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Hazánkban a Bulbocodium vernum adata először DIÓSZEGI és FAZEKAS debreceni füvészkönyvében található 
meg nyomtatásban (1807). Ők a debreceni növényt egyhajú földikének nevezték (megemlítve népi nevét is: 
egyhajúvirág). A debreceni növényből DIÓSZEGI küldött KITAIBEL Pálnak a pesti egyetemi botanikus kert 
számára élő példányokat, minthogy KITAIBEL ezt a fajt (korai virágzása miatt) nem láthatta ott. A faj első 
hazai felfedezője azonban FÖLDI János volt, aki 1796-ban írt kéziratos jelentésében Melanthium indicum 
néven tesz róla említést (vö. Kitaibelia 2(2): 237-328.).  
LINNÉ 1753-ban adta ennek a – nyilván az Alpokból származó – fajnak a Bulbocodium vernum nevet. E 
monotipikusnak vett növény mellett az angol KER GAWLER egy másik Bulbocodium fajt is leírt, Colchicum 
versicolor néven. Ez a növény apró termetével tér el a B. vernumtól : mind hagymagumója, mind levele és 
termése kicsiny; általában 1 virágú, keskeny lepelcimpájú, szálas levelű. Ugyanezt a növényt SPRENGEL 
1825-ben B. versicolornak nevezte, BUNGE pedig 1837-ben a B. ruthenicum nevet adta neki. Kolozsvárott ezt 
a taxont BRASSAI Sámuel találta meg elsőnek, még 1845-ben. 
A hazai növényhatározók közül CSEREYnél eleinte (1887, 1894) B. vernum néven szerepel, majd 1905-ben B. 
versicolorként. JÁVORKA (1924 és 1926) szintén B. versicolorként említi, majd a Kis határozó 2. kiadásában 
B. vernum néven található (1937; később – 1952 és 1962-ben – is így). A Magyar Növényvilág 
Kézikönyvében (1951) – nyilván SOÓ véleménye szerint – a 2 növénynév szinonim (bár a leírásokban mindig 
szálas levelek olvashatók).  
Az első magyar növényhatározóban HAZSLINSZKY már 1872-ben világosan elkülöníti a kétféle növényt: „a 
keleti tavaszi földike minden részeiben kisebb, mint a délnyugoti, levele csak mintegy 4 vonalnyi (vagyis kb. 
8-9 mm) ...” 
A két Bulbocodiumról kiváló illusztrációt ad a REICHENBACH-féle „Icones florae germanicae ...” X. kötete, 
1848-ból. A 428. táblán látható két tipikus, a svájci Wallis-ból származó Bulbocodium vernum mellett  
harmadikként ott szerepel – külön név nélkül – a B. versicolor is; a következő megjegyzéssel: „In Hungaria, 
in Nadelwäldern bei Debrecen; Kit. Lang.” (A „fenyőerdei” előfordulás nyilvánvalóan téves megjelölés, de 
az adat maga értékes.) KITAIBEL – mint tudjuk – nem gyűjtötte a Bulbocodium-ot, míg a jóval fiatalabb, 
vagyonos gyógyszerész, a hatalmas herbáriumot is létrehozott LÁNG Ferenc Adolf már inkább. Hogy milyen 
kapcsolata lehetett LÁNGnak (1795-1863) G. Ludwig REICHENBACH-hal, a Lipcsében kiadott 19 kötetes 
sorozat (1834-1860; 2800 színes tábla) szerkesztőjével, arról nincs tudomásunk. Annyi viszont kétségtelen, 
hogy ehhez az értékes sorozathoz számos korabeli magyar botanikus is szolgáltatott adatokat. 
A Flora Europaea V. kötetében (1980) VALENTINE két önálló Bulbocodium-fajt közöl, és úgy véli, hogy a B. 
vernum nyugati taxon (Pireneusok, Alpok és Appeninek), míg a B. versicolor csupán Magyarországon és 
attól keletre (Erdély, Moldva, Ukrajna, Közép-Oroszország) fordul elő. 
A Bulbocodium kárpát-medencei elterjedését – részletes herbáriumi adatok mellett – SOÓ 1942-ben 
ponttérképen ábrázolta. A lelőhelyek egy része azóta kérdésessé vált (Hódmezővásárhely, 
Beregböszörmény), de ma is találhatók még állományai a Nyírségen (Debrecen-Bánk, Újléta), a Dél-
Kiskunságban (Kelebia, Ásotthalom) és a Gödöllői-dombvidéken (Tura). 
A Kolozsvár környéki adatok is a B. versicolor-nak felenek meg (bár SOÓ ott a B. vernum-ot is látta, melyet 
1916-ban RAPAICS írt le B. dioszegianum néven). A nyírségi és a kelebiai adatok általában a B. vernum-ot 
képviselik. A kelebiai lelőhelyről származó tövek között találtam néhány B. versicolor-t is; a nyírségiek 
között is láttak ilyet. 
VALENTINE említett felfogása tehát – hogy ti. a B. vernum csak Nyugat-Európában él, míg Magyarországon 
és attól keletre egyedül a B. versicolor honos – nem állja meg a helyét. Az a helyzet, hogy a nagy termetű B. 
vernum hazánkban is több helyütt megtalálható, míg a B. versicolor itt szórványos; Erdélyben és attól keletre 
viszont már egyre inkább csak a B. versicolor él. 
A két taxont önálló fajnak tekinteni alighanem túlzás. Leghelyesebb ASCHERSON-GRAEBNER 1905. évi 
felfogását követni, és a B. versicolort a B. vernum alfajául venni. 
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