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Fialowski Lajos: Fügefácskák a Gellérthegyen.*

(A szerz hat saját fölvételével.)

Hazánk változatos néprajzát növényzetének népesedése híven tükröz-

teti vissza. A növényországi honfoglalók közé a sok régibb és újabb jöve-

vényt a költözködésnek más és más alkalmatossága szállította. A Duna

hullámai, a szelek fuvalma, költözköd vagy átmenekül madarak begye, st
tolla, átterelt vagy idehúzódó más állatok gyapja vagy szre, megpihen
hadak holmija, lovaik szre vagy takarmánya hagyhattak itt magvakat,

a melyek alkalmas helyen kikelve megfogamzottak és elszaporodtak. Számosat

meg a gondoskodó ember ápoló keze juttatott helyére.

Fvárosunk környéke kicsiben a növények elterjedésének majdnem

valamennyi módjára kínál példát. Vidékének legbeszédesebb részlete a Gellért-

hegy déli lejtje, a melyen hazánk történetérl növények is tanúskodnak. Számos

délszaki faj ütött itt állandó tanyát. A délibb vidék legfeltnbbje a fügefa,

a mely a briozóás márgak lazuló darabjai között mély gyökeret vert. Itt a

lejt fels harmadrészén túl, a dobogószer fokozatok egyikén egész sorral

bozótosodik. Ezen dobogó nyugoti folytatása alatt külön-külön bozótok a

kápolnához felviv úttól jobbra láthatók. A Kis- és a Nagy- Svábhegy déli lejt-

jének is voltak »vad« fügefácskái, de ezek részben a Svábhegy »emelésének«

estek áldozatul, részint pedig újabban állandó mívelésben részesülnek. A
következ sorok ennélfogva csak a gellérthegyiekrl szólanak ; de még az a

körülmény is parancsolja a tartózkodást, mert csupán az utóbbiakat lehet

száz évnél is hátrább nyomozni. Ezért legyen szabad a Gellérthegy déli lej-

tjét képben bemutatnom (lásd az 1. sz. képet).

Az els, a ki a budai vad fügefát megemlíti, Winterl József
Jakab, a budai k. tudomány- egyetem néhai professzora.

»Index horti botanici Universitatis Hungáriáé, quae Pestini est. 1788«

czím alatt növények betsoros jegyzékét adja, helylyel-közzel pedig magyará-

zatot is csatol a névhez.

A fügefáról, Ficus Carica** ennek a jegyzéknek Cs-jelzés félíve (J-dik

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1900. évi június 9-iki ülésén.
** Latin eredetije így hangzik : »Spontanea Budae ereseit, observata etiam apud

nos versanti Cel. D. B. C. Ottó praefecto horti gryphici. A culta difiért lobis foliorum

longis linearibus, apice tandem in orbem dilatatis.«

Növénytani Közlemények. 1902. I. kötet, 2. füzet. 3V2
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(számozatlan) oldalán a lent közölt latin magyarázatot olvashatjuk, a mely

magyar fordításban körülbelül így szól :

»Budán magától terem, a mint ezt a kincstári kertnek köztünk meg-

fordult intézje, Nemzetes Ottó úr is észrevette. A mienk a termesztettl

abban tér el, hogy levelének karélyai keskenyek, végük pedig körívben kiszé-

lesedik.

«

W i n t e r 1 itt egyszeren Budát említ, de a Gellérthegyrl nem szól.

Mindazonáltal, ha a növények jegyzékét jobban megtekintjük, minden kétsé-

get kirekeszt módon derül ki, hogy ezt kellett értenie. O a jegyzékben több

olyan növényt említ, a melyek Budapest környékén egyebütt nem nnek, hanem

csak a Gellérthegyen. Egyik * ,f

az illattalan rezeta, (Reseda inodora Rchb.)

a mely az itt sétálókat rendesen, legalább egyszer megtréfálja, mert terme-

tével, kivált fehérszirmú, de piros porzójú virágával az illatosnak benyo-

mását kelti. Winterl ezt tévedésbl Reseda medilerranea néven említi,

a mely utóbbi faj-elnevezés azonban fehér-porzójú más rezetát illet meg.

S a d 1 e r is beleesett ebbe a tévedésbe, ámbár Reichenbach a hibát

1832-ben földerítette. A másik pedig** éppen a fügefák három legtávolabbi bozótsora

között term török pirosító (Peganum Harmala L.). Fvárosunk területén még

egy termhelye volt emez alatt, de szintén a Gellérthegy ugyanazon lejtjén.

Minthogy Sadler az utóbbi növényt ezen két helyen mutatja ki, semmi

kétség, hogy Winterl adata csak a Nagy-Gellérthegy megjelölt pontjára

vonatkozhatik. Ennyi bizonyíték, úgy hiszem, elég

!

Winterl 1802-iki jegyzéke, K i t a i b e 1 1809—1812— 1816-iki, valamint

Haberle 1819-ik évi jegyzéke (Selectus seminum) leföljebb nevet, de hely

nélkül említenek. Sadler 1818 iki jegyzéke (Verzeichniss) szintén hallgat róla.

Már határozottabb S a d 1 e r-nek »Flora Comitatus Pestiensis« czím,

1825-ben és 1826-ban kiadott kétkötetes mvének következ adata.

Második kötete 282. oldalán a »Trioecia« fejezet alatt 401. Fiats

L. 1377. F. Carica czímen így*** mutatja be.

»Cserjésedik, tejereszts. Levele nyeles, szívalakú, 3—5 karélyú, elhúzódva

fogas-szél, végén tompa, felszínén sima, visszáján molyhos ; körteformájú

gyümölcs-serlege simaJ" Egészen bizonyosan magától termett, a Gellért-

hegy köves déli lejtjén társasán nve, évrl-évre hajt és számos gyümölcs-

serleget érlel. Magassága V2—3*/2 láb. Apró gyümölcs-serlege violásan pirkad,

vörösl húsa fölötte édes.«

Sadler mvének egykötetes második, 1840-iki kiadásában a fügefa

* Az F5 jelzés félív második számozatlan oldalán.

** Az E5 jelzés félív nyolczadik számozatlan oldalán.

*** 1377. F. Carica L. Frutescens, lactiflua, foliis petiolatis, cordatis, 3—5 lobis,

repando dentatis, lobis obtusis, supra scabris, subtus pubescentibus ; receptaculis

pyriformibus glabris. Sadl. Pl. Gy. N. 16.

Certissime spontanea, gregatim in lapidosis partis meridionalis des Blocksberges

quottanis proveniens, receptacula matúra numerosa gerens. Alt. V2—

3

!/2 ped. Receptacula

parva livido-purpurascentia, carne rubicunda dulcissima.

t A föntebbi sorok közt S a d 1 er Plántáinak szárított gyjteménye IV. füzetének

16-ik lapjára hivatkozik, amely a Nemz. Múzeumban megvan.
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leírása nagyjában egyezik az elsével, csupán a következ eltérése * jelentsebb :

»A Gellérthegy és Svábhegy déli részén csoportosan bizonyosan magától termett.

«

Ismét újabb adat az ötvenes évekbl maradt reánk. Kerner Antal, Budán

1855—56 a reáliskolán és 1856—60 a megyetemen mködve, fvárosunk növény-

* Eredetije így hangzik : »Certc spontanea gregatim in montis Gerardi et

Suevorum porté meridionali.«

31/2*
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életét kiváló gonddal vizsgálta. Fügefácskáinkról több tudósításában emlékezik

meg, de leginkább nekik szánta következ dolgozatát : »Über einige in

historischer Beziehung interessante Ptlanzen der ungarischen Flóra. « (Oester-

reichische Botanische Zeitschrift 1859). A fügefácskák elfordulását a török

pirosítóéval és más keleti jövevényével egybevetve azt a meggyzdését fejezi

ki, hogy a fügefát török kertészek ültették ide.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XX. nagygylésének emlékéül

a fváros »Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmveldési

leírása« czím mvet Gerlóczy Gyula és Dulácska Gézával szerkesztette. Ennek

els kötete 117—286. oldalán Borbás Vincze dolgozatát közli, mely

»Budapest és környékének növényzete« czímen fvárosunk növényeit mutatja be.

A 186. oldalon a fügefáról így szól : «a Szent Gellért és Svábhegyek

egyike déli lejtjén, apró gyümölcsöket érlel. Több mint valószín, hogy az

elbbi helyen a török kertekbl maradt vissza.«

Ugyancsak Borbás 1891-ben »A növények vándorlása« czím dol-

gozata (Pótfz, a Termtud. Közlönyhöz. XIII. füzet) 7. oldalán írja : »A török-

világból maradtak a Szent Gellérthegy déli lejtjén a Pegamim-hoz közel
;

most már szabadon * díszl fügefák (Ficus Carica) ; Új-Orsova mellett az

Allion hegy tövébe hihetleg szintén a törökök ültették.

«

Fekete és Mágócsy-Dietz: Erdészeti Növénytan 1896-ban meg-

jelent 2-odik kötetének 611. oldalán hasonlóan nyilatkozik.

Ezekkel az adatokkal a jelenkorba jutottunk. Akárhányunk a füge-

fácskákat, mondhatnám, személyesen ismeri és mutogatja külföldi láto-

gatóinak.

Olvasóinknak itt a 2. és 3. képen mutatjuk be.

Fácskáink most is csak akkorák, mint Sadler idejében, azaz úgy

l
-5 méter magasságú bokrok. De nincsen köztük tömzsi-derekú fa, hanem

valamennyiök vékony vesszej bozót, a mint ezt 1. és 2. sz. képünk feltárja.

A 3. sz. képen ugyanezt a bozótot, lombjahullott állapotában oldalról mutatjuk

be. Az elbbi fölvétel 1899. június 8-ikán, az utóbbi 1900. április 21-ikén

készült, azaz a hajtások fakadásának idpontja mindkét képen ugyanaz, csak

a fejlettsége más.

Egy-egy szárrészét lefelé vizsgálva azt látjuk, hogy van köztök 1, 2,

3, st 5 éves. Már 6 éves nincsen, hanem mindegyikök czombból (még

régibb ágból) vagy a tkébl fakadt és trésze a leghosszabb. Ennek meg-

értésére nézzük az addig lefolyt telek hmérsékletét (a mint ezt a Ter-

mészettud. Közlöny meteorológiai rovataiból kiszedhetjük.) L. a 46. oldalon.

A sorozatból azt látjuk, hogy a 0° alatt csökönyösen vesztegl ala-

csony hmérséklet 1895-rl 1896-ra, 38 napig tartott. A fügefácskák négy

éves vagy még ifjabb ágai és vesszi tövig perzseldtek le. A következ

május hónap els felében dúsan új hajtások kezdtek fakadni, úgy, hogy sr

* Egyik sorozatukra, t. i. arra, a mely mesterséges dobogón a török cziszternától

keletre és fölötte vonul, Kerkápolyi Károly, volt pénzügyminiszter, a ki a

telket megvásárolta, 1870-tl kezdve haláláig 1891-ig némi gondot fordított.
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gyepvé bozótosodtak. A leghosszabbat maga a tke * fakasztotta. Volt

köztök 1 méteres a mely 2/5 levélállással, úgy 4 cmres közökben, st vége felé

srbben 25 vagy több levelet hajtott. Ezek a hajtások vesszkké érve, egész

az 1901-ik évi januárius-februárius havi kemény télig tovább sarjadoztak.

Ekkor azonban a már öt éves ágak is megperzseldtek, úgy hogy a két

fölvétel bizony csak történelmi adat. Az ábrázolt bozót maga nagyjában

megsznt, helyét a tbl fakadt újabb pótolja.

Ezt a megújulást Kerner is észrevette. (Vegetations-Verháltnisse des

mittleren und östlichen Ungarns etc. Oest. Botan. Zeitschrift XXVI. 1876. S. 52.)

A számadatok és a képek összehasonlításából tehát kiderül (a mit a

gazdák és a tudósok régóta tudnak), hogy nem a »fagy« maga perzsel,
hanem a vele járó párolgás sokszoros, csökönyös ismétldése szikkaszt.
Ellenben rendszerint a még olyan alacsony hmérséklet sem veszedelmes,

hogyha közben-közben emelked hfok szakítgatja félbe, a melynek hatása

alatt az elpárolgott víz felszívódással pótolódhatik.

Év
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A képeken továbbá azt is látjuk, hogy a bozót vesszei nem mered-

tek, hanem a lejt felé (délre) hajolva, innen ívben emelkednek föl.

Ennek megértésére nézzük meg a május hónapi idjárásnak, még

pedig a szél járásának adatait.

A májusi 93 följegyzésbl a szélszünetet* leszámítva, a többi id-

pontra a délre hajlító szelek gyakorisága és közepes ereje
a következ :

1896. 73-szor jegyzett szélbl NW 29-2
-

7 N 5-i NE 1-! összesen 35=48«/o

1897. 63 » » » » 27—2-5 » 3— 1 » 5—2 » 35=55 »

1898. 71 » » » » 21-2-3 » 2_2-5 » 5_i-6 » 28=40 »

1899. 75 » » » » 34-2-5 » l-t » 5-2
-

2 » 40=53 »

Az ellenkez irányú szelek gyakorisága csekélyebb, erejük is kisebb.

A föntjelzett széljárás a májusban fakadt dúsnedv, zsenge-szövet

hajtásokat annál inkább igyekszik leteríteni, mert leveleik ütköz felületébe

csaphat. A hajtás északi oldalán a szövet osztódása az élénkebb párolgás

miatt korábban megyén át a rögzít szövetek kibontakozásába, mint az ellen-

kezn, mely a szérnyében * állva, duzzadtabb maradhat. A hajtás ennél-

fogva a késbb bekövetkez szélszünet alatt is görbe marad és ilyen

vesszvé fásul.

A levél szétterülésével állandó-alakú. A mint 2. sz. képünkön látható,

a levél majd 3-, majd 5- karélyú ; karélyai, kivált fkarélya, a mint már

W i n t e r 1 észrevette, keskenyek. Az egyes karélyok alakja még ugyanazon a

a levélen sem vág össze, számuk, körrajzuk és szélük a fakadás idpontja

szerint változik ugyan ; a két t-karély annnyira megrövidülhet, hogy a levél

háromujjúnak vehet, de valamennyi levél abban egyezik, hogy fkarélya

hosszú és keskeny. Megfigyeléseim hat éve alatt ugyanezt találtam, de a

Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályában rzött mindazon galy, a mely

a Gellért-hegyrl való, mint pl. Sadler, Wierzbicki, Albach (Her-

mann), Kovács, Dorner, Bohatsch gyjtése, mind ilyen vagy nagyon

hasonló (lásd a 4. sz. képet).

Ugyanilyen alakú a Haynald-féle gyjtemény constantinei (algíri)

tengerparti szikláiról származó galy minden levele. Wie r z b i c k i -nck azon

gályán, a mely Al-Dunának parti szikláiról Szvinicza-Plavisevicza melll

származik, szintén hosszú keskeny a három karély, leghosszabb a fkarély.

Ha ezeknek a helyeknek szélmutató térképét és följegyzéseit megnézzük,

azt látjuk rajtok, hogy tavaszi szelük tartós és ers. K i t a i b e 1 szlavóniai

gyjtése is ilyen. Ellenben kerti szérnyéban term fügefánk levelének karélyai

majdnem összeérnek, azaz olyan szélesek, mint a milyen hosszúk. Ilyen levele

* Itt két fogalmat kell külön szóval megjelölni, mert szélcsend egyrészt

idegen, másrészt másértelm. T. i. a szeletlen idt és helyet más-más szóval kell

kifejezni. Amarra Ballagi szótárából a találó s z é 1 s z ü n e t-et bátorkodom hasz-

nálni, emerre pedig a szérnye kínálkozik, a mely a Dunán túl ismeretes tájszó.

Szinnyei Tájszótára Hontmegyébl közli. (»Maradj a szérnyében, mert meg-
fázol*).
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van a H a y n a 1 d-féle orsovai, a M ü 1 1 e r- féle fiumei, T o m as s i ni- féle

trieszti, Frivaldszky maczedoniai és a Besancon várfokán elvadult fügefa

gályának. A H a y n a 1 d-féle gyjteményben a Haussknech t-féle Ain-tabi

és Nimrúd-daghi (elázsiai) levél pedig annyira épségesen tojásdad-körrajzú

és durván fürészes, hogy fügéje híján a selyem-eperfáéval (Morus álba L.)

téveszthetnk össze.
*

De ne keressünk távolban, a mikor gellérthegyi bozótjaink a levél foko-

zatos hasadozására is kínálnak példát. Az útmelléki legalsónak tövét a kfal

szérnyéje oltalmazza. Fhajtásainak levelei között kevésbé osztott, alig karélyos,

4. kép. Fügefa közepes nagyságú és metéltscg levelének lenyomódása.

st épséges lemez is van, a milyenre a »morifolia« (serrata Hausskn.) elne-

vezés illenék — másrészt pedig ugyanazon tnek szélbcnyúló végvesszin

majdnem osztottan keskeny, hosszúkarélyúak fakadnak, (a mint ez utóbbit

5. sz. képünkön bemutatjuk), a mely alakot Haussknecht így nevezett

el : f. riparia.

* Gyjtésének H a y n a 1 d-féle példáján Ficus Carica L., a B o i s s i c r-félécn

pedig F. serrata névvel jelzi. Hogy F o r s k á 1 F. morifolia-}a. mi akar lenni, Solms-
Laubac h-nak sem sikerült földerítenie. Ez utóbbi szerint a F. serrata a F. Carica-val

azonos fajnak csupán levélben eltér alakja.

Növénytani Közlemények. 1902. I. kötet, 2. füzet. 4
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Fügefácskáinkat els megfigyelik maguktól termetteknek tartották. Mások

török kertészek ültetésének tulajdonítják, mert nálunk vadon csak ott van

fügefa, a hol a törökök hosszabb ideig tartózkodtak, pl. Érd, Pécs stb. Ismét

mások geológiai hagyatéknak minsítik, mert nyomait a krétakorszaktól

kezdve a mioczénig találhatni. De kérdés, meg van-e további geológiai sza-

kadatlansága ? Francziaországban ezt is megtalálták ugyan, mégis azt vallják,

hogy meghonosult (»acclimatisé« Mairey et Paillet jelz-lapocskáján,

a Haynald-féle bésanconi * galyon) és hogy ó-kori ültetésnek a szár-

mazéka.

A fügefa (Ficus Carica L.) a felemások (Polygamia) seregének, abba

a rendébe tartozó növény, melyet háromlakúnak (Trioecia) neveznek, *

mondjuk : sokféleképen-nsz. A sokféleképen-nszk közül Dél-Európában,

kivált déli Olaszországban kettt ismernek és ültetnek.

Az egyiknek serlegei üregében kétféle virág van. Az üreg mennyezetérl

háromporzós virágok csüngenek le, holott oldalt és fenekén termsek zsúfo-

lódnak, hosszú- és kurtabibéjek (Heterostylia). Ennek a vad vagy kecske-

fügefának (capriricus) a fügéje még szszel fakadt, azután kitelel és tavaszszal

felserdül ugyan, de csak ritkán édesedik meg. Fügéjét mamme névvel

jelölik. Tavaszszal a vessz végén a levélripacsok fölött hajtás társaságában

fakadnak a korai vagy tavaszi fügék (profichi). Késbb az idei hajtás leve-

leinek hónaljából az idei fügék megérleld sorozata fakadoz. Ezeknek

neve Olaszországban mammoni, mondhatjuk: nyári vagy javafüge.

Ugyanazon hajtás vesszvé fásulva, hegye felé még egy sorozatot fakaszt, a

mely a lomb hullása után búvik el, nevök mamme, mondhatjuk: szi
vagy hegyefüge. Egyes még megérik, más kitelel. Mind a három

sorozat voltaképen ugyanazon hajtáson termett, csak a fakadásuk és meg-

érésük ideje más. A füge galambtojás nagyságú.

Az ültetett, másik tövön a serlegekben csupán terms virágok zsúfo-

lódnak, nagyobbára hosszúbibéjek. Ez a szelid vagy valódi fügefa szintén

három sorozatban érleld serlegeket terem, a melyek java lúdtojás nagy-

ságára serdülhet fel.

A füge voltaképen rövid és zömök virágzati ftengelynek serlegszer

alakulása, a mely golyó-, körte vagy buzogányalakú. Száját pikkelyek torla-

szolják el.

Még S o 1 m s-L a u b a c h buzgalmának sem sikerült e dichogamiás sokféle

füge-nemzetség szaporodó szerveinek szétkülönülését tisztázni. Ebbeli dolgoza-

tának*** végén így sóhajt fel : »Es dürfte demnach eine solche Monographie

einstweilen noch ein pitim desiderium bleiben.«

* Bésancon északi szélessége 47°30', a Gellérthegyé 47°28'.

** »Ugyanazon fajbann egyik fa mátkás, másik tsupa hím, harmadik tsupa

nstény vatzkokat terem« — mondja a Magyar Füvészkönyv a 77. oldalon.

*"* H. Solms-Laubach: Die Geschlechterdifferenzirung bei den Feigen-

báumen. (Botanische Zeitung Bd. 43—1885 Nr. 33, 34, 35 u. 36.)'
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A kecskefüge felserdült, szrl maradt (mamme) serlegének porzói

azonban a saját serlegük fenekén és oldalán álló termket nem fogantat-

hatják meg, mert ezek jóval elbb fakadva, azoknak nszhet korában már

elernyedtek (Protogynia).

Azonban a következ sorozat serlegei éppen jókor fakadnak, mert terms

viráguk bibéje a nszésre kiterül. A virágporta kecskefügébl ebbe peterakás

végett lebocsátkozó apró szárnyas érezdarazsocska (Cynips psenes L., Blastophaga

5. kép. A trök cziszternától északra álló fügefa-bozót ó'szi fügékkel ; 1899 november

26-án, észak-nyugot fell tekintve.

grossorum Grav.) testén hozza. Petéjét rövid tojócsövével csupán kurtabibéj

magrejtbe csúsztathatja, holott a hosszúbibéjt a hozott virágporral behinti.

A kurtabibéjnek magrejtje a kikelt ny miatt gubacscsá válik. A hosszú-

bibéj pedig beporozódik és csontterméssé érleldve, magvát kifejleszti

(gubacsosodó terms virág — magzó virág).

Európának déli vidékein úgy a kecskefüge, mint a szelidfüge szszel

felserdülnek. Amannak serlegei kitelelnek, ezéi leperegnek. A kecskefüge ser-

legében tavaszszal egyes gubacsokból szárnyas nstény-darazsocskák, mások-

4*
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ból szárnyatlan hímek bújnak el és még a serlegben párosodnak. A hím

elpusztul, a nstény kiszállva a szaporítás mveletéhez lát.*

A darazsocskának is három a nemzedéke. A kibontakozott darazsocska

peterakás végett a közel szelid fügefácskák serlegeit is meglátogatja ; két

nemzedéke ott is kifejldik. De fajának fönntartásához a telel kecskefügére

van szüksége.

»Déli Olaszországban, st Déli Európában mindenütt a hol a fügét sidk
óta nagyban termesztik, a fügefát ritkán növesztik csíráztatható magból, hanem

inkább dugással szaporítják és e végre csakis az édesnek (Ficus) vesszejét

használják föl, a melynek serlegeiben csupán a kétféle terms-virág van,

mert ennek fáján terem a legjobb és legédesebb füge. Azt a fügetövet,

melynek serlegeiben porzós és gubacsosodó terms virág van, tehát a kecske-

fügefát (Caprificus) nem szaporítják, mert legtöbb fügéje éretlenül potyog

le. A kecskefügefának csupán néhány tövét ültetik, hogy serlegeit az édes-

fügéj fának gályáira aggathassák. Ezt caprificatio nevével jelölik (füge-

aggatás) és azt vélik, hogy a kecskefüge serlegeibl kimászó érczdarazsocska

az édesedbe leszállva ezeket megédesíti. Ez a vélemény azonban, bár a

pórnép és a kertészek között megrögzött, helytelen. Arra, hogy a füge meg-

édesedjék és meglevesedjék, a darázs szükségtelen. Olyan serlegbl, melybe

darazsocska nem jutott és a melyben ennélfogva megfogamzó mag nem fej-

ldhetett ki, csakugyan fönséges füge érik és a kereskedésbeli fügék nagy

mennyisége olyan tájékokról kerül hozzánk, a hol a füge-aggatással nem

foglalkoznak. Úgy látszik tehát, hogy a gubacsosítás mvelete hagyomány-

képen abból a régi idbl maradt fönn, a mikor a kertész azon volt, hogy

ne csak jó gyümölcsöt termeszszen, hanem a fügefa szaporítására is alkalmas

magot kapjon«**

Kerné r-nek föntebbi tetszets magyarázata azonban nem bizonyul

általános érvénynek.

Északamerika Egyesült-Államainak egyikében, nevezetesen Kaliforniában

szmirnai valódi és jól megeredt, st koronás fácskákká ntt vesszeirl a leg-

szorgosabb veszdés ellenére is hiába vártak érett fügeserleget. Még csak az

ismételten hozatott és gyorsan szállított kecskefügéknek szétaggatása, azaz

* A darazsocska mködését Solm s-L a u b a c h botanikus és dr. Paul
M e y e r zoológus a nápolyi zoológiai állomáson 1879-ben együtt behatóan megfigyel-

ték és tanulmányozták. Lásd erre nézve a következ mveket

:

G. G r a f z u S o 1 m s-L a u b a c h, Die Herkunft, Domestication und Verbrei-

tung des gewöhnlichen Feigenbaumes. Göttingen 1882. (Ismertette Szabó Ferencz

a Közlöny XV. kötete 230—233. oldalán).

Dr. Paul Mcyer, Zur Naturgeschichte der Feigeninsecten (Mittheilungen a. d.

Zoolog. Station zu Neapel — Leipzig 1882).

Dr. Gustav M a y r : Feigeninsecten (Verhandlungen der zoolog. botan. Gesell-

schaft in Wien. XXXV. Bánd 1885).

4 * Kerner, Pflanzenleben, 2-odik kiadás, 1898. II. kötet, 146. — Lásd még:

Engler, Pflanzenfamilien, III. Bd. 1., — a 89-93. oldalon.
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6. kép. Érett vessz szi (a képen O-nál sötét) fügével és (4, 5-nél világos)

tavasziakkal ; a allevél, p pálha, 0, 1, 2, 3, 4, 6 levelek fügék és rügyek
2/5 fordulatú következése. (Üvegharang alatt négy héten át hajtatott vessznek

1902. évi márczius 18-án természetes nagyságban fölvett képe.)
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voltaképen a gubacsosítás hozta meg a várva-várt busás termést.* De ezt

részletesebben kell figyelemre méltatni. Úgy látszik fajta szerint másképpen

hozza termését.

Gellérthegyi fácskánk tavalyi veszszejének hegyén a lehullott levél

abroncsos ripacsa fölött kihajtó leveles rügy társaságában fakad a tavaszi

füge, a mely fölserdülhet ugyan, de rendesen éretlenül pereg le, közben

az idei megntt vessz aljától és júliustól kezdve a nyári serlegek következnek,

a melyek augusztus végén megérleldnek. Körte-alakúak, violaszín-hamvúak

és haragos-piros húsúak
;
galambtojás nagyságát érik el. További fakadásuk-

nak augusztus szárazsága szab határt. A lombhullás után a vesszvé rögzült

hajtás hegyének levélripacsából némely év sokáig enyhe szi idjárása a

fügék harmadik sorát csalhatja ki (6. kép). De ezeket a már háromnapos fagy is

tönkreteszi. Ha pedig az idei hajtás már szszel fakasztott serleget, akkor

a jöv év els sorozata, a mint magától érthet, nem sarjadhat.

Erre nézve azonban a májusi dér, a nyári aszály, a korai tél bekö-

vetkezte miatt egy évben sincsen meg mind a három sorozat, st némelyikben

egy sem fejldik ki.

Minthogy gellérthegyi fácskáink harmadik fügesorozata csak kivételesen

fakad és érik, de rendesen a téli hmérsékletnek áldozatul esik, nem mond-

hatjuk, hogy itt a fügefa magától termett. Gubacsosító darazsocskát Buda-

pesten eddig nem észleltek ; a Magyar Nemzeti Múzeum állattárában sin-

csen még.

A gellérthegyi bokrok eddig megfigyelt gyümölcs-serlegei csupán

terms-virágúak ; ennélfogva az a föltevés, hogy maguktól termettek, legalább

elhamarkodott.

Francziaországnak még déli vidékén is, Montpellier körül (a hol a termés

sorozata rendesen kett, a tavaszi és a nyári), szintén csupán terms serleg

van. Solm s-L a u b a c h beható vizsgálata mást nem deríthetett ki.

S o 1 m s-L aubac h-nak L a-H i r e (1714. évbl maradt) állítására támasz-

kodó közlése szerint Francziaország északi részén a fügefának olyan serlege

is volna, a melynek keményen maradó mennyezetén számos porzódó virág

fejldik, holott feneke megédesedik. L a-H i r e szerint Bretagneban volna ilyen.

De ott a tél enyhe ugyan, ám a nyár olyan hvös, hogy csak szamó-

czája érik meg évenkint, szabadban telel fügefája csak nagy ritkán, akkor

is csak egyszer gyümölcsözik. Tehát lehet-e eredeti, lehet-e vad?

Ugyanaz Francziaország és Olaszország érett fügéinek terméseit a mag

kifejlettségére nézve vizsgálta meg. Amazoknak terméskéi vízben úsztak, mert

magvuk léha, süket volt. Nápolyi fügeserlegbl kiiszapolt termések legtöbbje

szintén fönt lebegve maradt, csupán egyes szemecskék szállottak le a vizes edény

fenekére. Csak az ilyen kel ki. Szmirnai érett füge terméskéi közül ellenben

alig maradt néhány szemecske a víz felszínén, a legtöbbje lemerült.

Yearbook of the agric. depart. of U. S. 1901., továbbá: Sajó Károly
ismertetését a »Prometheus« 1901. évi 50., 51. és 52. füzeteiben.
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A fügefa magától, azaz ember hozzájárulása nélkül csak úgy bukkan-

hatik föl, hogy kifejlett magvát valamely állat szállítja tovább. A szelíd füge-

fát (Ficus Carica L.) Dél-Európában kfalak repedéseiben és sziklák hasadé-

kaiban elvadulva találják. Terméseit az ú. n. magvakat L u d \v i g szerint*

légykapó (Muscicapa luctuosa) juttatja oda. A füge érésekor a légykapó arcza

a fügének sárga gyümölcsízével egészen bemázolódik.

A hazafias föltevéseket nem utasítjuk vissza, de azt a megjegyzést

nem hallgathatjuk el, hogy a fügefácskák a Gellérthegy egyik mesterséges

dobogóján a török idbl maradt cziszterna fölött kelet felé határozottan

ültetésre valló sorozatban vonulnak. Hazánkban még valami gyengéd jóakarat-

tal ki lehetne mutatni, hogy a fügemag természetes továbbszállításának dél

felé meg van a folytonssága. De Pancií Belgrádból S o 1 m s-L aubach
kérdésére azt válaszolta, hogy hazájában nem terem, nem termesztik.

Talán az Adria fell származott ide ? Errl az oldalról meg a tovább-

jutás állomásai hiányzanak. St Heh n** filológiai tanulmányában, mely eltt

Solm s-L aubach is meghajol, kimutatja, hogy a fügefa csak történelmi

idben kerülhetett Görögországba és onnan Olaszországba.

A gellérthegyi fügefácskák seredeti voltát semmi sem bizonyítja. Tehát

csak jövevény lehet.

Az utóbbi kérdés ismét elágazhatik. Hátha nyugoti, helyesebben mondva

bécsi divat hozta? De ilyent csupán fúr utánzott; a Gellérthegy pedig soha-

sem volt családi uradalomnak része. Déli lejtjét még csak Kerkápolyi
1870-ben törette föl ; addig vad terület volt. Tehát a fügefa itt egészen úgy,

mint Érden, Pécsett és Orsován csak török hagyaték lehet

!

Azonban akár geológiai maradék, akár természetes felbukkanás, vagy

történelem tanúsága magyarázza a fügefácskák ittlétét : örüljünk, hogy er-

szakos és kicsapongásaiban csökönyös éghajlatunkkal megalkudva, fvárosunk

növényzetében megedzdtek, polgárjogot szereztek, melyet irodalmunk majd

125 év óta anyakönyvébe iktatott.

A Gellérthegyet a fváros rendezésének veszedelme fenyegeti. Álljunk

résen, *** hogy a t ö r ö k-p irosí tóval (Peganum) és más ritkaságokkal együtt

a fügefácskákat is a tudomány és a jöv nemzedék számára megrizzük !

* Dr. F r i e d r i c h L u d \v i g : Lehrbuch der Biologie der Pflanzen. Stuttgart,

1895, 370. oldalán. Ludwig eladásához azt a megjegyzést kell fznünk, hogy ez

a madárka csak szorultságában táplálkozik gyümölcscsel, egyébkor pedig — légykapó.
** Victor Hehn: Culturpllanzen und Hausthiere in ihrem Übergange aus

Asien nach Griechenland und Italien. Berlin, 1902., VII. kiadás, (melynek átdolgozásán

Engler A. is fáradozott). De Engler eltér nézetét nem támogatják újabb adatok.

*** L. Hermán Ottó »Vetó« czikkét a Természetrajzi Füzetek II. évfolya-

mának 76—79. lapján.


