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CHARLES CHAM BER LAIN HURST

Jegy ze tek ker ti ró zsá ink ere de té rõl
és fej lõ dé sé rõl

1941

I. Az õsi ker ti ró zsák
(i. e. 2000 – i. sz. 1800)

A 18. szá zad vé ge fe lé a kí nai ró zsa ang li ai meg ho no-
sí tá sa a ker ti ró zsák tel jes for ra dal mát idéz te elõ Eu ró pá-
ban, Ame ri ká ban és a Kö zel -Ke le ten. Ezen Tá vol-Ke let-
rõl szár ma zó ho no sí tás ha tá sai nyil ván va ló vá elõ ször a 
Noisette és Bour bon hib ri dek es eté ben vál tak, me lyek a 
19. szá zad el sõ éve i ben je len tek meg, ezért te kint het jük 
az 1800-as évet az óko ri és a mo dern ker ti ró zsák kö zöt ti 
ter mé sze tes vá lasz tó vo nal nak. 

Az óko ri õsró zsák több nyi re éven te csak egy szer, nyár 
ele jén vi rá goz tak, míg a mo dern ró zsák ko ra nyár tól ké sõ
õszig fo lya ma to san. A Riviéráéhoz ha son ló ked ve zõ 
ég haj la ton akár egész év ben vi rá goz hat nak, mi vel po ten ci-
á li san éve lõ nö vé nyek. A leg újabb ku ta tá sok ki mu tat ták, 
hogy az ál lan dó vi rág zás oka egy Mendel ál tal fel fe de zett 
lá tens gén nek tud ha tó be, amely a Kí ná ban már több mint 
ezer éve ter melt kí nai és a tea ró zsá kon ke resz tül ke rült a 
mi mo dern ró zsá ink ba. Ha son ló mu tá ci ót fe de zett fel a 
camb rid ge-i egye tem bo ta ni kus kert jé nek egyik író ja pár 
év vel ez elõtt a kí nai pézs ma ró zsa né hány pa lán tá já ban, 
ame lye ket Reginald Corytól ka pott.

Lé te zett egy óko ri ró zsa, ami ked ve zõ fel té te lek mel lett 
(ma gas táp ér té kû ta laj és spe ci á lis met szés) õs  szel má sod-
szor ra is ki vi rág zott. Ezt a ró zsát Ang li á ban ha vi ró zsa 
né ven is mer ték, míg Fran cia or szág ban a Quatre-Saisons,
az az négy év szak ne vet kap ta. Az óko ri Ró má ban Rosa
biferaként em le get ték. Má so dik vi rág zá sa azon ban elég 
bi zony ta lan és szór vá nyos volt, s a kí nai ró zsá val el len-
tét ben sem mi kép pen sem volt ál lan dó an vi rág bon tó. A 
nyá ron vi rág zó ró zsák ide jén az õs  szel el vét ve ta lál ha tó 
né hány vi rág ára az egek be szök he tett.

A) A lancasteri vö rös ró zsák
(Rosa rubra, Blackw. 1757)1

A vö rös ró zsa szá mít az alap faj nak, mely bõl a mi ker-
ti ró zsá ink ki fej lõd tek. Ez a faj, tör pe és vad ál la po tá ban, 
a Fran cia or szág tól egé szen Per zsi á ig ter je dõ te rü le ten 
meg ta lál ha tó, s ed dig több má sik faj jal szá mos ter mé sze-
tes hib ri det al ko tott már. A vö rös ró zsa tör té ne te azon-
ban az idõ ho má lyá ba vész. Gravereaux sze rint a per zsa

nagy má gus ró zsá ja volt és az i. e. 12. szá zad ban val lá sos 
szer tar tá sok cél já ból kul ti vál ták a méd tûz imá dók. Az 
i. e. 9. szá zad ból szár ma zó szent írá sa ik, a Zend Avesta 
sze rint ezt a ró zsát egy ark an gyal nak szen tel ték. Az i. e. 
4. és 3. szá zad ban a ró zsát va ló szí nû leg az óko ri gö rö gök 
ter mesz tet ték Milétoszon és Kis-Ázsi á ban, ahon nan az i. 
sz. 1. szá zad ban im por tál ták az óko ri ró ma i ak. Plinius 
élénkpi ros szí nû nek és több mint ti zen két szir mú nak ír ja 
le. A 6. szá zad ban új ra fel tû nik Kons tan ti ná poly ban, mint 
a Codex Caesarcus „Ró zsá ja”, amit Gravereaux a Rosa
pumila-ként is is mert tör pe vö rös ró zsa ként azo no sí tott. A 
12. szá zad ban a mély vö rös ró zsát az ara bok ter mesz tet ték 
Spa nyol or szág ban. Úgy tar tot ták, hogy a vi rág Per zsi á ból 
ke rült hoz zá juk a 7. szá zad ban.

A pa ti ku sok Provinsi ró zsá ja
(R. gallica officionalis, Thory)

A 13. szá zad ban a Pá rizs tól délke let re fek võ Provins 
vá ro sa nagy sza bá sú ipar köz pont ja lett, amely több mint 
hat év szá za don ke resz tül fenn állt, bár a leg na gyobb ter-
mést a 17. szá zad hoz ta. Ez az ipar az zal a fel fe de zés sel 
nõt te ki ma gát, mi sze rint a vö rös ró zsa egy bi zo nyos 
va ri án sa olyan sa já tos ké mi ai adott ság gal ren del ke zik, 
amely meg õr zi a szir mok fi nom par füm il la tát még azu tán
is, hogy azok meg szá rad tak és por rá zúz ták õket. A kor 
gyógy sze ré szei er re ak kor jöt tek rá, ami kor a ró zsá kat 
be fõt tek és kü lön fé le pre pa rá tu mok, édes sé gek ké szí té sé-
re hasz nál ták fel. Ez a fel fe de zés utat nyi tott az év szá za-
d ok so rán ki bon ta ko zó óri á si ipar nak. A do ku men tu mok 
ta nú sá ga sze rint a vá ros szá rí tott ró zsák ból és be fõtt sze rû 
édes sé gek bõl ál ló aján dé ko kat adott Sens ér se ké nek 
1310-ben tör tént ün ne pé lyes ér ke zé se kor, VII. Kár oly nak 
és Jeanne d’Arc-nak 1429-ben, II. Hen rik nek 1556-ban, 
XIV. La jos nak 1650-ben, 1668-ban, 1678-ban és 1681-
ben, XV. La jos hit ve sé nek 1725-ben, I. Na po le on csá szár-
nak 1814-ben. 1600-ban IV. Hen rik tör té né sze je gyez te 
meg, hogy Provins vá ro sá nak fõ ut cá ja pa ti ku sok tól volt 
zsú folt, akik a hí res provinsi ró zsa be fõt tet ké szí tik, ami 
egész Fran cia or szág te rü le tén kap ha tó. A Provinsi ró zsát
In di á ban és Ang li á ban is ked vel ték, 1860-ban pe dig 36 
ezer ki ló Provinsi ró zsa szir mot küld tek Ame ri ká ba. A 
vö rös ró zsá nak ez a kü lön le ges il la tú faj tá ja, ame lyet 

1  Syn., Rosa gallica L., 1759 (non 1753). Rosa gallica L., 1753, a Caninae faj hoz tar to zik, kö zel áll a R. canina tomentella-hoz (Léman). Lin né
csu pán 1759-ben ír ta le a szer zõk R. gallica-jaként, míg Mrs. Elizabeth Blackwell a fajt a Rosa rubra, az az a vö rös ró zsa cso port já ba so rol ta már 
1757-ben. [Mrs. Blackwell Rosa rubra el ne ve zé sét nem te kint het jük el sõd le ges nek, mi vel el len tét ben áll az 1952-es Bo ta ni kai Ne ve zék tan Kó de xe
(Code of Botanical Nomenclature) 79/4-es be kez dé sé vel. Mrs. Blackwell Herbarium c. mû ve (Trew szerk.) nem hasz nál ja kö vet ke ze te sen Lin né 
ket tõs el ne ve zé se it, s nem is hi vat ko zik rá juk. Ezért he lye sebb, ha a Rosa gallica el ne ve zést hasz nál juk. GDR. A „vö rös” ki fe je zést a ré gi ró zsák
ese té ben csu pán az ös  sze ha son lí tás ked vé ért hasz nál juk. Slater kar ma zsin kí nai ró zsá já nak a meg ér ke zé se elõtt min den sö tét ró zsa szín ró zsát 
„vö rös”-nek hív tak.
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1817-ben Redouté na gyon szé pen áb rá zolt és ame lyet már 
több mint hat száz éve ter mesz te nek Provinsban, a „pa ti-
ku sok ró zsá ja” né ven vált is mert té. Re mek be si ke re dett 
fény kép ta lál ha tó a ró zsá ról Edward Bunyard 1936-os Old
Garden Roses (Ré gi ker ti ró zsák) c. köny vé ben a Vö rös 
Gallica név alatt. (25-ös táb la)

Több mint há rom száz évig a Provinsi ró zsát vö rös
da masz ku szi ró zsa ként is mer ték Ang li á ban, bár – ahogy 
azt Bunyard is meg jegy zi – bo ta ni kai ér te lem ben in kább 
gallica-nak (rubra) te kint he tõ, mint sem damaszknak, 
az az pi ros nak. A damaszk vagy da masz ku szi ne vet on nan 
kap ta, hogy a köz hi e de lem sze rint Da masz kusz ból hoz ta 
egy ke resz tes lo vag. Az ere de ti nö vény rõl, amely bõl több 
ezer bok rot klónozással sza po rí tot tak és ter mesz tet tek 
Provinsban és több más he lyen, az a szó be széd jár ta, 
hogy Provinsba az egyik ke resz tes had já rat ból ha za tér vén 
hoz ta Thibaut Le Chansonnier Da masz kusz völ gyé bõl. 
IV. Thibaut Navarra ki rá lya, Cham pagne és Brie gróf ja 
volt, ami meg ma gya ráz za ér dek lõ dé sét Provins iránt. 
1201-ben szü le tett, 66 ver set írt, s min den bi zon  nyal nagy 
ked ve lõ je volt a ró zsák nak, mi vel ver se i ben is sok szor 
meg éne kel te õket. Az 1260 kör nyé kén író dott Le Roman 
de la Rose-ban (ame lyet ké sõbb Chaucer Ro ma unt of the 
Rose [A ró zsa ro mán ca] cí men for dí tott le) uta lás is ta lál-
ha tó a „sza ra cé nok föld jé rõl” szár ma zó ró zsá ról. Így va ló-
szí nû, hogy a ke resz te sek nek tar to zunk há lá val a ke le ti 
ker tek bõl szár ma zó vö rös, pézs ma il la tú és da masz ku szi 
ró zsá kért.

Rosa Mundi

Tör té ne te so rán va la mi kor, mely nek ide je mind  ez 
 idá ig nem is mert, az õs Provinsi ró zsa szo ma ti kus mu tá ci-
ó ja (rügy-rend el le nes ség) so rán jött lét re a ha gyo má nyos 
csí kos ró zsa, a Rosa Mundi, amely ese ten ként vis  sza tér 
ere de ti bim bóál la po tá hoz. A nö vény gyûj tõk (pl. Clusius 
1583-ban, Besler 1613-ban, Caspar Bauhin 1623-ban) 
gyak ran és több né ven em le ge tik, és Robert egyik, 1640-
bõl szár ma zó raj zán meg is örö kí tet te a pá ri zsi Jardin 
des Plantes-ben. Van egy ha gyo mány, amely a vi rá got 
II. Hen rik Szép Rosamondjával azo no sít ja. A ko ráb bi 
írók a ró zsa ne vét gyak ran egy be ír ták: Rosamonde. Szép 
Rosamond 1176-ban halt meg, így va ló szí nû, hogy a vi rá-
got ko ráb ban kap ta egy ke resz tes lo vag tól, aki a csí kos
ró zsát va la me lyik szí ri ai kert ben ta lál ta s a hölgy nek ado-
má nyoz ta, mi u tán a vi rá got ró la ne vez te el.

Mind az õs Provinsi ró zsa, mind pe dig an nak rügy-
mutációja, a Rosa Mundi tetraploid, az az négy sze res 
kro mo szó ma-ál lo mán  nyal bír, 28 kro mo szó má val a tes ti
sej tek ben és 14-gyel a hím és nõi ivar sej tek ben.

Eu ró pá ban a 17. szá za dig a vö rös ró zsá nak csu pán 
né hány va ri án sát fej lesz tet ték ki. Parkinson 1629-ben 
nagy já ból egy tu ca tot em lít. A 18. szá zad ban hol land ker-
té szek – há la Van Edennek és má sok nak – a vö rös ró zsa 
nagy sza bá sú ter mesz té sé be kezd tek, és Parkinson ko ráb-
bi tu cat nyi faj tá já ból ha ma ro san ezer lett. A 19. szá zad
ele jén, Josephine csá szár nõ buz gó sá gá nak és lel ke se dé sé-
nek kö szön he tõ en, ezek bõl a faj ták ból so kat kul ti vál tak 
Fran cia or szág ban, Ang li á ban és Itá li á ban, míg ad dig az 
csak Hol lan di á ra, Bel gi um ra és Né met or szág ra kor lá to-

zó dott. Ma nap ság na gyon ke ve set ter mesz te nek a vö rös 
ró zsa ezen va ri án sai kö zül, de há la Gravereaux (La Belle 
Rosarie de L’Hay – a ró zsa a Pá rizs mel let ti kert rõl kap-
ta ne vét – A ford.) se gí tõ kész sé gé nek és jó in du la tá nak, 
ta nul má nyoz hat tam a gyûj te mé nyé ben õr zött szá mos ré gi 
ró zsa faj kro mo szó má ját. El mond ha tó, hogy az ös  szes 
vizs gált ker ti ró zsa va ri áns tetraploid: 28 tes tisejt-kro mo-
szó má val és 14 kro mo szó má val bír nak a hím és nõi ivar-
sej tek ben, míg sok hib ridfaj triploid, az az há rom szo ros 
kro mo szó ma kész let tel ren del ke zik.

B) A da masz ku szi ró zsa
(Rosa damascena Blackwell, 1757)

A ker tész szá má ra a ré gi da masz ku szi ró zsák damaszk 
vö rös szí nûk kel, vi rág ja ik damaszk min tá za tá val, s nem 
utol sósor ban par füm je ik il la tá val ter mé sze tes és von zó 
cso por tot al kot nak. Emel lé a ker tész még sze re ti el hin ni 
azt a ha gyo mányt, mely sze rint a vi rág Da masz kusz ból 
szár ma zik, s a ha za té rõ ke resz te sek hoz ták ma guk kal.

A bo ta ni kus nem elég szik meg en  nyi vel a da masz ku-
szi ró zsá val kap cso lat ban, bár azt min dig el is mer te, hogy 
ter mé sze tes cso port ról van szó, s az önál ló fa jok kö zé is 
so rol ta õket. Azon ban azt is fel is me ri, hogy ka rak te ré ben 
na gyon kö zel áll a Rosa rubra-hoz, s hogy ez ele gen dõ 
bi zo nyí ték ar ra, hogy a vö rös ró zsá tól szár ma zik. Ugyan-
ak kor azt is lát ja, hogy né mely jel lem zõ jé ben a da masz ku-
szi ró zsa el üt a vö rös ró zsá tól.

A vizs gá la tok ki mu tat ták, hogy a da masz ku szi ró zsa 
né hány vo ná sa – ami el üt a Rosa rubra-étól – a Rosa
phoenicia-tól (Boiss.) ered, míg a töb bi jel leg ze tes sé ge 
a Rosa muschata-tól (Mil ler) szár ma zik. In nen tõl kezd ve 
nyil ván va ló, hogy a da masz ku szi ró zsa a rubra és a phoe-
nicia hib rid je, míg a töb bi a muschata-é.

Kö vet ke zés kép pen a da masz ku szi ró zsa két ter mé sze-
tes kü lön ál ló cso port ra bont ha tó:

(1) x Rosa damascena (rubra x phoenicia) nyá ri da masz-
ku szi ró zsa
(2) x Rosa bifera (rubra x muschata) õszi da masz ku szi 
ró zsa

(1) A nyá ri da masz ku szi ró zsa

A yorki és a lancasteri ró zsa

Eh hez a cso port hoz a ré gi csí kos da masz ku szi ró zsa 
(a yorki és a lancasteri) tar to zik, ame lyet kert je ink ben 
gyak ran ös  sze ke ver nek a csí kos vö rös ró zsá val, a Rosa
Mundival. En nek el le né re nem ne héz meg kü lön böz tet ni a 
két fé le csí kos ró zsát, mi vel – amel lett, hogy szem be tû nõ 
kü lönb ség van for má juk, kül sõ bo rí tá suk, le ve lük és vi rá-
guk kö zött – szí nük és a min tá za tuk sem azo nos. A Rosa
Mundi szir ma i nak alap szí ne hal vány ró zsa szín, egye net le-
nül, de erõ sen csí ko zott, s az egész vi rá got pi ros pöt  työk 
tar kít ják. A yorki és lancasteri ró zsa ese té ben a szir mok
alap szí ne fe hér, egye net le nül el osz ló hal vány ró zsa szín 
tar kít ja. A csí kok és a fol tok csak rész le ge sek. Ezt a hí res
ró zsát 1629-ben John Parkinson hû en ír ta le, s ke vés két-
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ség fér het hoz zá, hogy ezt a ró zsát em lí ti Shakes peare VI.
Hen rik cí mû mû vé ben ab ban a szín ben, ami kor a temp lom
kert jé ben fe hér és vö rös ró zsá kat tép nek le. Shakes peare
XCIX. szo nett jé ben ben sõ sé ges ké pet ka punk a yorki és 
a lancasteri ró zsá ról, ami na gyon ked ves le het a gya kor ló 
ker tész szá má ra is:

A ri adt ró zsák tüs ké ken szo rong tak,
Ez szé gyen pír, az fe hér ré mü let:
Egy har ma dik, se pi ros, se fe hér,
Ket tõs rab ló volt, s le he le te dé,
De, bün te té sül, bár mi lyen ke vély,
Her nyó tól lan kad most sír ja fe lé.

(Sza bó Lõ rinc for dí tá sa)

A fen teb bi so rok azért bír nak je len tõ ség gel, mert 
meg mu tat ják, hogy Shakes peare nem csu pán al kal mi, 
fe lü le tes is me ret ség ben volt a yorki és a lancasteri ró zsá-
val. Bi zo nyos, hogy sze mé lyes ta pasz ta la ta volt a nö vény
ne ve lé sé ben. A sa ját ta pasz ta la tom ez zel a vál to zat tal 
kap cso lat ban az, hogy erõ tel jes nö ve ke dé sé vel el len tét-
ben gyen ge al ka tú: sza po rí tás és át ül te tés nél kül nem tart 
so ká ig.

A yorki és a lancasteri ró zsa tetraploid, 28 kro mo-
szó mát tar tal maz a tes ti sej tek ben és 14-et a hím és nõi 
ivar sej tek ben. A kro mo szó mák a hibriditás egy ér tel mû 
je lét mu tat ják – az egye net len, rend el le nes pá ro so dás és 
a gyen gült ro ko ni kap cso la tok foly tán.

Az eh hez ha son ló za va rok va ló szí nû leg be fo lyá sol ják 
az anyag cse rét és gyen gí tik a nö vény al ka tát, ös  sze té tel ét. 
A fi a tal pol len ma gok nem vol tak egész sé ge sek, kö rül be-
lül a fe lén el vál to zá so kat ta pasz tal tak. Az emb rió hó lyag 
for má ja nor má lis és egész sé ges.

A szent ró zsa

Egy má sik ér de kes, bár meg le he tõ sen rej té lyes ró zsa, 
amely a nyá ri da masz ku szi ró zsa el sõ cso port já ba tar to-
zik, a szent ró zsa. Is me re te ink er rõl a ró zsá ról hi á nyo sak, 
tör té ne te még is tá vo labb ra nyú lik vis  sza, mint bár mely
más ker ti ró zsáé, s ar ra is van nak uta lá sok, hogy tá vo li sze-
re pet játsz ha tott a mi ker ti ró zsá ink evo lú ci ó já ban. Az a 
ke vés, amit tör té ne té rõl tu dunk, ér de kes és tar ka. Elõ ször
Tigre-ben, a ke resz té nyek abes  szin tar to má nyá ban akad-
tak rá, ahol a val lá si szen té lyek ud va ra in ül tet ték õket. 
Richard 1848-as Flora of Abyssinia (Abes  szí nia nö vény vi-
lá ga) cí mû mun ká já ban a Rosa sancta név vel illette.2

A szent ró zsa ala csony, egye nes bok rú. Ka rak te rét 
te kint ve a vö rös és a fö ní ci ai ró zsa kö zött he lyez ke dik el. 
El te kint ve egyes vi rág za tá tól, ami öt vagy hat szi rom ból 
áll, akár egy tör pe da masz ku szi ró zsa is le het ne. Mi vel 
a phoenicia faj tá jú szü lõ je nem kul ti vált nö vény, a szent 
ró zsa fel te he tõ en ter mé sze tes hib rid, amely nek ott ho na 
Kis-Ázsi á ban és Szí ri á ban van, ahol a két szü lõ ró zsa 
ke resz te zõ dik. A kér dés csak az: ho gyan ke rült át Abesz-
 szí ni á ba?

Szent Frumenciusz tör té ne te se gít sé günk re le het a prob-

lé ma meg ol dá sá ban. Szent Frumenciusz Fö ní ci á ban szü-
le tett i. sz. 300 kö rül. Úgy tart ják, hogy egyik út ja so rán 
az eti ó pi a i ak fog sá gá ba esett, akik az abes  szin fõ vá ros ba, 
Axumba vit ték. Ké sõbb õ lett a ki rály tit ká ra. Azt mond-
ják, az õ ré vén tér tek át az abes  szi nok a ke resz tény ség re, 
ami nek be ve ze té sét az or szág ban szin tén õ biz to sí tot ta. 
326-ban Athanásziusz szen tel te Axum püs pö ké vé Ale-
xand ri á ban. 360-ban halt meg.

A fen ti ada tok fé nyé ben le het sé ges nek tû nik, hogy a 
szent ró zsát a 4. szá zad ban Szent Frumenciusz, Eti ó pia 
fö ní ci ai apos to la hoz ta Fö ní ci á ból (Szí ria) Abes  szí ni á ba. 
Ez azt is meg ma gya ráz ná, hogy a ró zsát mi ért az õ egy-
ház me gyé jé ben ta lál ha tó ke resz tény temp lo mok kör ze té-
ben ül tet ték el, év szá zad okon ke resz tül meg õriz ve így a 
vi rá got.

A sí rok ró zsá ja

Leg kö ze lebb az egyip to mi sí rok nál hal lunk a rej té lyes 
Szent ró zsá ról. A sír, ahol rá ta lál tak, a Fel sõ-Egyip tom-
ban ta lál ha tó Fajumban, Arsino vá ro sá nak te me tõ jé ben 
he lyez ke dett el, kö zel az ún. la bi rin tus-pi ra mis hoz. A 
ró zsa mel lett ta lált ma rad vá nyok ból ítél ve az i. sz. 2–5. 
szá zad ból szár ma zott. A ró zsa ma rad vá nyai füz ér ben vol-
tak, ami kor a sír ban a ki tû nõ ré gész, Sir Flinders Petrie 
1888-ban meg ta lál ta. Azo no sí tás cél já ból át küld te Kew 
Gardens-be. Oliver, mi u tán meg gyõ zõ dött afe lõl, hogy 
ró zsák ról van szó, át küld te Crépin pro fes  szor nak, a 
brüs  sze li bo ta ni kus kert igaz ga tó já nak. Crépin je len té se 
sze rint a fü zért al ko tó ki lenc ró zsa mind egyi ke egy azon 
faj tá ból szár ma zik és meg egyez nek Richard Rosa sancta-
jával, ame lyet Abes  szí nia val lá si épü le te i nek ud va ra in a 
mai na pig kul ti vál nak. Crépin a Rosa gallica (Rosa rubra) 
egy új for má já nak vél te õket, de úgy gon dol ta, hogy nem 
Egyip tom ban és Abes  szí ni á ban vol tak õs ho no sak, ha nem 
Itá li á ból, Gö rög or szág ból vagy Kisázsi á ból szár maz tak. 
Le het kap cso lat az egyip to mi sír bolt ban ta lált abes  szin 
szent ró zsa fü zé rek és Abes  szí ni ai Szent Frumenciusz 
kö zött, de amíg to váb bi bi zo nyí té ka ink nin cse nek, ez 
rej tély ma rad.

A minószi ró zsa Kré tán

El ér kez tünk vé gül Kré ta szi ge té re, ahol je len tõs ása-
tá sai so rán Sir Arthur Evans az óko ri knósszoszi pa lo ta 
kö ze lé ben fel tárt egy fres kót, amely egy ró zsa élet hû
má sát áb rá zol ta, ame lyet én 1926-ban lát tam, s amely erõ-
tel jes ha son ló sá got mu ta tott az abes  szí ni ai, az egyip to mi 
és a kisázsi ai szent ró zsá val. Re mél jük, hogy a to váb bi 
ása tá sok so rán több min den nap vi lág ra ke rül a minószi 
ró zsák ról, ami majd ki bõ ví ti hi á nyos is me re te in ket.

A Kré ta szi ge tén fek võ, nagy tör té nel mi je len tõ ség-
gel bí ró minószi ci vi li zá ció köz pon ti idõ sza ka i. e. 2000 
kör nyé ké re te he tõ. Fel te he tõ en szo ros kap cso lat ban állt 
Egyip tom mal, Fö ní ci á val és Gö rög or szág gal, s két ség
sem fér het hoz zá, hogy a ma gas mû vé szi ér zék kel meg-

2  Te kin tet tel Andrews ko ráb bi és tel je sen el té rõ Rosa sancta-jára (1827), 1922-ben Rehder Richard Rosa sancta-ját (1848) Rosa Richardii-ra ke resz-
tel te át, így má ra mind Richard, mind pe dig Rehder egyé ni el ne ve zé sét a Blackwell-féle Rosa damascena szinonimájaként hasz nál juk.



55

ál dott minósziaknak tet szet tek a szép fö ní ci ai ró zsák. A 
minószi mû vész ál tal a fres kó já hoz ki sze melt egy vi rá gú 
ró zsa ki vá lasz tá sa nem je len ti szük ség kép pen azt, hogy a 
minósziak ne ne vel tek vol na ker ti ró zsá kat. A kor ket tõs 
vi rá gú, az az két so ros ker ti ró zsái túl ne héz ke sek le het tek 
a mû vé szi cé lok ra.

Amen  nyi re si ke rült ki nyo moz nom, ez a minószi fres kó
a tör té nel mi idõk leg ko ráb bi ró zsa áb rá zo lá sa.

(2) Az õszi da masz ku szi ró zsa
(x Rosa bifera [Poiret])3

Az õszi da masz ku szi ró zsák is na gyon õsi ek, s mint 
ahogy szü le ik, a rubra és a moschata, ezek is il la tuk ról és 
sza bad vi rág zá suk ról hí re sek. Elõ ször az i. e. 10. szá zad
kör nyé kén hal lunk fe lõ lük Szamosz szi ge tén, ahol úgy tar-
tot ták, hogy éven te két szer vi rá goz nak, s sza ba don hasz-
nál ták õket az Aph ro di té-kul tusz (ill. Vé nusz-kul tusz) 
so rán, amely ké sõbb Gö rög or szág ban és Ró má ban is meg-
ho no so dott, ter mé sze te sen a ró zsák kal együtt, me lyek a 
szer tar tá sok leg fon to sabb kel lé kei vol tak. Ke vés két ség 
fér het ah hoz, hogy az a hat van szir mú ró zsa, amely Hé ro-
do tosz em lí té se sze rint Midász ki rály makedóniai kert jé-
ben nõ, s il la tá val túl szár nyal ja az ös  szes töb bi ró zsát, az 
õszi da masz ku szi ró zsa (Rosa bifera), nem pe dig a Rosa
centifolia, va gyis a száz le ve lû ró zsa, mint ahogy azt ko ráb-
ban hit tük. Ahogy ké sõbb lát ni fog juk, az ál ta lunk is mert 
Rosa centifolia – amely né ven a 18. és 19. szá zad ban is 
is mer ték – elõ ször Hol lan di á ban tûnt fel a 18. szá zad ban, 
így az óko ri gö rö gök és ró ma i ak nem is mer het ték.

Az õ száz le ve lû ró zsá juk, amit ter mé sze te sen Rosa
centifolia-nak hív tak, nem az ál ta lunk is mert centifolia
volt, ha nem egy ér tel mû en a mi da masz ku szi (bifera)
ró zsánk, amely rõl tud juk, hogy egy ké sõb bi idõ szak ban 
kul ti vál ták Paestumban, Pompeiiben és má sutt. Le het-
sé ges, hogy Frígia ki rá lya, Midász ho zat ta Kisázsi á ban 
ta lál ha tó kert je i bõl Makedóniába „Hé ro do tosz ró zsá it”, s 
csak ez tán ter jed tek el Gö rög or szág ban és Itá li á ban. Sok 
ugyan ezen faj hoz tar to zó ró zsát Egyip tom ban is ne vel tek 
a ró mai pi ac ra, kü lö nös kép pen a té li idõ szak ban, ahogy 
azt Martialis is el mond ta: „a ró zsák ára té len a leg ma-
ga sabb”. Ver gi li us az i. e. 1. szá zad ban Georgica-jában
ének li meg Paestum ró zsá ját és an nak éven kén ti két sze ri 
vi rág zá sát. A „biferique Rosaria Paesti” csak is az õszi 
da masz ku szi ró zsá ra vo nat koz hat. Az i. e. 79-ben el pusz-
tult Pompeii rom jai alatt fres kó kat is ta lál tak er rõl a ró zsá-
ról. Ma ga Plinius is a ka taszt ró fa ál do za ta lett, mi köz ben 
kö ze lebb rõl akar ta szem ügy re ven ni a há bor gó Ve zú vot. 
A 10. szá zad ban egy Ibn Szina ne vû arab or vos sze rint 
ugyan ezt a ró zsát nagy szám ban kul ti vál ták Szí ri á ban, 
hogy ró zsa vi zet és or vos sá got ál lít sa nak elõ be lõ le. A 
12. szá zad ban Spa nyol or szág ban az ara bok kal tû nik fel, a 
vi rág ról pe dig rész le te sen Ibn-el-Avam ad le írást, aki azt 
ál lít ja, hogy a ró zsa ke let rõl jött.

Az ale xand ri ai ró zsa

A 16. szá zad ban egy Nicolas Monardes ne vû spa nyol 
or vos írt or vo si ér te ke zést a Per zsi á ban vagy Ale xand ri-
á ban fel lel he tõ ró zsák ról, ame lyek rõl azt mond ja, hogy 
az itá li a i ak, gal lok, ger má nok és so kan má sok da masz ku-
szi nak hív ják, mert úgy tart ják, hogy on nan jött. Le írá sa 
meg egye zik az õszi da masz ku szi ró zsá é val, bár éves 
két sze ri vi rág zá sá ról sem mit sem mond. Mind azo nál tal 
köz ve tett bi zo nyí ték van rá, hogy a spa nyol da masz ku szi 
ró zsa két szer vi rág zott egy év ben, ugyan is Lauchaume 
a Jo ur nal des Roses-nek Ha van ná ból 1879-ben kül dött 
írá sá ban azt ál lít ja, hogy Ku bá ban szin te min den spa nyol 
ott hon ban meg ta lál ha tó az an tik Quatre-Saisons ró zsa, 
ame lyet Ku bá ban csak „Ale xand ri ai ró zsá nak” is mer-
nek. Ez a ró zsa, a ne vé vel együtt min den bi zon  nyal a 16. 
szá zad ban ér ke zõ spa nyol gyar ma to sí tók kal ér ke zett, s 
õr zõ dött meg nem ze dék rõl nem ze dék re Ku bá ban. Ugyan-
így más spa nyol nö vény is át ke rült, s a ró zsá val együtt a 
spa nyol anya or szág ból szár ma zó szu ve nír ként él te túl a 
tör té nel met. Lachaume-nek az ale xand ri ai ró zsá ról szó ló 
rész le tes le írá sá ból, s ab ból az ál lí tá sá ból, hogy az éven te
két szer vi rág zik, két ség sem fér het hoz zá, hogy ez a vi rág
a mi õszi da masz ku szi ró zsánk, és na gyon va ló szí nû, 
hogy meg egye zik Monardes 1551-bõl szár ma zó spa nyol 
damascena-jával, ami rõl úgy vél te, hogy Per zsi á ból vagy 
Ale xand ri á ból ér ke zett az ara bok és a mó rok köz ve tí té sé-
vel.

A ré geb bi idõk höz ha son ló an az õszi da masz ku szi 
ró zsa ma is pre fe rált nö vény ró zsa víz és ró zsa olaj ké szí-
té sé hez. Tö rök or szág ban, Bul gá ri á ban, Egyip tom ban, 
per zsa te rü le te ken, In di á ban és Ma rok kó ban ha tal mas 
ül tet vé nyek ta lál ha tók, me lyek e faj jal van nak te le. Az 
ed dig vizs gált da masz ku szi ró zsák mind egyi ke tetraploid 
28 kro mo szó má val a tes ti sej tek ben: 14-gyel a hím és 
nõi ivar sej tek ben. Ki vé tel nek egy, a Kew Gardens-ben 
ta lál ha tó da masz ku szi ró zsa pa lán tá ja te kint he tõ, amely 
pentaploid 35 kro mo szó má val a tes ti sej tek ben: 21-gyel a 
nõi és 14-gyel a hím ivar sej tek ben. Ezt az ér de kes ró zsát 
Kew-ban nö vesz tet ték csip ke bo gyó ma gok ból, me lye ket 
ar ról a ró zsá ról gyûj töt tek, ami Omar Nisapur-nál ta lál ha-
tó sír já nál nõtt.

Ami kor Omar meg halt, a ró zsa
Szir ma it sír já ra zo kog ta
Ott nyug szik õ, hol az észa ki szél
A ró zsát friss vi rá gá ban meg tart ja

An na Hills, 1884
(sa ját for dí tás)

C) A yorki fe hér ró zsa (Rosa alba L.)

Ez a jól is mert õsi ker ti ró zsa túl él te az év szá za do kat, s 
már a gö rög és ró mai idõk tõl ter mesz tet ték. A 13. szá zad-
ban Albertus Magnus, a sko lasz ti ka dok to ra rész le te sen 
írt ró la: „a fe hér ker ti ró zsa, mely nek gya kor ta öt ven vagy 

3  Ma ál ta lá no san Rosa damascena vagy semperflorens (Loisel) né ven is me rik (Rowley). Az au gusz tus tól vi rág zó õsi pézs ma ró zsá val kap cso la tos 
új bó li fel fe de zé se i met a nyol ca dik fe je zet ben je gyez tem fel The Mystery of the Musk Rose (A pézs ma ró zsa rej té lye) cím mel, ami to váb bi tud ni va-
lók kal szol gál hat az õszi da masz ku szi ró zsa õse i rõl. GST
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akár hat van szir ma is van, sû rû bok rú, az ágai pe dig hosz-
 szan és vé ko nyan vég zõd nek a fán, mely nek vas tag sá ga 
akár az em ber kar já ét is el ér he ti”. 1307-ben Crescentius, 
az itá li ai ag ro nó mus, sö vény ként tör té nõ el ül te té sét ja va-
sol ja. A 15. szá zad itá li ai fes tõi ra jong tak ezért a ró zsá ért, 
s meg is örö kí tet ték a nagy két so ros vi rá gú fe hér ró zsát 
és a Maiden’s Blush (Lány ka pír ja) név re hall ga tó ró zsát 
(alba maxima és alba regalis).

Mind ket tõ vi rág za ta meg egye zik a ma ter mesz tett 
ró zsá ké val.

A Ró zsák Há bo rú ja ide jén a két so ros an gol fe hér 
ró zsa a yorkiak jel ké pe lett. A ré gi nö vény gyûj tõk a 
16. szá zad ban je gyez ték fel és jel le mez ték ezt a ró zsát,
s jegy zé ke ik ben min dig az el sõ he lyen sze re pel, mint 
„a leg õsibb is mert rózsa….mely ki rá lya mind nek” 
(Parkinson).

Lin né 1753-ban Rosa alba né ven je gyez te be önál ló faj-
ként, s bár tu laj don kép pen ker ti nö vény, a leg több bo ta ni-
kus egye di faj ként ke zel te egé szen 1873-ig, ami kor Christ 
fel ve tet te, hogy a vi rág a gallica és a canina kö zött ál ló
hib rid. Vé le mé nyé vel töb bek kö zött Crépin is egyet ér tett.

A Rosa alba elem zé se so rán a Rosa phoenicia ha tá sát 
mu tat ták ki, s fon tos nak tar tom meg je gyez ni, hogy ezért 
nem a Rosa rubra, sok kal in kább a Rosa damascena
te kint he tõ az egyik, és a fe hér vi rá gú, szin te tüs ke nél kü li 
Rosa canina a má sik szü lõ nek. To váb bá a kro mo szó ma-
szám ból meg ál la pít hat juk, hogy a Rosa canina az anya ró-
zsa és nem az apa. A Rosa alba hexaploid 42 kro mo szó-
má val, míg a Rosa canina pentaploid 28 kro mo szó má val 
a nõi ivar sej tek ben és 7-tel a hím ivar sej tek ben. A Rosa
damascena tetraploid és 14 kro mo szó má val ren del ke zik 
mind két ivar sejt cso port já ban. Kö vet ke zés kép pen: ha a 
Rosa canina lett vol na az apa, ak kor a Rosa alba-nak
triploidnak kel lett vol na len nie 21 kro mo szó má val a 42 
kro mo szó má jú hexaploid he lyett.

Az egyet len ál ta lam is mert fe hér vi rá gú és ke vés tüs ké jû 
canina a Rosa canina Froebelii (Christ), s Kurdisztánban 
nõ, de va ló szí nû, hogy te rü le te a Krím tõl egé szen a Ka u ká-
zu sig ter jed. Ez az a vad ró zsa faj ta, amit a ker tek ben Rosa
laxa-ként is mer nek és ko ráb ban a ker ti ró zsák rü gyez te-
té sé hez hasz nál ták. Sem mi fé le kap cso lat ban nem áll a 
Retzius- vagy a Lindley-féle Rosa laxa-val és Rehder 
fel ve té se el le né re Fries Rosa coriifolia-jával sem.

A Rosa alba tu do má sunk sze rint va don a Krím-fél-
szi ge ten nõ, és le het sé ges, hogy ter mé sze tes hib rid ként 
on nan szár ma zott. Kö zép-Eu ró pá ban is több he lyen ész-
lel ték, de ezek, ha nem ker ti õsök tõl szár maz tak, el va dult 
nö vé nyek le het tek.

Az egyes vagy fé lig ket tõs vi rág za tú (itt a kül sõ por zó 
szi rom má ala kul) ter mé keny Rosa alba-k ese té ben a nõi 
ivar sej tek 28 kro mo szó mát tar tal maz nak, míg a hím ivar-
sej tek csak 14-et. Az ös  szes meg vizs gált pa lán tá ban 42 
kro mo szó ma van.

D) Az õsi száz le ve lû ró zsa
(Rosa centifolia)

Sok éven ke resz tül azt hit tük, hogy déd anyá ink száz-
le ve lû ró zsá ja a leg õsibb a vi lá gon. Az öreg nö vény gyûj-
tõk nyo mán mind an  nyi an úgy gon dol tuk, hogy a ró zsák 

és a vi rá gok ki rály nõ jét, a Rosa centifolia-t a gö rö gök 
és a ró ma i ak kul ti vál ták, ahogy azt Hé ro do tosz is fel je-
gyez te, ne vü ket pe dig Theophrasztosztól és Pliniustól 
kap ták. Mind el hit tük és a vi lág leg ter mé sze te sebb 
dol gá nak tûnt, hogy a klas  szi kus száz le ve lû és par füm-
il la tú ró zsák a mi Rosa centifoliánk, kü lö nö sen mi vel 
Theophrasztosz és Plinius is így ne vez te õket. A mo dern 
ku ta tá sok ta gad ha tat la nul rá cá fol tak mind er re. Má ra már 
úgy tû nik, hogy a mi Rosa centifoliánk csu pán a 18. szá-
zad ban tûnt fel, s eb bõl ere dõ en mind egyik õsi ró zsánk 
kö zül a leg fi a ta labb.

A né hai Edward Bunyard elõ ké szí tõ mun ká já nak há la, 
ma ab ban a hely zet ben le he tünk, hogy a Lin né-fé le Rosa
centifolia-nak – amit Ang li á ban csak Provence vagy száz-
le ve lû ró zsa ként is mer nek – fel tér ké pez zük ere de tét vagy 
sok kal in kább evo lú ci ó ját. A ren del ke zés re ál ló hely mi att
rész le tek be nem bo csát koz ha tunk, így az ol va sónak egy 
tö mör ös  sze fog la lás sal kell be ér nie.

A vizs gá la tok ki mu tat ták, hogy a fel té te le zé sek kel el len-
tét ben a Rosa centifolia nem va don nö võ faj, s nem is egy 
egy sze rû pri mer hib rid, mint a da masz ku szi ró zsa. Ös  sze-
tett hib rid: négy kü lön bö zõ va don élõ faj, a Rosa rubra,
Rosa phoenicia, Rosa moschata és a Rosa canina al kot ja, 
s ez alap ján fel te he tõ, hogy kert bõl szár maz ha tott. Ha son-
ló ös  sze té tel ter mé sze te sen több mó don is ös  sze áll hat, s 
a konk rét lé pé sek rõl nincs is me re tünk. A leg gyor sabb út, 
hogy el ér jünk eh hez a kom bi ná ci ó hoz, az, ha köz vet le nül 
ke resz tez zük a Rosa bifera-t (rubra x moschata) és a Rosa
alba-t (canina x damascena), ami az tán ki ad ja a tel jes
ke ve ré ket. Mind azo nál tal a nö vény termesz tés meg ta pasz-
ta lá sa so rán az em ber el jut odá ig, hogy a pró ba–hi ba elv 
min tá ján dol goz va úgy vél je, hogy a vég sõ cél el éré se elõtt 
sok lé pést meg kel lett ten nie, elõ re és vis  sza egy aránt.

Szá mos iro dal mi és kép zõ mû vé sze ti for rás ta nú sít ja, 
hogy a Rosa centifolia las san és fo ko za to san fej lõ dött ki 
a 16. szá zad tól kez dõ dõ en egé szen a 18. szá zad ele jé ig, 
ami kor is el ér te tö ké le tes for má ját. Ezért a re mek ró zsá ért 
a hol land te nyész tõk zse ni a li tá sá nak és ipa rá nak tar to-
zunk há lá val, akik elõ ször 1580-ban kezd tek fog lal koz ni 
a prob lé má val, s meg sem áll tak ad dig, míg 1710 kör nyé-
kén meg nem al kot ták a tö ké le test.

Nem sok kal azu tán, a tö ké le te sí tett Rosa centifolia
rügy rend el le nes sé ge so rán ki ala kult Hol lan di á ban a 
mo ha ró zsa, amely a vi rá gok ket tõ ssé gé bõl fa ka dó an tel-
je sen ter mé ket len nö vény lett. Ez után leg alább hat van két 
má sik rügydeformáció ala kult ki, vagy az ere de ti Rosa
centifolia-ból, vagy an nak mu tá ci ó i ból. So kat kö zü lük a 
19. szá zad el sõ fe lé ben kul ti vál ták, de né há nyat még ma 
is ne vel nek. Burbage-ban kö rül be lül húsz rügymutációt 
ma gam is ne vel tem és vizs gál tam éve ken ke resz tül, s 
ez idõ alatt né há nyuk vis  sza tért rügy szü lõ jé hez, a Rosa
centifolia-hoz, amen  nyi re meg fi gyel tem, min den vál to-
zás nél kül, ami bõl ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy ezek a 
mu tán sok az 1710 kö rül lé te zõ Rosa centifolia pa lán tá já-
ból szár maz tak.

A Rosa centifolia meg ter ve zett faj tá ja, va gyis a tö ké le te-
sí tett for ma, ami bõl a mo ha ró zsa ke let ke zett, egy tetraploid 
28 kro mo szó má val a tes ti sej tek ben és 14-gyel a hím és nõi 
ivar sej tek ben. A nö vény ket tõ sé ge mi att az ivar sej tek nem 
ér tek be és nem érik el vég sõ, ki fej lõ dött ál la po tu kat. Csu pán 
egy szer si ke rült egy ma got sze rez nem, és az sem csí rá zott.
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A leg több rügymutáció ugyan an  nyi kro mo szó má val 
ren del ke zik, mint a szü lõ nö vény, de van né hány, mint pél-
dá ul a „fes tõk ró zsá ja”, ame lyik tetraploid, tes ti sejt je i ben 
21 kro mo szó má val és egye net len szá mú kro mo szó má val 
az ivar sej tek ben, ame lyek ezért nem ér nek be. 

A fen ti jegy ze tek bõl jól lát szik, hogy leg fon to sabb 
õsi ker ti ró zsá ink a Rosa va don nö võ fa jtájá tól szár maz-
nak, név sze rint a vö rös ró zsá tól (Rosa rubra, Blackwell, 
1757)4, a fö ní ci ai ró zsá tól (Rosa phoenicia Boiss.), a pézs-
ma ró zsá tól (Rosa moschata Mil ler) és a ku tya ró zsá tól 
(Rosa canina L.)

Ez zel vé gé hez is ér az a rö vid ta nul mány, ami az õsi és 
mo dern ker ti ró zsák fej lõ dé sét vet te szám ba a kez de tek tõl 
nap ja in kig. Egy-két más õsi ker ti ró zsa faj ta, amit még ma 
is te nyész te nek, ki ma radt a fel so ro lás ból. Ilyen pél dá ul a 
ket tõs fa héj ró zsa, a ket tõs édes vad ró zsa, a ket tõs kén ró zsa 

és az ap ró faj ták, úgy mint a bur gun di ai ró zsa, a Rose de 
Meux és má sok. Ezek rõl azért nem tör tént em lí tés, mert 
ez idá ig nem fog lal koz tak ve lük köz vet le nül a mo dern ker-
ti ró zsák evo lú ci ó ja kap csán. Meg volt a ma guk ide je, de 
mos ta ná ig nem si ke rült di nasz ti át ki ala kí ta nunk. Eb be a 
ka te gó ri á ba tar toz nak a 18. szá zad ke vés bé õsi ró zsái, pél-
dá ul a Ayrshire-i ró zsák a Rosa arvensis-bõl (Huds), az 
örök zöld ró zsák a Rosa sempervirens-bõl (L.), a Burnet 
vagy skót ró zsák a Rosa spinocissima-ból (L.), 1762 (non 
1753). Vé ge ze tül ott van nak még a je len tõs sár ga és réz 
oszt rák vad ró zsák a Rosa luta-ból (Mil ler), ame lyek õsi 
ró zsa vol tuk el le né re a 20. szá zad haj na lá ig nem tar toz tak 
köz vet le nül a mo dern ró zsák so rá ba. Ró luk a kö vet ke zõ, 
a „Mo dern ker ti ró zsák” c. rész ben szó lunk.

Farkas Gergely fordítása

4 Syn., R. gallica L., 1759 (non 1753).


