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(lés törvénye szerint, melynél fogva a természet többnyire az egy-

szerbl mindinkább összetettebb szervezeteket alkot a Medicagok,

Melilotusok viszonylag régebb eredet fajoknak tekinthetk, mint

a Trifolinmok. A szárnyas level fajok között pedig pl. az

Onnbri/chís satira a Tr. iiratensevel szemben \ászonylag újabb

eredet fajnak tekinthet.

(A növ. szakosztály 1917. évi iiiárdns hó 14-éu tartott ülésébl.)

Györffy I. : Ketts pártájú terebélyes csengetyüke.

Kolozsvár mellett a ..Házsongárd" részen^ lí)i6 júnins

12-én egy jól megtermett terebélyes csengetykét {Caynpanula

patula-X) gyjtöttem, amely rakva volt rendellenes virágokkal.

Ezeu egyetlenegy tövön az összes kinyílott virág, számsze-

rint : 14, rendellenes volt. Rövidre fogva jellemzi e rendellenes

alkotású viríigokat a ketts párta, mindegyik virágban két, egy-

másba biíjtatott párta-harang látható (dédonl)lement).

A többletet képez bels pártatölcsér niinden esetben egy

darabból álló, végtl-végig különvált a küls, rendes pártakörtl.

A fbb változatokat, amelyek ismétldnek több esetben, a

mellékelt ábrákban tüntettem fel.

Változatosság a ])elsö pártakör magasságában és a párta

Itemetszésében van.

A bels párta vagy akkora magas, mint a küls (I.. 8.. ö.

ábra), vagy pedig nem ér oly magasságig, szóval rövidebb mint

a küls (4., i). ábra).

A bels párta l)emetszéseinek száma nem mindig egyenl.

Volt virág, amelynek küls pártája 5, bels pártája 3 metszés,

de mindkét kör metszései egyenl magasságúak; másiknál ugyan-

ilyen viszonyok mellett a Ijels pártakör metszései rövidebbek

(6. ábra) ; másiknál a küls párta 5, a bels párta 4 metszés,

mindkét kör egyenl magasságú

;

a másik virágnál a küls párta 5, a bels pái-ta szintén 5

bemetszés, de rövide1)b mint a küls (4. ábra)

és végül leggyakoribb eset. hogy úgy a bels, mint a küls
])árta 5 metszés és mind a kett egyenl magasságú : 2. ábra

és 1. ábra, mely utóbbinál részben elfedettek a párta bemet-

szései.

Eltérést mutat a két pártakör a tekintetben is, hogy hol a

bels, hol a küls pártakör bemetszésé nyúlik mélyebbre. A 3.

ábrán p. o. olyan virágot rajzoltam le, amelynél a bels párta-

^ Mivel e rénv. kaszáló, roppant nagy sajnálatomra nem liag-yliattam

ott e tövet mag'éredésig, hogy botanikus kertünkben tovább kultiválhassuk

tulajdonsága öröklése megfigyelésének céljából.

Botanikai Közlemények 1—3. füzet. o
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Campaniila patnla ketts pártakörü virágai. 1— 2. ábra : ütsallanoó^ bels
pártakör: 3. ábra: a normális pártakör bemetszésé nyúlik mélyebbre :

4. ábra : bels pártakör öt rövidel)b sallanggal ; 5. ábra : a felesszámú
pártakör bemetszésé mélyebbre hatoló: (j. ábra: bels pártakih- ;'. rövidebb

sallanggal. (Mindegyik természetes nagyságban.)

kör bemetszésé ér inagasabl)ra és a külsé iiiélyehh. Az ö. rajzon

viszont mélyebb bemetszés a bels pártalvör, a küls pártakör

bemetszésé felületesebb.

A sallangok rendszerint kétoldalas részarányosak, csak

ritkább esetben synunetrianélküliek (p. q. 6. ábránál a bels
pártakör egyik sallangja) és csak egy esetben görbült ki egy

sallang (4. ábra).

A virágtakaró többi köre : a K, A, G rendes.
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P e n z i íx kézikönyve ^ szerint új pártakör beiktutásu a

('ampaniilacealc-i\k\ közönséges jelenség.-^ több fajnál említi ugyan,

de éppen a C. patula-niú nem.''

A P e n z i g könyve megjelenése óta napvilágot látott tera-

toloü'iai irodalomnak J u st's Botemischer JaliresbericJit-lemek mos-

tanig megjelent köteteiben való utánnézése is negatívummal járt.

Xem hagyliatjidv azoidjan figyelmen kívül azt a tényt, hogy
a Cainpantila patula-\\ több más rendellenességet figyeltek már
mes.'. Kiüönösen érdekes eseteket ír le újabban K. V. Ossian
Dalilgren,* amelv rendellenességek részl)en a változó számú
csészelevelekre, a pártának különböz karély (3—4—5—7—8—9)
számaira.' levélalakú csészéjére/'" a felhasított j)árta csövére^

vonatkoznak.

(A níi\. szakosztály 1!»1T. évi május hó 9-én tartott ülésébl.)

HoIIendonner F. : Az aquincumi római szövet

anyaga.

VMl augusztus 12-én a Budapest melletti Szemlhegyeu,
a Fajd-utca átellenében fekv Janzer-féle telken, vízvezet csö-

vek lefektetésekor két sír került el ; ezek közül csak egyiknek
a tartalma jutott az aquincnmi múzeum l)irtokál)a. mert a mási-

kat elbb kifosztották. Mindkét sír durva mészkölapokból készült;

az ép sír fedele le volt ragasztva és benne egy ni csontváz
feküdt, amelynek combcsontjai között egy barnaszín ruha fosz-

lányai is megmaradtak. A sír elkészítésébl és mellette talált

egyél)b tárgyakból (két nagy üveg. üveg- és aranygyöngyökbl
való nyaklánc) kétségkívül kitnt, hogy ez a Kr. u. líl—-IV.

századból való aquincumi sír.^ A leletnek különösen ezek a ruha-

maradványok adnak fontosságot. Az ii'odalomban ugyanis bsé-
gesen találunk adatokat, hogy milyen volt a rómaiak ruházata,

micsoda anyagot használtak a szövéshez, fonáshoz, st rajzok is

maradtak fönn a készítés módjáról, de ruhaleletre ritkán l)uk-

kantak. mert a ruha könnyen pusztul, szétporlik. A 80-as évek
eltt még ritkaságszánd )a mentek a ruhaleletek, de a 80-as évek
elejétl. 1882-tl Egiptomban végzett ásatásokkor a felsegiptomi
Sakkarah]j(»l. majd Achmimból, a régiek Panoplisa-ból. a Nílus

' Dr. O. Pénz io': Pflanzen—Teratolo<.-ie II. Hiid. Geniia 1S94.
- L. c. i».

lOil.

^ L. c. 1). 108.

M\. V. Ossian D a li 1 g- r c n : Stiidier öfver afvikanrle taltorhíd-
landen ocli andra anomalicr i blommoniu lios násra Canipanulaarter. Arkiv
för Botanik Hand 10, No 10. H. 2, Upnsala & Stockholm. 1911. 1—24. old.

Tafl. 1.

= L. c. p. 8—11., 12—14.
'• L. c. p. 17., Fig. 9-11.
/ L. c. TaH. 1.. Fig. 2., 3.

* K u z s i n s z k y B. egyetemi tanár úr szive.s közlé.se szerint.
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