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ADATOK A TUZSON-FÉLE ALFÖLDI NÖVÉNYGYŰJTEMÉNY
KELETKEZÉSÉHEZ

dr. Oroszi Sándor

Még ma is több közgyűjteményben, így az Országos Erdészeti 
Egyesület könyvtárában is ott sorakoznak az "alfás" növénygyűj
temény dobozai, amelyek TÜZSON János nevéhez fűződnek. A 22 do
bozban 703 fajt tartalmazó exsiccatumot /"A Magyar Alföld növé
nyeinek gyűjteménye. Flóra Exsiccata Planitiei Hungaricae"/ tu
dományosan PRISZTER Szaniszló ismertette.* Ezek szerint a növé
nyeket a budapesti Tudományegyetem Növényrendszertani és Növény
földrajzi Intézetében 1927-től 1937-ig gyűjtötték össze, adták 
ki. Magának a gyűjtemény összeállításának az ötlete természetesen 
korábban felvetődött. Próbáljuk most ezt nyomon követni.

A kecskeméti Alföldi Erdőtelepítési Kirendeltség vezetője, 
KALLIVODA Andor 1921 márciusában javasolta, hogy az alföldfásítás 
tudományos megalapozására készülő, tanulmányutakat tevő erdőmér
nökök gyűjtsenek szikes területekre és homokra jellemző növénye
ket. Az így összeállítandó, mintegy 40-50 darabos gyűjteményt az 
alföldi erdőtelepítési helyi megbízottaknak küldenék széjjel, hogy 
ezzel is elősegítsék a munkájukat. De melyek legyenek ezek a jel
legzetes növények? Homokra KISS Ferenc megfigyeléseit, 1913-ban

2 ,publikált tanulmányát ajánlotta, szikre pedig TUZSON János püs
pökladányi ismertetőjét.^

Ennek alapján bízták meg MAGYAR Pált - mint az alföldfásítás 
tudományos kutatására minisztériumi támogatással készülő ifjú se- 
géderdőmérnököt - a növények gyűjtésével. Ugyanakkor megkeresték 
TUZSON—t is, aki rámutatott a munka nagyságára. Az "exsiccata-mű" 
összeállítása - írja - körülményes és terjedelmes felszerelést i- 
gényel, úgyannyira, hogy a megfelelő conserváló papiros, személy
zet és gyakorlott systematikus és növénygeographus nélkül egy i- 
lyen kiadása el sem képzelhető." Tehát az pláne nem, mint ahogyan
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kezdetben hitték, hogy elég MAGYAR Pált ezzel megbízni. Ugyan
akkor TUZSON felhívta a figyelmet arra is, hogy "egy ilyen spe
ciális gyűjtemény kétségtelenül nemcsak a hazai tudományos és 
gazdasági köröket érdekelné, hanem a külföld részére is meg kel
lene a lehetőséget adni". Levelében mindenesetre vállalta a mű 
összeállítását - ha a Földművelésügyi Minisztérium pénzt; tud rá 
adni. A továbbiakban azután évekig a szükséges pénz előteremtése 
okozott gondot.

A minisztérium ugyanis TUZSON-tól 1921-ben 50 darab homoki 
növényt tartalmazó részt rendelt meg, ugyanakkor MAGYAR Pál közre
működését is biztosította. így készült el 1922-ben az első centu- 
ria. Ezeket 1923 februárjában KAÁN Károly azzal küldte szét, hogy 
a növények lapokon olvasható adatain kívül az alföldfásítási he
lyi megbízottak tanulmányozzák a már idézett KISS Ferenc-és TUZSON 
János-féle tanulmányt, illetve THAISZ Lajos dolgozatát is.^ Azt 
nem tudjuk, hogy ez a gyűjtemény összesen hány példányban készült 
/bár később panaszkodtak, hogy TUZSON a megrendelt 37 sorozatot
"soha nem szállította le", tehát ennél kevesebb lehetett/, de a

* 6 begyűjtött, bemutatott növények neveit ismerjük:

1. Achillea asplenifolia
Achillea pectina /ochroleuca/ 
Alkanna tinctoria 
Allium moschatum 
Allium sphaerocephalon 
Alyssum tortuosum 
Andropogon /Bothriothloa/ 

Ischaemum
Andropogon /Chrysopagon/ 

Gryllus 
Anthyllis polyphylla

10. Aster pannonicus
Aster punctatus /sedifolius/

Atropis /Puccinella/ limosa 
Beckmannia eruciformis 
Brachypodium silvaticum 
Calamagrostis epigeios 
Camphorosma ovata 
Cárex nitida 
Carex stenophylla 
Centaurea tauscheri 

20. Cerastium ananalum
Chlora serotina /Blackstonia 

acuminata/
Oorispennum nitidum 
Crepis rhoeadifolia
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Crypsis aculeata 
Cynodon dactylon 
Cyperus /Acorellus/ pannonicus 
Cytisus /Chamaecytisus/ 

austriacus 
Dianthus diutinus 
Dianthus serotinus 

30. Epipactis palustris 
Eraprostis minor 
Erysimum canescens /diffusum/ 
Eupharbia gerardiana 
Festuca pseudovina 
Festuca vaginata 
Fumana procumbens 
Galium verum
Genista /tinctoria/ elatior 
Gypsophila arenaria 

40. Gypsophila paniculata 
Heleochloa explicata 

/alopecuri odes/
Heliochloa schoenoides 
Helichrysum arenarium 
Hbloschoenus vulgáris 
Hordeum gussoneanum 
Inula britannica 
Inula salicina 
Knautia arvensis 
Koeleria gracilis 

50. Kochia arenaria
Leontodon antumnalis 
Leontodon hispidus 
Lepidium crassifolium 
Leptumus /Pholiurus/ 

pannonicus

Linum /hirsutun/ glabrescens 
Linum perenne 
Lotus tenuifolius 
Lythrum salicaria 
Lythrum virgatum 

60. Medicago falcata 
Medicago minima 
Melapyrum arvense 
Melica altissima 
Melilotus albus 
Mentha pulegium 
Molinia coerula 
Myosotis ramosissima 
Nasturtium /Rorippa/ Kemeri 
Nasturtium /Rorippa/ silvestre 

70. Ódontites serotina /rubra/ 
Ononis spinosa 
Omithogalum comosum 
Orthantha /Odontites/ lutea 
Peucedanum oreoselinum 
Phleum phleoides 
Plantago /Acorellus/ hungarica 
Plantago maritima 
Plantago Schwazenbergiana 
Polygonum arenarium 

80. Polygonum aviculare 
Ranunculus repens 
Salsola soda 
Scabiosa canescens 
Scabiosa ochroleuca 
Sedum acre
Silene /psend-/ Otites
Silene conica
Statice /Limonium/ Qnelini
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90. Syrenia angustifola 
Tanacetum vulgare 
Taraxacura /bessarabicum/

leptocephalum 
Tragopogon orientális

Suaeda maritima Trifolium fragiferum 
Trifolium pratense 
Triglochin maritimum 
Triglochin palustre 
Verbascum lychnitis

100. Veronica spicata
Tragus racemosus

/Megjegyezzük, hogy a jegyzékben lévő valamennyi faj az 1927-től
kiadott exsiccatumban is szerepel./

A munka azonban folytatódott, amihez TUZSON kérte MAGYAR Pál
további segítségét is. A minisztérium azonban azt írta neki, hogy
MAGYAR 1923 tavaszán utoljára fog ebben a gyűjtésben dolgozni,

7azután az intézetnek saját erejéből kell a munkát folytatnia. 
Mindenesetre MAGYAR Pál minisztériumi jutalmat is kapott a szór- 
galmáért - és a minisztériumban várták, hogy végre elkészüljön 
a megrendelt, beígért 200 darabos gyűjtemény. TUZSON türelmet kért, 
mert még hiányzott néhány jellegzetes növény. így ment el az 1924- 
-es esztendő.

1925-ben papírra és nyomdai költségre utaltak ki TUZSON-nak 
pénzt, de az intézet nem szállította le a megrendelt 60 darab, e- 
gyenként 100 növényből álló gyűjteményt, úgy látszik, hogy a mi
nisztérium bizalma ekkor megrendült, mert egyelőre több pénzt nem 
utaltak. Mégis egy 30 darabos gyűjtemény, 60 példányban elkészült. 
Ezeket 1926-ban szétosztották az erdészeti hatóságoknak. A növé
nyek jegyzékét nem ismerjük, csak feltételezzük, hogy az 1923-ban 
kiadott 100 fajból válogathattak most is,

1926-ban a minisztérium újra 100 darabos gyűjteményt rendelt 
meg, és ismét 60 példányban. "1927. évi április hó 8-án a tud. 
/omány/ egy./etem/ növényföldrajzi osztálya - írják egy 1931-ben 
kelt jelentésben - az erdészeti főosztályon benyújtotta az alföl
di növénygyűjteménynek 30 db növényét tartalmazó első kötetét.
Ez az az időpont, amelytől számíthatjuk a TUZSON-féle alföldi 
exsiccatum keletkezését, mert most már sorszámozva, többé-kevésbé 
rendszeresen jelentek meg az újabb centuriák.
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A továbbiakkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy TUZSON 
ekkor 40 kötetes, mintegy 1200 növényfajból álló gyűjtemény össze
állítására kért és kapott megbízást. A Földművelésügyi Miniszté
rium előre ki is fizette 22 sorozatnak az árát, de tudjuk, hogy 
1937-ig csak 22 kötet készült el, amelyben 703 növény volt.

Mindezekből látható, hogy az alföldfásítási program milyen 
nagy lendületet adott az alaptudományoknak is. Hiszen egy 1200 
fajból álló gyűjtemény felölelte volna a Nagyalföld egész növény
világát. Ugyanakkor a tudomány közvetlenül is képes volt segíteni 
az alföldfásítások munkáját - ahogyan azt KALLIVODA Andor 1921- 
-ben elképzelte.
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