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«VETO» VAGY INKÁBB KERES

EGY ÉRDEKES NÖVÉNY NEVÉBEN.

Közli Herman Ottó.

A mi Gellérthegyünk nem csak mint stratégiai pont, hanem termé-

szetrajzi szemponthül véve is mindenképen nevezetesség. Hasonlit egy tisztes

üzlet kirakatához, mely annyit mutat s igér, a mennyit az üzlet beváltani

képes ; mely fölkelti a várakozást s nem csal.

A természetrajz hívei régtl fogva tudják, hogy a Gellérthegy is azok

közé a kisarkaló pontok közé tartozik, a melyek a mögöttük fekv tájak

flóráját-faunáját, földalakulatát bevezetik, tele vannak nyomokkal, mutatvá-

nyokkal, a melyek nagymesszire ismétldnek, kifejldnek ; s viszont ol3''a-

nokkal is, a melyek itt találják meg eltérjedésök határát. Ilyen pontok szer-

felett fontosak ; mert a míg egyfell sok kérdésre felelettel szolgálnak, addig

másfell tele vannak kérd jelekkel, a melyekre a feleletet csak messze tája-

kon, beható és kiterjedett, hosszas tanulmányok árán kaphatjuk meg.

A természetrajz hívei épen ezért szeretnék, hogy ilyen pontok érintet-

lenül, a magok szzies természetességökben maradjanak meg s óhajtják ezt

azért, mert nem egy szenvedély kielégítésérl, hanem igazán a tudomány

érdekérl van szó.

De az is igaz, hogy a társadalom anyagi érdeke más szempontból

tekinti az ilyen helyeket ; nem hajlandó a kíméletre, kivált akkor, a midn
e pontok egy folytonosan ersbül, terjeszked emporium körébe esnek,

mely emporium — igen természetesen— mindent meghódít, a mi az anj^agi

lét forrásának való. Ez az utóbbi a leghatalmasabb érdek, mely eltt a tudo-

mányé legtöbbször meghátrálni kén}i;elen.

A Gellérthegyen kivált a legújabb idben e két érdek ersen összeüt-

között s az anyagi érdek — a midn az eddig parlagon hever részeket is a

szölömívelés számára meghódítja — mind szkebb körre szorítja a tudo-

mányét.

Nem is az adta a tollat a kezembe, hogy a tudomány érdekét nagyban

és egészben gyzelemre segítsem, az által, hogy megakasztom a földmívelés'

terjeszkedését ; st valójában nem is vétóról, hanem inkább kérésrl van

szó, egy kiváló tudományos kérdés érdekében s ezt szeretném meghallgat-

tatni ; annyival is inkább, mert azt tartom, hogy ez lehetséges, anélkül,

hogy az anyagi érciek kárát vallaná. — Lássuk tehát.

A Gellérthegy flórája három tekintetben is nevezetes. Elször azért,

mert sok, a keletre és délkeletre nézve jellemz növénynek helye ; másodszor
^

azért, mert a szomszéd síkhoz ellentétképen, a mögötte fekv hegyes tájhoz

jellemzésképen áll ; harmadszor azért, mert oly flórája is van, mely legszo-



rosabban függ össze a történelem eseményeivel, a melyeknek e hegy kiváló

sziuhelye volt s igy ez a flóra a történelmi eseményeknek szószerint való

értelemben vett «élö tanújele».

A növényeknek nem természetes úton való, az emberi nem mozgal-

maihoz kötött áthelyezése, átszármazása s meghonosodása a füvészetnek

mint tudománynak egy igen érdekes, vonzó szakaszátképezi, mely a laikusra

nézve is sok szépet söt meglept foglal magában.

Legmagyarosabb költink kedvencz fája, az ákácz, melyet ép oly el-

szeretettel emlegetnek, mint a tót az hársát, a német a maga tÖlgj^ét, a

világköltészet a pálmát a Libanon czédrusát : ez az ákácz, a melyet a nép

helyen-közön egyenesen «magyar fának») nevez, eredetileg Eszakamerikából

származik. Nemzeti füsz&rünk, a paprika, Délamerikát vallja shazájának.

A dohányról, burgonyáról nem is szólok. Mindezek czéltudatosan behozott

dolgok.

Ellenben némely, eredetileg amerikai Asterek más módon a tisza-

melléki pusztákra is tudtak elterjedni ; a Crambe tatarica még ma is jelöli

a tatárjárás táborozó helyeit ; igy a török uralom is meghagyta nyomait a

flórában. Az Euclidium syriacum, a Älalcolmia africana nyilván a török

seregekkel jöttek hozzánk, a táborozó helyekrl elterjedtek s ma számos

ponton már dudva számba mennek. A Xanthium spinosum (szerb vagy

muszkatövis) szemünk láttára, akaratunk ellenére is, vándorol és terjesz-

kedik stb.

A török uralom kétségtelen s mivelésbl ered nyoma a Gellérthegj'

déli lejtjén még ma is tenyész, évrl évre apró gyümölcsöket érlel néhány

fügefabokor ; mellette létezik egy növény, mely Dr. Kernp:r A. jeles füvész

gyanitása szerint ^ szintén török mivelési nyom volna: az ersszagú Pega-

num Hármaid L.

Ez utóbbi növénj^t akarja e pár sor megvédelmezni.

Szóljunk legelbb is e növény némely tulajdonságairól, a melyek ott,

a hol elterjedése szerint legbvebben tenyészik, bizonyos értéket, fontossá-

got szereznek neki.

Steven szerint a tauri félsziget tatárjai e növényt «Juserlik«-nek, a

Terek mentén « Hesserik »-nek, az örmények «Tsigatnuk»-nak nevezik.

A növény sehol sem. míveltetik, hanem mint burján óriási területeket borit

el s bántatlanul tenyészik, mert ers, aromaticus szaga miatt sennniféle

uUat sem eszi. Magvai többfeleképen használtatnak. Legelsbbeu is egy

kitn festékanyagot adnak : a haragos-vörös vagy török-veres színt, a

melylyel a törökök feszeiket s más színes szöveteiket festik : ez a festanyag

* Keener «Über einige in historischer Beziehuno; interessante Pflanzen der un-

garischen Flora» Amtliche Wiener Ztg. Abendblatt 1859. és ennek tüzetes kivonata;

«Oest. botanische Ztg. IX, lbl59, p. 335.
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az u. n. Harmalin, egy alkaloid. E tulajdonság miatt a mag a kereskedelem

lárgyát is képezi, legnagyobl) memiyisége a Wolgán túli pusztákból, a

Kaszpi tenger környékérl kerül. Azonkívül a törökök fszer gyanánt is

használják; az arabok «Harnial» név alatt gyógyszert tisztelnek benne.

Minden arabs tavasz idején hat, félig érett magvastokot nyel le s szentül

hiszi, hogy az évre megmenekült minden szembetegségtl.

James Johnston még mást is tud e magvakról. Szerinte a kelet népei

a növényt Opium és kender (Hasis) helyett kábitó szerül is használják íi

Belonius feljegyezte, hogy Szolimán császár e szokásnak igen gyakran

hódolt.

Legújabban Fritsche a tokokból két érdekes anyagot nyert, a «Har-

min» és «Harmalint» ; ezeknek vegyi tulajdonságai már meglehetsen isme-

retesek, hatásuk az életmködésekre még nincsen megállapítva.

Már ezekbl is kivehet, hogy a növényhez sok olyan dolog fzdik,

a mely érdekldésünket felköltheti.

De e növényhez, épen a Gellérthegyen való tenyészése miatt, még egy

elterjedési vagyis phytogeográíiai kérdés is fzdik, melynek kiderítése a

tudomány érdekét képezi.

Már említettem, hogy Dr. Kerner növényünkben a török uralom él
nyomát sejti s felteszi, hogy a törökök itt mívelhették. Janka Viktor bará-

tom ^, ki e növénynek törökországi leihelyeit kutatta és más tájakon való

elterjedését is tudja, mindenütt csak mint vadon tenyész burjánt találta,

mívelés alatt sehol sem látta s így nem hajlik Dr. Kerner sejtelme felé ; de

nem csak ezért, hanem azért is, mert a leihelyek összeállítása igen valószí-

nvé teszi azt, hogy e növény a Gellérthegy eredeti Flórájához tartozik.

Keletrl véve az elterjedés zónáját, Ázsiában a növény Turkesztánba

hatol, délnyugotra — a Kaszpi tengertl éjszakra — az Ural hegyláncz

déli végét éri, ismét délnyugotra a Kaukázus éjszaki oldalán terjed, s foly-

ton délnyugotra kisérve, felüti magát a Krímben, Szalonich-Üszküb között

(törökföld), délkeleti Olaszországban a Taranto öböltl éjszakra, délkeleti

Spanyolországban majdnem a Tajo magasságáig. Ha most a Wolgán túli

elterjedés határpontjától a spanyol elterjedés határpontjáig egy vonalat

húzunk s ezáltal egy elterjedési övet alkotunk, akkor a mi Gellérthegyünk

épen e zónába esik. A zónán bell kiterjed Anatóliára, az Euphrat és Tig-

ris mentén, a persa öböl körül, északi Afrika egész szélességében (Kairo,

Tripoli, Tunis, Marokko) ; Ázsiában Arábiába és Keletindiáig terjed. A kimu-

tatott zóna felé mindinkább gyérül. így a Baleár szigeteken nincsen meg,

Szíczíliában hiányzik, Szardínia szigetén ellenben megvan, Corszika szigetén

nincsen
, a görög félszigeten megvan, Törökország megjelölt részén (Üsz-

* JanÍvA Ijarátoni szívességéuek köszönöm az adatokat, melyekhez némelyek-
kel Tessedik úr is hozzájárult.
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kül)-Szaloniclii) inúr csak oázist képez ; igy ji Kriiiiben is. Epen az a két

köríílinéiiy, hogy t. i. a Gellérthegy a zónába esik s a növény az elterjedés

határa felé oázis-szerüen üti fel magát, igen valószinvé teszi azt, hogy a

Gellérthegyen az elterjedés végs nj'oniával van dolgunk,

Ugy az állatok mint a növények elterjedését kutatva, legtöbbször azt

tapasztaljuk, hogy az alakok az elterjedés legszélsbb határa felé mind gyé-

rebben jelentkeznek s a határ legszélén, rendesen igen korlátolt helyre szo-

rítva, nem terjednek tovább ; de viszont makacsul megtartják helyöket.

A Gellérthegyen a mi növényünk is egy alig KiD^'/ (mondjuk SD öl-

nyi) területen vetette meg ers gyökereit ; ott találta egykoron régi füvé-

szünk SzADLER, ott fedezte fel újra I)r. Kkrner s ott tudjuk mi is. Egy, az

elágazó utak által képezett háromszögön mindössze mintegy 25—30 gj'ö-

kérfészek áll ; s noha a Gellérthegy déli lejtjén számos ilyen fekvés és

talajú hely létezik, növényünk nem terjed tovább. De az sem lehetetlen,

hogy egykoron, azokon a területeken, a melyek már régi idk óta szlk
ültetésére lefoglaltattak, s a melyeknek flórájáról semmit sem tudhatunk, a

Peganum Harmala L. bvebben is elfordult.

így vagy úgy vegyük is a dolgot, legyen a növény történelmi nyom
vagy az elterjedés határának végs re, annyi bizonyos, hogj' érdekes s igy

megérdemli a kíméletet, legkivált pedig az utóbbi föltevés érdekében. Mert

l)izonyos ugrások dolgában a tudomány még nem mondotta ki az utolsó

szót s épen azért jó, ha az ugrások jelzi megmaradnak. Még mindig njált

kérdés az : miért fordul el a pompás Lótusz-virág a nagyváradi püs-

pökfürd hévizében s azután csak messze Afrikában, hol Damiette és Kairo

táján sem épen bven tenyészik s felszaporodva csak a fels Nílus tájain

nyitogatja csodaszép kelyhét?

A Peganum Harmala ennél kisebb ugrása: Szalonichi tájától a Gel-

lérthegyre, szintén ilyen kérdés tárgya.

Egyébiránt avval végezhetem e sorokat, hogy Kerkápolyi Károly kép-

visel úr, ki a Gellérthegy illet helyét a szlmiveles számára hódítja,

megígérte azt — feltéve, hogy a Peganum leihelye is már birtokához tar-

toznék — hogy a növényt megkíméli, szükség esetén sövénynyel vagy k-
fallal kerítteti be.

Ha ez nem sikerülne, akkor megtehetné talán a k. m. Természettudo-

mányi Társulat, hogy azt a nyolcz D öh-t megvegye s a tudomány számára

biztosítsa.


