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Hoppé, ha több nyugoti példány vizsgálata alkalmával kide-
rülne, hogy egyik-másik kunkorodásra mutat hajlandóságot.^

Ha pedig a delibláti növényt nem lehet az erdélyi Fritil-

lariáktól megkülönböztetni, a mint Wagner J. és Tuzson J.

állitják, akkor a Fr. Degeniana név csak szinonimja a Fritil-

laria tenella M. B.-nek.

(A növ. szakosztály 1915. iiov. 10-én tartott ülé.séböl.)

Hollendonner F, : Lucaszékek xylotomíaí

vizsgálata.

A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának a gyjte-
ményébl Filarszky Nándor igazgató r szíves közvetítésével egy
lucaszéket kaptam annak a megállapítása végett, hogy hányféle
fából készült.

A lucaszék készítése egyike azoknak a babonáknak, melyek
a karácsonyt megelz és követ napokban nemcsak falukban,
hanem városokban még napjainkban is divatosak. „A babonás
hit ugyanis azt kívánja — a mint azt Gürtler Mihály vaáli plé-

bános és egyházkerületi esperes a vizsgált lucaszékre feljegyezte

— , hogy a lucaszéknek faragása Luca napján, vagyis december
13-án kezddjék és kilencféle fából készüljön és azt tartja, hogy
aki a karácsonyi éjféli mise alatt a templomban ily széken foly-

tonosan ülve marad, rfelmutatás alatt a templomban jelenlev
boszorkányokat látni fogja)." (L. még Révai Nagy Lexikona.)

Mindennap csak annyit szabad rajta dolgozni, hogy a szék pon-
tosan az éjféli misére elkészüljön. Az irodalmi adatok szerint a

lucaszéknek az . n. pentagrammnak vagy drudlábnak kellene

lenni, mely a Pytliagoreusok titkos jele volt és a melyet a druidák

papjai is ruhájukon hordtak. A vizsgált lucaszék azonban csak
egy közönséges, . n. fejszék, milyent faluhelyen a tehenek
fejese alkalmával használnak. Kilenc darabból áll : van ülje,

négy lába és a lábak között lév két hosszabb és két rövidebb,

tehát összesen négy összeköt része. A szék 30 cm hosszú,
"9 cm széles és 17"5 cm magas.

A mikroszkópos vizsgálat szerint készítje csakugyan meg-
felelt a babonától elírt feltételnek, mert a lapja vagyis ülkéje
jegenyefeny ; a négy láb cser, akác, kökény és boróka fájából,

a két rövidebb összeköt darab rózsa, minden valószínség sze-

rint vadrózsa és juharfából; a két hosszabb összeköt darab

somfából, illetleg körtefából készült. Ugyanezekbl valók a szék-

^ A mint azt a herbáriumomban lev „Doss Trento prope Tridenti-

num, 20. 4. 57. leg. Michael de Sardagna" jelzés két példány közül az

egyiken valóban megállapítottam, továbbá egy Tommasinitöl Triest mellett

gyjtött növényen is.
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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.


