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bágyságot.  Külpolitikájában egyértelmûbb
volt a siker: Lengyelország három felosztásá-
ból a legnagyobb részt kapta, délen pedig a
törökök elleni háborúival Oroszország kijutott
a Fekete-tengerre. A francia forradalmat elve-
tette, amiben nincs semmi különös, mivel
az elmaradott birodalomban még nem volt
idõszerû a polgári átalakulás.

 I. Sándor (1801-1825) alatt, Napóleon
bukása után, Oroszország a kontinens leg-
erõsebb hatalma lett. Öccse, I. Miklós (1825-
1855) ezt a hatalmat többek között az 1848-
as forradalmak leverésére is felhasználta. A
krimi háborúban elszenvedett vereség után
II. Sándor (1855-1881) kénytelen volt pol-
gári reformokat bevezetni. A szerzõ szerint
ezek közül talán a jobbágyfelszabadítás volt
a legfontosabb. Elmaradt viszont a cári ön-
kényuralom lebontása. Erre az utolsó Roma-

Surányi Dezsõ:
Gyümölcsözõ sokféleség

A sokféleség az élõ természet eredendõ
megnyilvánulása. A növények, állatok, mik-
roorganizmusok genetikai-taxonómiai sok-
féleségében éppúgy megmutatkozik, mint
az életközösségek változatosságában. Ennek
a sokféleségnek (tömören: a biodiverzitás-
nak) feltárása, kutatása napjainkban a biológia
egyik legfontosabb (és legsürgetõbb) fel-
adata. Fenntartása, megõrzése pedig egyre
nyilvánvalóbb társadalmi érdek, hiszen bio-
lógiai erõforrásaink léte, a természet normális
mûködése függ tõle.

A biodiverzitás kutatásának hagyomá-
nyos – és csaknem kizárólagos – objektumai
a természetben „vadon” elõforduló fajok il-
letve természetes életközösségek. Hozzájuk
képest jóval elhanyagoltabb a használatba
vett fajok köre, pedig a többezer éves emberi
civilizáció az állatok tenyésztésével és nö-
vények termesztésbe vonásával megszabta
azok evolúciós irányait, és nagyszámú kultúr-
fajtát hozott létre. Itt tehát tagadhatatlanul

nov kényszerült az 1905-ös forradalom hatá-
sára. A parlament (a duma) felállítása azonban
felemásan sikerült. II. Miklós (1894-1917) –
Niederhauser Emil kifejezésével élve – „a
Romanovok XVI. Lajosa” nem értette meg
az idõk  szavát. Az elsõ világháború olyan
próbának tette ki a cári rendszert, amelyet
nem tudott kiállni. Az 1917-es elsõ forradalom
után a trón, a bolsevik hatalomátvétel után a
cári család élete is elveszett. A Romanovok
mint uralkodók története ezzel véget ért.

A magas szakmai színvonalú kötet olvas-
mányos stílusban íródott. A szöveget bib-
liográfia, névmutató és fényképek egészítik
ki. (Niederhauser Emil – Szvák Gyula:  A
Romanovok. Pannonica Kiadó, Budapest,
2002, 352 p.)
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egy gazdagítási folyamattal állunk szemben.
Némi kárpótlás ez azért a sok bajért, rom-
bolásért (élõhelyek százainak, fajok ezreinek
kipusztításáért) amit az ember a másik kezé-
vel a Természet ellen elkövetett.

Kultúrnövényeink egyik nagy csoportja
a gyümölcstermõ növények köre. Akár csak
a piaci kínálat utóbbi harminc–negyven éves
változásait látva feltehetõ a kérdés: hol
vannak a régi megszokott és kedvelt szilva,
alma- vagy körtefajtáink? Mi lett velük? Nem
évtizedes, hanem évszázados, évezredes
idõléptékben tesz fel rokon kérdéseket (és
ad is rá válaszokat) Surányi Dezsõ. Õsi gyü-
mölcsfajtáink tételes áttekintésének, erede-
tének, történetének, elterjedésének leírása,
jellemzése és nagyszámú egyéb szempont
szerinti tárgyalása található meg ebben az
élvezetesen olvasható könyvecskében.

A könyv címe rímel a fájdalmasan korán
elhunyt Juhász-Nagy Pál nagyhatású munká-
jának – Eltûnõ sokféleség – címére. Ami még
fontosabb, e két mû „szellemi-gondolati ori-
entációja” is nagyon hasonló. Alapállásuk: a
természet feltétlen tisztelete, az egyszer már
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létrejött, életképesnek bizonyult formák,
szervezetek respektálása. Ha úgy tetszik, ez
konzervatizmus, de nemes és teremtõ kon-
zervatizmus. Miként Surányinál a hagyomány
tisztelete is az, mert, mint írja: a hagyomány
a korszerûség alapja. A könyv szerzõje nem-
csak képzett kertész, de ökológiailag is jól
tájékozott kiváló botanikus. Méltó követõje
a nagy eltávozott elõdöknek, Rapaics Raj-
mundnak, Kárpáti Zoltánnak, Domokos Já-
nosnak, akiknek szaktudományos jártassága
a növénytan mellett a pomológiára, a gyü-
mölcsfajok eredetének ismeretére is kiter-
jedt. Ennek köszönhetõ, hogy a régi gyü-
mölcsfajtákat, tájfajtákat Surányi nemcsak a
termesztés oldaláról értékeli, de azon túl-
mutató szempontokra is figyelemmel van.
A természetes vegetáció és a gyümölcster-
mõ növények, a gyümölcskultúra ezer szállal
kapcsolódnak egymáshoz. Nézzük a forrá-
sokat. Azt találjuk, hogy a természetes ve-
getáció növénytársulásai vegetációzónán-
ként, illetve magassági övenként (gondol-
junk csak az erdõssztyepp-zónára, a zárt töl-
gyesek zónájára vagy a bükkösök övére)
nagyszámú, sokféle vadgyümölcsöt rejteget-
nek. De ugyanezek a klímazónák illetve öve-
zetek szabják meg a kinemesített fajták ter-
mesztõi körzeteit is. Egy-egy táj gyümölcsfaj-
táinak diverzitása a különbözõ tulajdonságok-
nak, potenciálnak egyfajta összletét jelenti.
A tájfajtáknak ez a potenciálja a területenként
változó klímájú, talajú tájak adottságainak a
jobb kihasználására alkalmas. Már az öko-
lógus teszi hozzá, hogy ezáltal pozitív a sze-
repük a másodlagos vegetáció, a táj élõhe-
lyeinek formálásban is. Ne feledjük, hogy az
élõhelyek táji mozaikját az extenzív mûve-
lésû gyümölcsösök (például ártéri gyümöl-
csösök), középhegység-lábi szõlõk is
színesítik, gazdagítják, sõt, még a mûvelé-
sükben felhagyott szõlõk is mindmáig refú-
giumai a visszatelepedett õsi növényvilág-
nak. Így végül is – ahogyan azt a bevezetõ-
ben is érintettük – a létrejött sokszínûség

kettõs, mivel közösségi szinten is jelent-
kezik, nemcsak a fajták szintjén.

Surányi után elfogadhatjuk, hogy a ma-
gyar nép vándorlásai során megszerzett és a
Kárpát-medencében élõ másfajta népcso-
portoktól örökölt természetismereti, gazda-
sági és így kertészeti termesztési tapasz-
talatok meghatározóak voltak. A honfoglalást
követõen a kezdetben erõs bajor, balkáni,
bizánci, francia és itáliai, németalföldi és spa-
nyol egyházi és világi kapcsolatok révén már
a korai Árpád-korban színvonalas kertkultúra
jött létre a Kárpát-medencében. Kimutat-
ható, hogy egykoron lényegesen többféle
gyümölcsfajt termesztettek, mint mostaná-
ban. A kultúrába vett fajok száma ugyanis
megközelítette a negyvenet, ez a szám a
jelenleginek nagyjából a kétszerese. Még a
török uralom idején is történt gazdagodás,
mivel a meghódított területekre sok növény-
fajt telepítettek be. A késõbbiekben a ter-
melés intenzitását, a hozamok növelését
egyre érzékenyebb fajtákkal tudták csak
biztosítani. Ez az oka annak, hogy a elmúlt
századok, de különösen a 20. század folya-
mán sok gyümölcs- és szõlõfajta merült fele-
désbe. A fajtaváltások további okai: a mo-
dernebb termesztéstechnika, a változó piaci
igények, különbözõ növényegészségügyi
problémák. Surányi mindenesetre úgy véli,
hogy a kártevõk összességükben sem tudtak
akkora változásokat elõidézni a gyümölcs-
kultúrákban, mint a birtokviszonyok átala-
kulása vagy egyes politikai döntések meg-
hozatala. A számok meggyõzõ erejével
szemlélteti a fajtaválasztékban az utóbbi húsz
évben beállott szegényedést. Kimutatja,
hogy 1978-tól 15 gyümölcsfaj választéka
szûkült be – némelyiké tekintélyes mérték-
ben-, és egyedül a meggy az, ahol 1998-ra a
fajták számának növekedésérõl beszélhe-
tünk.

A mondanivaló gerincét a fajták-változa-
tok leírása alkotja. Termesztésük legalább
másfél-két évszázados múltra tekint vissza,
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de egyeseket már a középkorban is ismer-
tek. A leírások kiterjednek a fajta beveze-
tésének idejére (ha az egyáltalán ismeretes),
az eredetre, megadva a(z egykori) termesz-
tés körzetét, a fajta durva morfológiai leírását,
jellemezve a termés minõségét, ízét, az érés
idõpontját, a felhasználás módját, a beteg-
ségek iránti érzékenységet. Sorra szabatos
leírását nyújtja az almatermésûeknek (alma-,
körte-, birs- és naspolyafajták), a csonthéja-
soknak (cseresznye-, meggy-, szilva-, sárga-
barack- és õszibarackfajták), a héjasgyü-
mölcsûeknek (dió-, gesztenye-, mandula-,
mogyorófajták), a bogyósoknak és fügefaj-
táknak (egres-, ribiszke-, szeder-, málna-, sza-
móca- és fügefajták), és az ismert régi szõlõ-
fajtáknak.

A régi fajtáknak, helyi változatoknak van-
nak elõnyeik, de hátrányokat is hordoznak.
Úgy tûnik azonban, hogy az elõnyök szá-
mottevõbbek, mint a hátrányok. Elõny az,
hogy génforrásokként használhatóak, re-
zisztencia-nemesítések alapanyagai. A ma-
gas beltartalmi érték, alkalmanként a termé-
kenység, termõképesség, az ökológiai és
egészségbeli tûrõképesség, más esetekben
a fagytûrés indok lehet arra, hogy ne csak
nemesítési alapanyagnak, de termesztési
értéknek tekintsünk egyes fajtákat. A leg-
különbözõbb rezisztenciák kimerítõ felso-
rolása alapján kibontakozó kép igen meg-
gyõzõ. A fajták, helyi változatok különféle
egyéb terheléseket is sokszor elviselhetnek.
Alkalmazhatóak a táji-térségi rehabilitá-
cióban. Különleges termékek, biotermékek
alapanyagai lehetnek, így szélesítik a piaci
áruválasztékot. Segíthetik az egészségesebb
táplálkozást, az egészségesebb életvitelt.
Nem megvetendõk a társadalmi-kulturális
szempontok sem: történelmi értékeket kép-
viselnek, bennük termesztési hagyományok

testesülhetnek meg. De hozzájárulhatnak az
idegenforgalmi lehetõségek bõvüléséhez is,
gondoljunk itt a történelmi kertekre, be-
mutató kertekre. A kultúrfajták diverzitása
hatékony eszköz lehet a termelõk kezében
a növényvédelmi kezelések mértékének
csökkentéséhez.

A mû talán leginkább operatív fejezete a
gyümölcsfajták kiválasztásával és ültetvény-
be helyezésével foglalkozik. Alapvetõ lépé-
sek: a kiváló tulajdonságú egyedek kiválasz-
tása, az anyafák kijelölése, pomológiai érté-
kelése, a helyi fajtaelnevezések feljegyzése,
a fajták meghatározása. Javaslatot tesz a
tájfajta- és történelmi fajtagyûjtemények lét-
rehozandó körzeteire (szám szerint ötven-
re). Megismertet a fajtakijelölés és szaporítás
folyamatával, a régi mûvelési módszerekkel
és eszközökkel. Végül külön fejezetet szen-
tel a „matuzsálemi korú” gyümölcsfák és
cserjék bemutatásának.

A történelmi illetve kultúrtörténeti utalá-
sokkal gazdagon átszõtt szöveghez válto-
zatos ábraanyag csatlakozik.

Néhány kisebb szerkesztésbeli hiányos-
ság sem változtat azon a tényen, hogy Surányi
Dezsõ érdekes és értékes mûvel ajándéko-
zott meg bennünket. Azt várjuk tõle, hogy
hatására megélénküljenek és valamelyest
egységesüljenek azok a feltáró terepkuta-
tások, amelyek az ország egynémely pont-
ján, helyi kezdeményezésképpen már el-
kezdõdtek. És ne feledjük: egy koherens
hazai biodiverzitás-stratégia sem nélkülöz-
heti azokat a szempontokat és megoldáso-
kat, amelyeket e könyv sugall. (Surányi
Dezsõ: Gyümölcsözõ sokféleség. Akcident
Nyomdaipari Kft., Cegléd, 2002, 140 p.,
50 p. ábra)
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