei Budapest beobachtete ich eine Abweichung var. pluriennis dér Oe. biennis, bei weleher sich nach dem Verblühen im
Herbste des zweiten Jahres eine ínnovationsrosette entwickelt.
Die ínnovationsrosette gleicht jener des ersten Jahres, mit dem
Unterschiede, dass sie nicht aus dér Erde, sondern aus dem Mutterstengel sprosst, und dass sie Anfangs keine Wurzel besitzt.
An den un térén Teilen abgemahter Exemplare dér Oe. muricata
u. Oe. biennis kann mán auf dem Rákos bei Budapest im Herbste oft
schöne Verjiingungsrosetten beobachten. lm Spatherbst entspringen
dann aus dem Grunde dér Blattrosette Wurzeln, so dass sich die
Rosette nach dem Absterben des Mutterstengels in dér Erde festwurzelt, und die Verjüngung des ludividuums für das dritte Jahr
die Veranderlichkeit

-

gesi chert

ist.

