Nem tudhatom…

„Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom…”

Radnóti gyönyörű sorait idézgetve elgondolkodik az ember. Tényleg, mitől
vagyok otthon valahol? Miért éppen ez az a hely, ahol valóban otthon érzem
magamat? Erre igen nehéz válaszolni. Az viszont csaknem biztosra vehető, hogy nem
fogom otthonomnak (városomnak, hazámnak) tekinteni azt a helyet, amelyet nem
nagyon ismerek, amelyhez nem kötnek olyan személyes dolgok, amik csakis itt
léteznek. Ha valakit azzal vert meg a sorsa, hogy – miközben ki sem mozdult a
szülőhelye környékéről - többször kisebbségi sorban találta magát, az tudja csak
igazán, hogy mitől van, vagy inkább, hogy mitől nincsen otthon. Győry Dezső is a
fáktól kölcsönöz hasonlatot, amikor a Nyári avar című versben erről beszél:

„Még minden fán lombos levél.
A fény dalol, csókolgat, él,
de egy fa mindennap temet:
virágot, vért, rügyet, szemet.
Alatta zörgős avarok:
sápadtak, árvák. Magyarok.”
Mi szerencsésebbek vagyunk, hiszen szabadon használhatjuk anyanyelvünket,
és fel sem tudjuk fogni, hogy ez mit is jelent. Valójában szűkebb lakóhelyünkhöz való
viszonyunkon mérhető le egész emberségünk, hazaszeretetünk. De vajon mihez
ragaszkodik, mire büszke, mit félt ma egy dunaújvárosi lokálpatrióta?
A dunaújvárosi fákhoz hasonló növények
másutt is vannak, de a posta kerítésének sarkánál
álló öreg eperfa története például egyedi, itteni
(vagyis itthoni) történet, és bármiféle érzelmi
reakciót csak annál válthat ki, aki ismeri is ezt a
vén, egykor út menti fát. Ha még azt sem tudom
róla, hogy milyen fa, akkor nem valószínű, hogy
érdekelni fog a története, hogy egy pillanatra
megállok alatta és felnézek már száradó, még
mindig hatalmas koronájára. De ha „nevét is,
virágát is tudom”, akkor már valami közöm van
hozzá, akkor már arra is van esély, hogy
megszeressem, hogy valamilyen mértékig a
magaménak érezzem.
Ennek a könyvnek az a célja, hogy
csokorba szedje városunk fáit (no meg néhány
fontosabb cserjét), és a lehető legegyszerűbb módon bemutassa az érdeklődő
közönségnek, fiatalnak és idősnek egyaránt. Ám ez nem kis feladat, hiszen a fák
szavakkal csak részben írhatók le, képek nélkül a legjobb, legalaposabb leírás sem
nyújthat elegendő ismeretet róluk. Lombos fáink és cserjéink többségének gyönyörű
virágzata, tavaszi és őszi lombja, színes termései bemutatása csakis színes képeken
lehetséges. Kár lenne az olvasót megfosztani ettől az élménytől, ugyanakkor néhány
száz növényről több száz színes kép közreadása önmagában sem egyszerű dolog.
Ami a szavakkal való leírást, vagyis a szöveges részt illeti, ugyancsak nem
olyan egyszerű, mint első nekibuzdulásában az ember gondolná. Mert az ugyan igaz,
hogy egy kertész és erdész szakember vállalkozik a dunaújvárosi fák bemutatására, de
semmiképpen sem szeretnénk tudományos művet, azaz dendrológiai szakkönyvet írni.
Szakmailag korrekt, de könnyen érthető, olvasmányos könyvet szándékozunk együtt
készíteni, nem pedig szaklexikont. Ugyanakkor csak valami rendszer, valamilyen
vezérelv felhasználásával tudjuk csokorba gyűjteni mindazt, amit be szeretnénk
mutatni, amiről egyet s mást el akarunk mondani. Ezért aztán azt a megoldást
választottuk, hogy a növényrendszertan segítségül hívásával növénycsaládonként
csoportosítva mutatjuk be a fákat, és megpróbáljuk a hozzájuk tartozó képanyagot is
valahogyan megjeleníteni. Erre a rendszertani keretre építve talán megkönnyítjük az
ismeretszerzést azoknak, akik részletesebben is érdeklődnek a fák iránt, ugyanakkor
egyéb elmondandóinkkal kötetlenül csaponghatunk, vagy éppen kapcsolódhatunk
egy-egy növényhez, fajhoz, családhoz, esetleg más egyébhez.

A világért sem szeretnénk azonban feleslegesen tudományoskodni, és csak a
mondandónk megértéséhez feltétlenül szükséges rendszertani alapfogalmakról ejtünk
most néhány szót. De mindezek előtt Carl Linné svéd természettudósról (szokás néha
magyarosan Linné Károlyként is emlegetni), aki 1748-ban megjelent, Systema
Naturae című művében adta közre az általa megalkotott növényosztályozási rendszert,
amelynek lényegét talán Tuskó Ferenc 1954-ben írt egyetemi jegyzete, az Erdészeti
növényrendszertan alapján ismertethetjük a legrövidebben:
„Linné rendszere igen jól bevált. Minden ismert és új növény a virág
szerkezete alapján biztos helyet talált benne. Ezzel a sokféle növényforma közötti
tájékozódás problémája teljesen kielégítő módon megoldódott. Egyszerűségén kívül
rendszere használhatóságának sikerét az is biztosította, hogy az egyes növényfajok
leírásánál határozott leírási és elnevezési módszerét következetesen alkalmazta. Linné
előtt a leírandó új növényt rendesen már leírt és ismert növényhez hasonlítva írták le.
Például a leander oly növény, amelynek
levelei a babérfához, virágai pedig a
rózsáéhoz hasonlítanak. A vadrózsa
megjelölése és egyben neve Linné előtt a
következő volt: Rosa silvestris vulgaris
florae odoratae incarnato (erdei, közönséges, illatos, hússzínű virágú rózsa).
Linné a Rosa canina (kutyarózsa) nevet
adta neki.”
Mindezek az elnevezések természetesen latin nyelvűek, hiszen a
tudomány már elég régtől fogva a
hajdani Római Birodalom nyelvét használta és használja ma is az egész világon. No
de ki beszél manapság latinul? Ez a holt nyelv jelenleg egyetlen országnak
államnyelve: a Vatikánnak. A tizenkilencedik századig hazánknak is latin volt a
hivatalos nyelve, ám ma lámpással kell keresnünk a latinul beszélőket akár itthon,
akár más országokban. Ezért aztán a hajdan „beszédes” latin növénynevek a mai kor
emberének legtöbbször nem sokat mondanak.
Az új rendszerű névadás elég lassan ment át a köztudatba, illetve a
tudományos közhasználatba. Linné műve 1748-ban jelent meg, Csapó József „Új
füves és virágos kert”-je 1775-ben látott napvilágot. Az utóbbiban a vadrózsáról ezt
olvashatjuk: „EB-CSIPKE: Vad-rósa, Paragi rósa. Deák: Rosa Sylvestris, Rosa canina
germinibus ovatis, pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis Dodonaei…” Hát
csak ennyit Csapótól, és most folytassuk az előbb félbehagyott idézetet.
„A XVIII. század-beli alkotmányos monarchia korában elrendelték, hogy
mindenki kettős nevet viseljen, hogy ezzel rendet teremtsenek a lakosság között. Ezt a
módszert alkalmazta Linné a növényekre is, amikor bevezette a binominális
nomenklaturát (kettős elnevezés) és azt következetesen alkalmazta. Linné
rendszerében a fajból (species) indul ki, amelyben az azonos alaktani tulajdonsággal
rendelkező egyedeket foglalja össze. A fajon belüli kisebb eltérésű egyedek képezik a
változatot (varietas). A rokonfajokat nemzetségbe (genus), a genusokat sorozatokba
(ordo), a sorozatokat osztályokba (classis) sorolja. A növény kettős nevében az első
szó a nemzetség (genus) neve, a második pedig a faj (species) neve.”
Hogy Linné rendszere mennyire állta ki az idők próbáját, azt jól mutatja a mai
osztályozási rendszerekkel való összehasonlítása. A kettős elnevezésnél jobbat például
azóta sem találtak.

A ma használatos osztályozási rendszer szerint a földön élő fák a növényvilág
magvas, vagy másképpen virágos növényeinek két nagy törzséhez, a nyitvatermőkhöz
és a zárvatermőkhöz tartoznak. Mindkét törzsön belül osztályokat és ezekhez tartozó
családokat különböztetünk meg. A családok nemzetségekre oszlanak, a nemzetségek
pedig fajokra. Az egyes fajokon belül különféle formák, változatok, alakok
fordulhatnak elő. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért városunk fáit növénycsaládok
szerint csoportosítva, de fajtánként mutatjuk be. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy
taxononként. A rendszertanban az alak, a változat, a faj, nemzetség vagy sorozat külön
taxon, ezért például, amikor a szomorúfűz, vagy a páfrányfenyő egyénenként is
bemutatkozik, akkor az előbbi egy alakváltozatot (az egyik fűzféleség lelógó ágú
formáját), az utóbbi pedig egy valaha népes növénycsalád egyetlen megmaradt
képviselőjeként egy különleges reliktumot (maradványt) reprezentál.
Visszatérve a bevezető
sorokhoz, a lakóhelyünk környékén található növények, fák
többségének felismeréséhez nem
szükségesek a fent említett
rendszertani ismeretek, ezek inkább e könyv készítői és olvasói
számára nyújtanak vezérfonalat,
szerkesztési és tájékozódási lehetőséget. A növények latin neveihez hasonlóan a magyar neveket
is igyekeztek „rendbe szedni” az
arra hivatott szakemberek, és ma
már többnyire magyarul is ponosan meg tudunk nevezni egy-egy
bizonyos növényt. A kőris,
platán, hárs, juhar vagy tölgy
megnevezés növénynemzetségeket jelöl, ezeken belül például a
korai juhar vagy a hegyi juhar
név két különböző fafaj neve. Ám
ha a növényeket folyton alakítgató nemesítők létrehoznak a
korai juharból egy vörös levelű és
egyúttal gömb alakú koronájú változatot, akkor ezt a taxont csupán kettős névvel sem
latinul, sem magyarul nem lehet megnevezni. Ám a latin név – ha kettőnél több tagú is
- ilyenkor egyértelműbb, mint a mesterségesen alkotott magyar név.
Egyébként úgy kétszáz esztendővel ezelőtt két jeles férfiú, Diószegi Sámuel
„Debreczeni Prédikátor” és Fazekas Mihály „Fő Hadnagy” (akit mi leginkább a Lúdas
Matyi írójaként ismerünk) könyvet írt a következő címmel: „Magyar FÜVÉSZ
KÖNYV, melly a’ két magyar hazábann találtatható növevényeknek megesmerésére
vezet, a’ Linné alkotmánya szerént.” Ennek az „Elöljáró beszéd”-jéből valók az
alábbi sorok:
„Talám nints is ollyan ember, a’ki ha meglát valamelly különös Fát, Füvet,
vagy Virágot, annak megnézésébenn valami gyönyörűségét ne találná, és ne kívánná
tudni minek hívják azt? Sokaknak pedig mind a’ Férjfi mind az Asszonyi Nemből,
különös vágyódások és természeti vonattatások vagyon erre az esméretre; abban
gyönyörködnének mennél többet esmérhetnének…”

A továbbiakban az ismeretszerzés módjáról esik szó:
„Megesmérünk valamelly Növevényt akkor, mikor azt a többiektől
megkülönböztetni és nevéről nevezni tudjuk. Valamint pedig minden látható
dolgoknak, úgy a’ plántának megesmérése is tsupán tsak a’ látás által eshetik meg.
Mikor azt szemesenn megnézzük, annak egész Termetébenn (Habitus) lévő minden
jegyeket összevészen az elme, magábann megtartja, és másszor akarmikor szem elébe
kerül a’ plánta, azokból ráesmér.”
Talán ma sem tudnánk pontosabban – esetleg csak kevésbé tekervényes
szóhasználattal – megfogalmazni mindazt, amiről mi is írni szeretnénk. A következő
idézet ugyancsak a mi szájízünk szerint való, kár lenne, ha nem adnánk közre a benne
foglaltakat.
„Hogy pedig most, ez a’ plántáknak Tudomány-Rendbenn való előadása, a’
haszon feljegyzése nélkül magában száraz és gyönyörűség nélkül való lenne, azt nem
gondoljuk. Mert nem igaz az, hogy az esméret’ gyönyörűségének tsak a’ haszon volna
a’ rúgója. Gyönyörködik a’ Kertész számtalan plántáibann és virágaibann, melyeknek
semmi hasznát nem tudja, gyönyörködik a’ mezei ember, ha az égre tekintvénn
egynehány Tsillagokat névenn nevezhet, gyönyörködik a’ tanúlt ember a
Tudománybann a’ melybenn jártas, bár annak orvosi és gazdasági hasznáról nem
számolhat is. Maga az esméret-terjedése és szélesedése az ember okos lelkébenn a’
legtisztább és nemesebb gyönyörűség-érzésnek kútfeje.”
Igen, de az igazi kötődéshez ennél valamivel több kell. Bizonyos növényekhez,
növény-együttesekhez valódi, vagy költött történetek, mesék kapcsolódhatnak,
amelyek segítenek megőrizni az irántuk való érdeklődést. Máskor ugyanezek alaposan
félretájékoztatják azokat, akiket valóban érdekel az illető növény. Hogy valójában mi
is az igazság, azt sokszor elég nehéz kideríteni akkor is, ha időben viszonylag közeli
eseményekről van szó. Miskolczi Miklós „Az első évtized” című, Dunaújvárosról
szóló könyvében ezt írja:
„A Vasmű út platánfáit 1957
tavaszán szovjet katonák ültették.” Egy
másik, 1978-as kiadványban ugyanez a
szerző ugyanerről így ír: „A széles járdát
gyönyörű platánsor szegélyezi. 1957
tavaszán a város társadalmi munkásai és
szovjet kiskatonák ültették a barátság
jeleként.” A két idézet mellé egy
személyes élménnyel tudok szolgálni,
igaz, hogy nem 1957 tavaszáról. Jóval
később, amikor a Vasmű úti platánok
már nagyok voltak, és az út
szélesítésével egyidejűleg megszüntették
a régi kerékpárjárdát (amit azóta is sokan
visszasírnak),
a
platánok
tövét
körbevették a helyi tervezők által
tervezett beton elemekkel, hogy öntözni
lehessen a talajvízszint csökkenése miatt
veszélybe került fákat. Az utolsó elemek
elhelyezését figyelve Borovszky Ambrus,
a
Dunai
Vasmű
nyugalmazott
vezérigazgatója, akkoriban magas beosztású szakszervezeti vezető, közismert
dunaújvárosi lokálpatrióta, eléggé nagy hangon nyilvánította nemtetszését a fák körüli

munkákkal kapcsolatban, és azoknak a felelősségre vonását követelte, akik miatt ezek
a platánok rövidesen el fognak pusztulni. Az eseménynél magam is jelen voltam, mint
a számba jöhető „felelősök” egyike, így tanúsíthatom, hogy Borovszky Ambrus akkor
azt állította: ezeket a platánokat ő ültettette! Nemrégiben a helyi televízióban a
parkfenntartással megbízott egykori szakvállalat volt igazgatója kijelentette: a Vasmű
úti platánokat, mint idős fákat a hatvanas évek elején, az ő idejében ültették el mai
helyükre.
Hát így állunk az emlékezéssel. De nem is az az érdekes, hogy ki ültette a
fákat, hanem az, hogy egyáltalán nem lett volna szabad nagy gyökérzetű és koronájú
platánfákat olyan, az ültetéskor már a földben levő – és persze felülről nem látszó –
közművezetékekre ráültetni, mint amilyenek a szóban forgó „széles járda” alatt
húzódnak. Másutt már megírtam, és akkor is elmondtam, hogy véleményem szerint
ezeket a fákat már ültetésükkor lassú halálra ítélték, és most sem gondolom másként,
akár a hebehurgya társadalmi-munka szervező, akár az egyébként jót akaró „tisztelt
vezető”, netán az oda nem figyelő szakember is a ludas a dologban. Ezt az egészet
(mármint hogy ki és hogyan ültette) legjobb lenne elfelejteni, és inkább azt jól
megjegyezni, hogy a másik oldalon a Kis Vasmű út melletti, valóban gyönyörű, és
egyelőre egészséges másik platánsor talán nemsokára természeti védettséget kap. A 39
darab termetes fa lombozata úgy borul a járda fölé, mint egy zöld sátor, és a nyári
kánikulai melegben igazi felüdülést nyújt az arra sétálóknak.
Az ilyesmihez már lehet
kötődni, ez a fasor hosszabb
távon is értéket képvisel. A
másiknak legfeljebb késleltethetjük a pusztulását. De hogy
valami hab is legyen a tortán,
idézek
még
egy
kiváló
építésztől, Kapsza Miklóstól is,
nehogy valaki azt gondolhassa,
hogy nincs elég forrásom ennek
a nevetséges fasori helyzetnek a
bemutatására. Az említett szerző
„Az ötvenes évek épületei”
címmel 1997-ben megjelentetett
egy kitűnő ismertető füzetecskét, amelyben méltán állapítja
meg, hogy„a város központjának 1956 előtt megvalósult
része, mint egy élő szabadtéri
múzeum, az országban egyedülállóan átfogó képet nyújt e
kor építészeti, képzőművészeti
törekvéseiről.” A baj csupán az,
hogy Miskolczihoz hasonlóan ő
is kötelességének érzi, hogy
nyilatkozzék az ominózus fasor
dolgában, méghozzá a következőképpen:
„Az igényes kézimunkával kialakított tölgyfaportálok előtti széles,
juharfasorral szegélyezett járdafelület az ötvenes-hatvanas években a város korzójává,

sétáló utcájává vált.” A fasor itt építészeti alkotásként szerepel, és egyáltalán nem
érdekes, hogy platán, juhar, vagy akármicsoda alkotja. Ami érdekes volt, amit
feltétlenül el kellett mondani országnak-világnak, ahogyan azt Miskolczinál
olvashatjuk, a következő: „Induljunk sétára a Lenin térről déli irányba vezető széles
Vasmű úton. Ez az út, amely egyben a város főutcája, ma is az ország legszélesebb
útvonala.” Ugyanerről Kapsza csak ennyit jegyez meg: „…a város fontossága,
tervezett mérete lényegesen megnőtt, főterét nagyszabású együttesként, főútját széles,
parksávval tagolt nagyvárosi útként álmodták meg.”
Hát igen, az álom és a valóság néha nem egészen vág egybe. A valóságos
helyzet az, hogy a Vasmű út soha nem volt az ország legszélesebb főutcája, és igen
messze volt a nagyvárosi út fogalmától is, amíg alaposan ki nem szélesítették és
korszerűsítették. Még akkor sem, hogyha az építészeti terveken, vagy az ingatlannyilvántartási térképeken a Vasmű utat és a Kis Vasmű utat a kettő között levő
zöldsávval együtt egy egységként jelölik, és még ma is lényegében egy helyrajzi
számon tartják nyilván. Talán éppen ezért nincs igazi gazdája, hiszen se nem igazi út,
se nem valódi zöldterület. Az ilyesmiből szokott mostanában könnyen építési terület
válni… De a „széles”, „legszélesebb”, és általában a „leg”-gel kifejezésre juttatott,
elsősorban politikai célzatú megnyilatkozások építészeti értékelésként hangzanak, és
könnyen megtéveszthetik a gyanútlan érdeklődőt. Sajnálatos az a körülmény is, hogy
az építészet és az alkalmazott növényzet kapcsolata sem egészen életszerű (és akkor
még nagyon finoman fejeztem ki magamat.)
Miskolczitól egyébként más fákról, fasorokról is olvashatunk. „Az első évtized”-ben például ezt: „ A Baracsi úttól a mai útelágazásig húzódó völgyet Aranyvölgynek nevezték a hajdani Pentelén… nyomvonalán egy széles, keményre taposott
földút indult el balra, az úgynevezett Ré út. Feltehetően Rév út lehetett az igazi neve,
mert a mai Vasmű út mögött, a mai Sikló úton keresztül a Dunához vezetett. Ezen a
szederfák szegélyezte úton hajtott a községi kondás és a gulyás a koszider padlás alatti
parti legelőkre. Az egykori szederfákból néhány még ma is árnyékot ad a Sörkert
étterem előtt parkoló gépkocsik fölé.” A másik, fentebb ugyancsak idézett
kiadványban pedig ugyanerről: „… érdemes felfigyelni a Sörkert Vendéglő
autóparkírozójában álldogáló öreg szederfákra. Valaha a falu felől jövő és a dunai
révhez kanyarodó földút szegélyén álltak ezek a fák.”
A rév helyével kapcsolatban Bóna Istvánnál ezt olvashatjuk: „A szőlők az
öreghegyet a mai Magyar utca-Vasmű út-Siklói út vonalától keletre a Felső Dunapart
szegélyéig s le a Vidám parkig véges-végig beborították… Alsó végük alatt, a túlparti
Puszta Vadas-i csárdával szemben volt a rév.”
Rövid kitekintésként talán nem árt, ha Erős Zoltán irodalmi helynevekről szóló
könyvéből is idézünk:
„Dunavecse. Petőfi Sándor szülei 1841. április közepétől 1844-ig e községben
laktak. Petőfi… első zsengéit a szülői házban, illetve a szomszédos Vadas pusztán
szerezte.” Vagyis a mi akkori révünkkel szemben.
Mert nyilvánvaló, hogy a hajdani Ré út valóban a révhez vezetett, hiszen a
révet errefelé hagyományosan ré-nek mondták. Az is bizonyos, hogy az út mellett –
legalábbis az utolsó kétszáz évben – a külföldről behozott „csodafák”, vagyis fehér
akác és fehér eper (szeder) díszlettek. Ezek közül néhány éve még a Vasmű út
mögötti rakodó út mellett életben volt néhány öreg akácfa, de legutóbb itt már egyet
sem találtam. Az a gyanúm, hogy a Miskolczi által a volt „Sörkert Vendéglő
autóparkírozójában” látott, valaha ott „álldogáló öreg szederfák” sem léteztek már a
közlés időpontjában. Ezeket a fákat magam is ismertem jóval korábbról; abból az

időből, amikor az Eszperantó út elején,
valahol a mai magasház környékén még
hosszú parasztház állt.
A Vasmű út mögött, a Devecseri
Gábor utcában, a posta kerítése mellett
található az utolsó eperfa, ennek a nevezetes
Ré útnak még élő hajdani kísérője. Több
sajnos nem maradt. De talán ez is
megérdemel annyi figyelmet, hogy a
jövőben eggyel több, másutt elő nem
forduló, sajátosan dunaújvárosi növényi
tárgya lehessen az otthonhoz való
kötődésnek. Egyelőre magam sem tudom,
nem tudhatom, hogy másnak ez jelent-e
majd valamit.
Jártomban-keltemben fényképezem a virágzó fákat, bokrokat, és eközben
többen is megszólítanak. Fiatalok és idősebbek általában megkérdezik, hogy mit
csinálok, aztán elbeszélgetünk egy kicsit a fákról. Éppen ezért nem lepett meg a
kérdés a minap sem. A nagydarab fiatalember már máskor is megszólított, de akkor
azt kérdezte, hogy nincs-e szükségem egy jó nőre, mert többel is szolgálhat. Most
pedig tényleg kíváncsi volt, hogy vajon mit fotózgatok ott, ahol ő semmit se lát.
Mondtam neki, hogy könyvet írok a fákról, és ahhoz készítek fényképeket. Az
én emberem szinte felháborodva kiáltott fel:
- De hát ki a fenét érdekelnek a fák, azokban nincs egy szem lóvé sem! Miért
nem írsz inkább a csajokról, azokban jó sok pénz van.
- Én a fákhoz értek, és nem akarok belőlük pénzt csinálni.
Emberem sajnálkozva nézett végig rajtam, aztán így fejezte be a beszélgetést:
- Én meg ahhoz értek, hogy az olyanokból, mint te és a többiek jó sok pénzt
szedjek ki.
A többi már nem érdekelte, gyorsan megfordult és elment. Nem hiszem, hogy
túlságosan mély nyomokat hagyott a lelkében ez a rövid beszélgetés, de nekem azért
némi tanulsággal szolgált. Pedig még a nevét sem tudom az illetőnek.
Azt viszont biztosan tudom, hogy
nagyon sok dunaújvárosi embernek
megvan a maga saját fája, amelyhez
valamilyen módon kötődik. Őri Zoltán a
Liszt Ferenc-kertben megmutatta azokat a
platánfákat, amelyeket Tichi Lászlóval, a
parkfenntartási üzem akkori vezetőjével
együtt, külön-külön ültettek el 1963-ban.
Az egyik fa közönséges facsemete, a
másik idősebb, átültetett fácska volt. Ma
meg lehet tapasztalni, hogy van-e
különbség a két fa növekedése, fejlődése
között.
De sorolhatnám tovább, névvel,
vagy anélkül azokat a városlakókat, akik
úgy érezték, hogy közük van az itteni
fákhoz. Az egyik, aki volt felesége háza
elé egy szép hársfát ültetett jó pár évvel

ezelőtt, még tanácsot is kért tőlem a facsemete gondozásával kapcsolatban. A másik,
aki elmesélte, hogy azt a sérült fát, amelyet férjével sikerült megmenteniük a
pusztulástól, naponta megnézik, hogy megvan-e, és egymás között csak saját fájuknak
nevezik. A harmadik, aki egy kérgétől megfosztott törökmogyorót hozott vissza az
életbe úgy, hogy szó szerint új kérget „növesztett” rá, ma is vigyázza a megmentett
növényt. És a negyedik, aki gyönyörű szép verset írt a maga dunaújvárosi fájáról:

„Itt álldogál az ablakunk alatt.
Bágyadt fény hull rá, kicsi, mint az ország.
Foszlánylombja levélreményeit
A kóbor szelek mind-mind lelopkodják.”

A költő, Kiss Kálmán fenti verssorait olvasva (Fácska) méltán gondolhatja az ember,
hogy mégiscsak jelent valamit ez a tájék, ez a város a benne lakóknak. Még akkor is,
ha nem csak csupa kellemes és szép dolgot láthatnak maguk körül. Hiszen a lírikus
másokkal együtt azt is jól látja, hogy gyönyörű szigetvilágunk, szépen rendezett
löszpartunk szomszédságában „a Duna piszkot, mocskot hord odébb…” Mert
manapság bizony ilyen a mi folyónk, amelynek vizét már réges-rég nem tanácsos
kortyolgatni, mint egykor eleink tették.
De lélegeznünk még szabad, hiszen a mi levegőnk egyelőre belélegezhető. A
mi fáink még teszik a dolgukat. Jómagam őszintén remélem, hogy a fentebb
megemlített emberekkel együtt a többi dunaújvárosi, fiatal, vagy idősebb ember, aki
„csak” szereti a körülötte levő fákat, bokrokat, együttes erővel egyszer majd el fogják
érni, hogy ezek a felbecsülhetetlen hasznot hajtó növények élvezhessék végre azt a
kollektív törődést, ami megilletné őket. És mindezt nem valamilyen kincstári
optimizmus mondatja velem, hanem az a meggyőződés, hogy normális esetben nem
fogjuk magunk alatt elfűrészelni az ágat, vagyis nem hagyjuk felbecsülhetetlen értékű
városi zöldfelületeinket ebek harmincadjára vetni.

A következőkben pedig néhány sor erejéig megterheljük az olvasót egy
rövid növényrendszertani áttekintéssel, amely természetesen csak a
Dunaújvárosban is megtalálható, és általunk is tárgyalt fák rendszertani
helyének és környezetének bemutatásához szükséges tudnivalókig terjed.

RENDSZERTANI ÁTTEKINTÉS

Nyitvatermők törzse
(Gymnospermatophyta)

1.osztály: Páfrányfenyőfélék (Ginkgopsida)
01 Ginkgofélék
(Ginkgoaceae)

Ginkgo

páfrányfenyő

2.osztály: Fenyőfélék (Coniferopsida)
02 Tiszafafélék
(Taxaceae)

Taxus

tiszafa

03 Fenyőfélék
(Pinaceae)

Pinus
Larix
Picea
Abies
Pseudotsuga
Cedrus

fenyő
vörösfenyő
lucfenyő
jegenyefenyő
duglászfenyő
cédrus

04 MocsárciprusfélékTaxodium
(Taxodiaceae)
Sequoiadendron
Cryptomeria

mocsárciprus
mamutfenyő
japánciprus

05 Ciprusfélék
(Cupressaceae)

ciprus
ciprus
hamisciprus
boróka
tuja

Cupressus
Cupressocyparis
Chamaecyparis
Juniperus
Thuja

3.osztály: Csikófarkfélék (Ephedropsida)
Ebbe az osztályba nem tartoznak fás növények!

Zárvatermők törzse
(Angiospermatophyta)
1.osztály: Kétszíkűek (Dicotyledonopsida)
06 Liliomfafélék
(Magnoliaceae)

Magnolia
Liriodendron

liliomfa
tulipánfa

07 Platánfafélék
(Platanaceae)

Platanus

platán

08 Rózsafélék
(Rosaceae)

Amygdalus
Padus
Cerasus
Prunus
Armeniaca
Cydonia
Malus
Pyrus
Crataegus
Sorbus

mandula
májusfa
cseresznye
szilva
barack
birs
alma
körte
galagonya
berkenye

Cercis
Gleditsia

júdásfa
lepényfa

09 Lepényfafélék
(Caesalpiniaceae)

10 Pillangósvirágúak Sophora
(Fabaceae)
Robinia
Albizia

japánakác
akác
selyemakác

11 Ezüstfafélék
(Elaeagnaceae)

ezüstfa

Elaeagnus

12 Varázsmogyoróf. Parrotia
(Hamamelidaceae)

perzsafa

13 Rutafélék
(Rutaceae)

Ptelea
Evodia
Phellodendron

alásfa
mézesfa
parásfa

14 Bálványfafélék
(Simaroubaceae)

Ailanthus

bálványfa

15 Szömörcefélék
(Anacardiaceae)

Cotinus
Rhus

cserszömörce
ecetfa

16 Juharfélék
Acer
(Aceraceae)
17 Vadgesztenyefélék Aesculus
(Hippocastanaceae)

juhar
vadgesztenye

18 Szappanfafélék
(Sapindaceae)

Koelreuteria

csörgőfa

19 Magyalfélék
(Aquifoliaceae)

Ilex

magyal

20 Hársfafélék
(Tiliaceae)

Tilia

hárs

21 Olajfafélék
(Oleaceae)

Fraxinus

kőris

22 Tátogatófélék
Paulownia
(Scrophulariaceae)

császárfa

23 Szivarfafélék
(Bignoniaceae)

szivarfa

Catalpa

24 Tamariskafélék Tamarix
(Tamaricaceae)

tamariska

25 Eperfafélék
(Moraceae)

Morus
Broussonetia
Maclura

eper
papíreper
narancseper

26 Szilfafélék
(Ulmaceae)

Ulmus
Celtis

szil
ostorfa

27 Nyírfafélék
(Betulaceae)

Carpinus
Betula
Alnus

gyertyán
nyír
éger

28 Bükkfafélék
(Fagaceae)

Fagus
Castanea
Quercus

bükk
gesztenye
tölgy

29 Diófafélék
(Juglandaceae)

Pterocarya
Juglans

szárnyasdió
dió

30 Fűzfafélék
(Salicaceae)

Populus
Salix

nyár
fűz

2.osztály:Egyszikűek (Monocotyledonopsida)
Ennek az osztálynak a fatermetű képviselői a különféle pálmafák, melyek
nálunk - néhány kivételtől eltekintve – a szabadban nem élnek meg.

A következőkben nem egészen a fenti áttekintésnek megfelelő rendben
vesszük sorra a dunaújvárosi fákat, bár legelőször a nyitvatermőkhöz, majd a
zárvatermőkhöz tartozó növénycsaládok fáiról ejtünk szót. A sorrendet
lényegében a fejezetek mondanivalójával összeillő kapcsolat szabja meg, de
reményeink szerint ez nem fog különösebb zavart okozni. Az áttekintésnél
használt számjeleket a későbbi tárgyalásnál is meghagytuk. A családok között
egyébként igen nagy eltérés lehet a nemzetségek és a fajok számát illetően, és ez a
nálunk élő fák esetében is igaz. Egyik-másik családhoz csak egy, míg másikhoz
akár tíznél is több fa is tartozhat.
A nyitvatermőkről most talán elég megjegyezni a következőket. A magvas,
vagy másképpen virágos növényeknek ehhez a törzséhez tartozó növények mind
fák. Jellemzőjük, hogy a magkezdemények nem magházban, hanem a kiterült,
nyitott termőlevél felületén helyezkednek el. A szélporzású virágok egyivarúak,
és többnyire hiányzik a virágtakarójuk. Ilyenek voltak a földön a legelső fás
növények is.
A nyitvatermőket négy osztályba sorolták, de kettőnek a növényei nálunk
nem élnek meg. A páfrányfenyőfélék és a fenyőfélék osztályából viszont öt olyan
családot találtunk, amelyeknek képviselői városunkban is otthon vannak. És
mivel azt ígértük, hogy a fákat növénycsaládonként csoportosítva mutatjuk be,
most ezekkel kezdjük. Lássuk sorjában az első hármat!

01 Páfrányfenyőfélék
(Ginkgoaceae)

A családnak egyetlen képviselője maradt fenn. Sok ősi
tulajdonsága van, ezért a
nyitvatermők törzsén belül
külön osztályba sorolják.
Ezek közé tartozik, hogy a
megporzás és a megtermékenyülés között több hónap
telik el. Az embrió csak a
következő tavasszal fejlődik
ki a földön fekvő termésben.
A megtermékenyüléshez vízre, mint közvetítőre szükség
van. A levelek érdekes alakja
is jól mutatja a lomblevelű és tűlevelű fák közötti átmenetet. A nemzetség tagjai 150200 millió évvel ezelőtt összefüggően nagy területeket borítottak.

Páfrányfenyő Ginkgo biloba (Linné)
Jellemzése: Lombhullató, 40 m-es
magasságot elérő kétlaki fa. Fiatal korában
karcsú, kúpos koronát nevel, mely idősebb
korban terebélyessé, szétterülővé válik.
Levélnyeléből a levélerezet villásan
ágazik szét, a levelek közepén gyakran
mély bemetszés található. A levelek a
hajtáson 3-5 leveles csomókban állnak. A
lombozat ősszel élénksárgára színeződik.
A kéreg szürkésbarna, az idősebb részeken
repedezett. Virágai nem feltűnőek, a
termősök magánosan állók, a porzósak
barkaszerű virágzatba tömörülnek. A
nagyon kemény, csonthéjas mag körül
kialakult húsos, gömb alakú termés
kezdetben szürkészöld, majd narancssárga
színű. Éretten lehullva a fáról távolabbi
környezetében is érezhető kellemetlen és
félreismerhetetlen szagot áraszt.

Származási hely: Kelet - Kínában találták meg természetes környezetében.
Egyéb: Tulajdonképpen egy igazi „élő
kövület”, a földtörténeti középkor
nyitvatermő növényeinek egyetlen ma is
élő kép-viselője. Nevét a terméséről kapta
(Kínában yinkyo-nak hívják, ami ott ezüst
termést jelent.) A fajnév második tagja a
levél alakjára utal: bi-loba = kétlebenyű.
Páfrányszerűen kiterült levele lényegében
a tűlevelek síkban történt összeolvadásából keletkezett, melyet régebbi
fossziliákban csak részlegesen lehet
felismerni.
Felhasználása: Díszfaként ültették
a századfordulón angolparkjainkban ott, ahol elegendő tér állt
rendelkezésre kifejlődéséhez. Szép
alakú példányok láthatóak többek
között Martonvásáron, Püspökszentlászlón. A mag pirítva
fogyasztható, leveleiből újabban
gyógyhatású értá-gító termékeket
(Bilobil) állítanak elő. Világos
színű fájából sakkfigurákat, apró
tárgyakat, játékokat készítenek.
Zöldterületeinkre porzós virágú
egyedeit érdemes ültetni, melyek
jó várostűrésükkel tűnnek ki, és
ősszel nem érlelnek termést.

Helyi jelentősége: Néhány fiatal, kúpos
koronát nevelő egyeddel találkozhatunk a
Petőfi ligetben, vagy a Vasmű út középső
zöldsávjában. Városunkban az ismert fák
nőivarúak. Azon a néhány helyen, ahol
előfordul, jól fejlődik. Elterjedését nehezíti,
hogy kiültetésre megfelelő méretű hímivarú
egyedei a faiskolai forgalomban elvétve
kaphatóak.

02 Tiszafafélék
(Taxaceae)

A növénycsalád hat
nemzetség 20 fajából
áll. A fáknak tobozuk
nincs, helyette termős
virágzatukból
húsos
magköpenyű
magok
alakulnak ki. Általában
kétlakiak.

Közönséges tiszafa Taxus baccata (Linné)

Jellemzése: Örökzöld, tűlevelű,
nagyon lassú növekedésű, 20 mes magasságot elérő, szélporozta
kétlaki fa. Fiatal korában bokorszerű, de idősebb korban terebélyes, egytörzsű vagy több vázágból álló koronát nevel. Levelei 3
cm hosszúak, sötétzöld színűek,
a hajtásokon fésűszerűen állnak.
Kérge vörösesbarna, sima, az
idősebb részeken pikkelyes.
Virágai aprók, a termős virágok
magánosan állnak az ágvégeken,
a porzós virágok csomókba
tömörülnek. Februártól áprilisig
virágzik. A mag zöld színű,
éretten feketésbarna, körülötte
rendszerint piros, húsos, csúcsán
nyitott magköpeny található,
melyet arillusnak hívnak. A magköpeny kivételével a növénynek
minden része mérgező. Hazánkban őshonos, védett. Napon és
árnyékban is jól fejlődik.
Származási hely: Afrika, Dny-Ázsia, Európa.
Egyéb: A meszes talajokat kedveli, természetes környezetében a
lombkorona szint alatti
árnyékos területeken
érzi jól magát. Fája a
legkeményebbek közé
tartozik. Védett természetes állománya a
Szentgál melletti erdőben, a Bakonyban
található.

Felhasználása: Dísznövényként ültetik sokfelé. Oszlopos alakú fajtája ‘Fastigiata’,
csüngő oldalágú a fajtája ‘Dovastoniana’ névre hallgat. Formára nyírt térelválasztó
sövények
kialakításakor
gyakran alkalmazzák. A
főúri
franciakertekben
alakra nyírott képviselői
nélkülözhetetlenek voltak.
Rendkívül ellenálló, finom
rajzolatú fáját a műbútorasztalosok, fafaragók használják. A legújabb kutatások szerint levelei daganatos betegségek elleni hatóanyagot tartalmaznak.
Helyi jelentősége:
Gyakran
találkozhatunk
képviselőivel városunkban, az Intercisa Múzeum előtt, a Babits M. utcában, Ady E.
utcában, Széchenyi parkban és a 48-as emlékműnél. A szélsőséges körülményeket jól
tűri. A ’48-as emlékmű kísérő fasoraként déli lejtőn, mérsékelt öntözés mellett a tűző
napot is elviseli. Árnyékos helyeken nőivarú egyedei kevesebb termést hoznak. A
Szórád M. u. forgalmából adódó nagyobb mértékű légszennyezést is tűri az út melletti
zöldsávban. Alkalmazása sokoldalú lehet.

03 Fenyőfélék
(Pinaceae)

A család tagjait több ismert nemzetség alkotja. Közülük a jegenyefenyők, a
vörösfenyők, a hosszú- és rövidtűs fenyők nemzetségei közismertek. Összességében
mintegy 200 fa- és cserjetermetű faj tartozik a családba. Általában az északi féltekén
terjedtek el, egylaki növények. Termős virágzatukból kifejlődő, elfásodott tobozaik
repítőszárnyas magvakat rejtenek. Néhány kivételtől eltekintve örökzöldek. A
növények gyantát termelnek, mely védi őket a károsítóktól.

Feketefenyő Pinus nigra (Arnold)

Jellemzése: Örökzöld, tűlevelű, viszonylag gyors
növekedésű, 20-30 m-es
magasságot elérő mészkedvelő fa. A fiatalabb fák
kezdetben kúp alakúak,
idősebb korban a korona
szabálytalan alakúvá válik.
Tűlevelei 15 cm hosszúak,
szürkészöld színűek, hegyesek, a hajtáson párosával állnak. A kéreg a
fiatal fákon sima, később
barnásfekete színű, pikkelyes. Május-június folyamán fejlődnek ki a sárga
porzós és a vörös termős
tobozvirágok
a
fiatal
hajtások végein. Toboza a
második évben érik be,
ekkor hullanak ki belőle a
repítőszárnyas magok. A
toboz mintegy 8 cm
hosszú, barna színű, a
virágkötők az un. „nagy
rózsatoboz“ néven ismerik.

Származási hely: Közép- és DélkeletEurópa.
Egyéb: Meszes, száraz talajokon is
megél, ezért sokfelé megtalálható
erdészeti telepítésekben is. Széleskörű
elterjedtsége miatt sok alfaja alakult ki
Európában. Kastélyparkokban (Dég,
Nagycenk) sokfelé találkozhatunk a
századforduló után ültetett egyedeivel.
Felhasználása: Elterjedten telepítik
erdészeti célból. Nagyobb parkokban,
kertekben sokfelé előfordul. Karácsony
előtt csemetéivel találkozhatunk a
fenyőárusoknál. Gyantát tartalmazó
fáját
az
építőipar
hasznosítja.
Cellulózgyártási alapanyag.
Helyi jelentősége: A Kádár-völgyben,
Béke városrésztől északra eső lejtőkön,
valamint a 6-os út véderdősávjában
találkozhatunk összefüggő erdőfolt-jaival. Városi erdeinkben sokfelé előfordul
elegyes állományban. A Duna-parti törmeléklejtőn, városi parkokban található néhány
szép magánosan álló fa. Városi körülményekhez egyik legjobban alkalmazkodó
fenyőfaj. Száraz viszonyok között, mésztartalmú talajokon szépen díszlik.

Erdeifenyő Pinus silvestris (Linné)
Jellemzése: Örökzöld, tűlevelű, 30 mes magasságot elérő fa. A fiatalabb fák
szabályos kúp alakúak, idősebb korban
a korona szabálytalanul fellazul, ernyő
alakúvá válik. Tűlevelei 7 cm hosszúak,
kékesszöld
színűek,
gyengén
csavarodottak, a hajtáson párosával
állnak. A kéreg a fiatal fákon szürke,
később vöresesszürke színű, nagy
pikkelyekben válik le. Május-június
folyamán fejlődnek ki a hajtásokon a
sárga porzós és a vörös színű termős
tobozvirágok. Toboza az első évben
még zöld, majd a második évben érik
be, ekkor hullanak ki belőle a
repítőszárnyas magok. A barnára érő
toboz 4-5 cm nagyságú, melyet a
virágkötők az un. „kis rózsatoboz“
néven ismernek.
Származási hely: Ázsiától Európáig
elterjedt.
Egyéb: Kevésbé tűri a mésztartalmú talajokat, itt tűlevelei megsárgulnak. Ennek
ellenére az Alföldön és hegyeinkben is sokfelé megtalálható, erdészeti telepítésekben
is. Száraz viszonyok között a legyengült növekedésű fákat a kártevők gyakrabban
megtámadják.
Felhasználása: Elterjedten telepítik erdészeti célból, de nagyobb parkokban,
kertekben is szívesen ültetik. A fa ipari felhasználása hasonló a fekete fenyőéhez.
Megdarált kérgét kertészeti takaróanyagként hasznosítják.
Helyi jelentősége: A lakó- és ipari terület közötti
erdősávban láthatjuk az ötvenes évek elején ültetett
példányait. Sajnos egyre csökkenő számban, mert az
utóbbi évek aszályos nyarai nem kedveztek fejlődésének, szúbogarak támadtak meg sok fát. Parkjainkban néhány helyen találkozhatunk a fajjal.
Képviselői
többek
között az Építők
útján és a Kodály Z.
utcában
húzódnak
meg. Különleges vonalú ágrendszere miatt szabad térállásban
szép szoliter növény.

Simafenyő Pinus strobus (Linné)

Jellemzése: Örökzöld, tűlevelű fa, mely
30-50 m-es magasságot ér el. A
fiatalabb fák szabályos kúp alakúak,
idősebb korban a korona lapított
csúcsúvá alakul. Tűlevelei 10-12 cm
hosszúak, keskenyek, elhajlóak, a
hajtáson ötösével állnak. Május-június
folyamán fejlődnek ki a sárga porzós és
a vöröses színű termős tobozvirágok.
Toboza henger alakú, ívelt, mintegy 1520 cm hosszú, a gyantától ragadós
felületű, a hajtásokon lecsüngő. A fiatal
fák sima, szürke színű kérge idővel
sötétedik.
Származási hely: Észak-Amerika keleti
területei.
Egyéb: Nem kedveli a mésztartalmú
talajokat. Ilyen talajviszonyok között
tűlevelei megsárgulnak, növekedése
lelassul. Csapadékos körülmények
között erdészeti telepítésekben elterjedt, Magyarországon a nyugat-dunántúli
semleges és savanyú kémhatású talajokon szépen díszlik. Amerikai selyemfenyő
néven is ismert, lágyan hajló tűlevelei miatt. Magyar elnevezése idős korában is sima
kérgéhez kötődik.
Felhasználása: Elterjedten telepítik erdészeti célból Európa
csapadékban gazdagabb területein. Hazánkban nagyobb
parkokban, kertekben gyakori.
Kecses lombozata miatt sokfelé
szívesen ültetik. Szélvédett
helyre való.
Helyi jelentősége: Néhány
helyen fordul elő csak városunkban. A Vasmű u. zöldterületi sávjában korosabb,
kifejlett koronájú képviselői
állnak. Ezek a fák a helyi
körülmények között elérték
teljes magasságukat, amit a koronacsúcs ellaposodása jelez. A Vasmű u. közepén álló
fa esetében jól érzékelhető az uralkodó széljárás miatti aszimmetrikus ágrendszer. A
korábbi időszakban kezdeményezések történtek fokozottabb elterjesztésére, azonban
különböző urbanisztikus hatások hátráltatják e célokat. Talajcserével telepítve,
szélvédett parkjainkban jól érvényesül.

Törpefenyő Pinus mugo (Turra)
Jellemzése: Örökzöld, tűlevelű, 2-3 mes magasságot elérő többtörzsű fa. Sűrű,
elágazó
hajtásrendszert
fejleszt.
Tűlevelei rövidebbek előző társánál, 2-8
cm hosszúak, kékeszöld színűek,
egyenesek, esetleg sarló alakban
visszahajlóak, a hajtáson párosával
állnak. Május-június folyamán hozza
sárga porzós és vöröses termős
tobozvirágait. Toboza az első évben még
zöld, majd a második évben érik be,
ekkor hullanak ki belőle a repítőszárnyas
magok. A toboz gömbölyded, 4-5 cm átmérőjű, barna színű. A kéreg a fiatal fákon
szürke.
Származási hely: Alhavasi övben él Európában.
Egyéb: Széles ökológiai tűrőképességgel rendelkezik. Származási helyéből ered
fénykedvelő tulajdonsága. A törpefenyők között a legkisebb növekedési eréllyel
rendelkező szelektált változata a P. m. var. pumilio.
Felhasználása: Elterjedten telepítik parkokba. Sziklakertek, rézsűterületek növényei
között gyakran találkozhatunk vele.
Helyi jelentősége: Városunkban néhány
nagyobb egybefüggő foltban található. Az
Aranyvölgyi iskola előtti cserjefoltban,
valamint a Duna-parti törmeléklejtő
csatornaüzem alatti szakaszán összefüggő
foltot alkot. Kőedényekbe, sziklakertekbe
„Pumilio”
fajtája
javasolt,
melyre
városunkban is van példa.

Európai vörösfenyő Larix decidua (Miller)

Jellemzése: Lombhullató, tűlevelű, 30
m-es magasságot elérő fa. A fiatalabb
fák ágai szabályosan helyezkednek el,
idősebb korban az ágak csüngenek.
Tűlevelei tompák, hajlékonyak, 2-3
cm hosszúak, üdezöld színűek, a
hajtáson tömött csomókban állnak. A
kéreg a fiatal fákon sima, szürkésbarna.
Március-április
folyamán
fejlődnek ki a hajtásokon a sárga, apró
porzós, és kárminvörös termős
tobozvirágok. Toboza, mely évekig a
fán marad, 4-5 cm hosszú, barna színű,
csoportosan helyezkedik el.
Származási hely: Közép-Európa alhavasi övében elterjedt.
Egyéb: Egyetlen lombhullató fenyőnk.
Az Alpokban és a Kárpátokban őshonos, hegyeinkben lucfenyővel elegyesen
található. Fényigényes, a városi légszennyezést kevésbé tűri. Lombozatát kicsi fehér szövedéket képezve - a gyapjas
pajzstetű időnként megtámadhatja.

Felhasználása: Az ókori rómaiak
hajóépítésre használták. Elterjedten telepítik erdészeti célból, de nagyobb parkokban,
kertekben is szívesen ültetik. Fája a bútoriparban használatos. Jól tűri a párás
környezetet, illetve az időjárás viszontagságait, ezért bányákban, erkélyek, külső
homlokzatok kialakításához illetve szaunák belső burkolatának építésére is használják.
Helyi jelentősége: Parkjainkban néhány helyen csoportos előfordulásával, így a
Batsányi utcában az Öregek Otthona előtt és a temetőben találkozhatunk. Lágy
megjelenésű lombozata a többi örökzöld között jól érvényesül.

Közönséges lucfenyő Picea abies (Karsten)
Jellemzése:
Örökzöld, tűlevelei 2
cm hosszúak, négyélűek, hegyesek. Virágzatai
tavasszal
nyílnak, a termős virágok vörös színűek.
A tobozok a fák csúcsi részén csüngenek,
15 cm hosszúak, barna színűek. A korona
fiatal korban karcsú,
később az oldalágak
hosszan lehajlanak.
Kérge pikkelyekben
lehámló, vörösbarna
színű.
Származási hely: Európa hegységeiben elterjedt, Norvégiától Oroszországig.
Egyéb: Nagy jelentőségű fafaj, mivel nagy kiterjedésű területen telepítik. Számos
változata, fajtája terjedt el a kertészeti felhasználásban. Legjobban az északi
fenyvesövben és a tajgában érzi jól magát. Hajtásainak torz növekedését, gubacsok
keletkezését az egyre gyakrabban előforduló gubacstetű károsítása okozza.
Felhasználása: Fája fontos faipari nyersanyag, a bútor- és építőipar nagy tömegben
dolgozza fel. Elsősorban világos színe és könnyű megmunkálhatósága miatt népszerű.
A hangszerépítők különleges termőhelyekről származó, kiváló rezgési tulajdonságú
fájából hegedűt készítenek. A lucfenyő gyantájából állítják elő a kozmetikai iparban
és a lakkgyártásban használatos terpentint. Végül év végén illatozó, feldíszített
karácsonyfánk is leggyakrabban egy néhány esztendős luccsemete.
Helyi jelentősége: Parkjainkban kifejlett, idős egyedeivel több helyen találkozhatunk.
A legszebb és legnagyobb fák - a különleges mikroklíma miatt – a Baracsi úton
találhatóak az erdészeti
telephely szomszédságában. Érdemes a Szalkiszigetre is elsétálni, ha
lucok illatát akarjuk érezni.
Párás környezetben lombozata sokáig a fán marad,
szárazabb körülmények között felkopaszodik, tobozai
már a fiatal fákon megtalálhatóak.

Szúrós luc Picea pungens (Engelmann)
Jellemzése: Erőteljes megjelenésű
30 m magas fa. Szabályos, széles
kúp alakú koronát nevel. A nagyobb
ágai sem csüngők, vízszintesen
állnak. Levelei tűszerűek, innen is
kapta a magyar elnevezését. Szürkészöld, kékesszürke tűlevelei 3 cm
hosszúak, körkörösen helyezkednek
el a vesszőkön. A toboz kissé meggörbült, 10-12 cm hosszú, pikkelyei
vékonyak,
papírszerűek.
Kérge
szürke, pikkelyes.
Származási hely: Az Egyesült
Államok délnyugati részén található
magas hegységek száraz lejtői.
Egyéb: Származási helyén a tűlevelek színe után kék lucnak hívják.
A tűlevelek felülete viaszbevonatú,
innen ered az ezüstös szín és
fokozott szárazságtűrés.
Felhasználása: A XIX. század végén hozták be
Európába, azóta kertjeinkben sokféle fajtáját
ültetik. Magyarországon az egyik leglterjedtebb
fajtája az ezüstkék színű ‘Koster’. A levegő
szennyezettségével szemben kevésbé érzékeny,
ezért a városi parkokba is szívesen ültetik.
Helyi jelentősége: Kossuth és Széchenyi szobra
mellett ott állnak több évtizede a Föld másik
feléről származó kékesszürke lombozatú lucok.

Lombozata egészséges marad
átlagos környezeti viszonyok
mellett. Impozáns megjelenésével meghatározó résztvevője
zöldterületeinknek.

Szerb luc Picea omorika (Pancic)
Jellemzése: Nagyon karcsú,
majdnem oszlop alakú, 25-30
m magas örökzöld fa. Az
ágak vízszintesen állnak, idős
korban kissé csüngők, de az
ágak végei akkor is ívesen
felfelé görbülnek. Tűlevelei
rövidek, 1-2 cm hosszúak,
fonákukon két párhuzamos,
szürkés színű csík található,
melyet a gázcserenyílások
alkotnak. A termős virágok
kárminvörösek, tobozai éretten lilásbarnák, szorosan egymás mellett lefelé csüngők.
Hosszúságuk 6-8 cm, pikkelylevelei szorosan egymásra simulnak. A tobozok a fa
keskenyedő, csúcsi részén
helyezkednek el. A kéreg a
sűrű lombozat miatt ritkán
tűnik elő, színe rókavörös,
pikkelyes.
Származási hely: Egy kis
területen őshonos, a Szarajevóhoz
közeli
Drinavölgyben találtak rá egy
kisebb állományára.
Egyéb: Talajjal szemben nem túl igényes, jól tűri a
városi szennyezett körülményeket, ezért a
parkokban általában elterjedt. A közönséges lucot
rossz termőhelyen gyakran megtámadó, torz
növekedést eredményező gubacstetű ezt a fajt nem
károsítja. A levél fonákán található, párhuzamosan
tömörült gázcsere nyílásai viasszal borítottak, ezért
is tűri jobban a szárazabb körülményeket.
Felhasználása: Városi parkokban díszfaként, de a
környezet károsító hatásainak leginkább ellenálló
fenyőfajként erdészetek is sokfelé telepítik.
Helyi jelentősége: Nagyon szép szerb lucok állnak
az előzőekben említett Széchenyi parkban álló
szúrós lucok szomszédságában. Érdemes a temető
területén és az Aranyvölgyi út nyugati felén is
nyitott szemmel járnunk. Sötétzöld lombozatával környezetéhez illő térhatárt alkot.
Meszes talajon is szépen fejlődik. Kis térigénye miatt több helyre telepíthető, mint
nagyobb termetű társai.

Andalúziai jegenyefenyő Abies pinsapo (Boissier)
Jellemzése: Közepes termetű,
szabályos, tömött koronájú
örökzöld fa. Tűlevelei merevek, 1-2 cm hosszúak, a hajtásokon körkörösen állnak.
Tűleveleinek vége tompa.
Kora tavasszal virágzik. A
porzós virágok vöröses, a
termősek zöldes színűek.
Toboza henger alakú, felfelé
álló.
Sötétszürke
kérge
szögletesen töredezik. Fiatal
korában a téli fagyokra
érzékeny.
Származási hely: Dél-Spanyolország
száraz hegyoldalai.
Egyéb: Népiesen „kolbászfenyőnek” is
nevezik a hajtások hengeres megjelenése miatt.
Felhasználása: Különleges, érdekes
alakjáért szabad térállásban ültetik
intenzíven fenntartott parkokban.
Helyi jelentősége: Ritkán kapható
hazai faiskolai forgalomban, igazi
különlegesség. Nehéz beszerezhetősége és a lakosság „gyűjtőszenvedélye”
hátráltatja közterületi előfordulását. A

Baracsi úton található erdészeti
telephelyen védett fekvésben szép
példánya található. A Petőfi
ligethez kapcsolódó parkban bújik
meg egy fiatal képviselője. A
Duna-part felső sétányán is
találkozhatunk vele. Származási
helyéből adódóan a száraz
időszakokat jól átvészeli.

Kolorádói jegenyefenyő Abies concolor (Lindley)
Jellemzése:
Nagyméretű,
karcsú
oszlopos örökzöld fa. Tompa végű,
kékesszürke tűlevelei a hajtás alsó
oldaláról kétoldalt felfelé ívelnek.
Tűlevelei 8 cm hosszúak is lehetnek.
Sárga porzós és zöldessárga termős
virágai tavasszal nyílnak. Toboza
mintegy 10 cm hosszú, hengeres,
felálló. Szürke kérge sokáig sima
marad.
Származási hely: Észak-Amerika
nyugati felén található erdők.
Egyéb: Szürkés lombozata miatt
származási helyén szürkefenyőnek is
nevezik.
Felhasználása: Hazájában és Európa
hegyvidékein kiterjedt erdőségeket
alkot. Hazánkban díszfaként telepítik.

Helyi jelentősége: Néhány képviselője
párás, védett környezetben nálunk is jól
érzi magát. Helyi viszonyok között
növekedése lassabb, de már tobozokat
nevelő középkorú egyedek is láthatók a
Derkovits utcában lévő rézsűben. A
szárazabb körülményeket nem kedveli.
Ilyen viszonyok mellett koronája
felkopaszodik, veszít díszítő értékéből.

Kaukázusi jegenyefenyő Abies nordmanniana (Spach)

Jellemzése: Hatalmasra fejlődő,
karcsú
koronájú
örökzöld.
Tűlevelei kicsípett csúcsúak,
felszínük fénylő sötétzöld. A
levél fonákán két párhuzamosan
futó fehér sáv található. Levelei a
hajtásokon sűrűn, kefeszerűen
helyezkednek el. Vöröses színű
porzós és a zöldes színű termős
virágai tavasszal nyílnak. Toboza
széles, henger alakú, vörösesbarna. Kérge sokáig sima marad,
később apró pikkelyekre töredezik.
Származási hely: Kaukázus,
Törökország északkeleti területei.
Egyéb: A szárazságot viszonylag
jól elviseli.
Felhasználása: Élőhelyein, de
hazánkban is a magasabb erdőterületek fenyveseiben fordul elő.
Díszfaként is elterjedt. Nem hulló
levelei miatt újabban karácsonyfának is termesztik.
Helyi jelentősége: Az
idősebb egyedek szépen
fejlődnek a kezdeti
gyengébb
növekedési
szakasz után. Néhány
idősebb példány megtalálható parkjainkban. A
Vasmű u. páros oldalán
állnak tobozokat hozó
idősebb képviselői. Félárnyékos helyen jól érzi
magát. A „növénykedvelők” begyűjtik, ezért
közterületi elterjedése
lassú.

Közönséges duglászfenyő Pseudotsuga menziesii (Franco)
Jellemzése: Karcsú, kúp
alakú, magasra növő örökzöld fa. Tűlevelei laposak,
tompa végűek, megtörve
illatosak. A tűlevelek fonákán két fehér sáv található.
Tavasszal a hajtásvégeken
hozza sárga porzós és rózsás
árnyalatú termős virágait.
Vörösesbarna toboza csüngő, a tobozpikkelyek közül
hosszabban kinyúlnak a fellevelek. Vörösebarna kérge
idősebb
fáknál
mélyen
berepedezik.
Származási hely: ÉszakAmerika nyugati erdőségeiből származik.
Egyéb: Eredeti élőhelyén
hatalmasra – esetenként 100
m magasra is – megnőhet.
Felhasználása:
Nálunk
díszfaként ültetik, hazájában
kiterjedt erdőségeket alkot.
Helyi jelentősége:
Meszes talajunkat
nem túlzottan kedveli. A lúgos kémhatású talajadottságok miatt gyakran sárgul a lombja.
Ennek ellenére párás, félárnyékos mikroklímában szépen
fejlődik. A Szalkisziget északi oldalán megtalálhatóak
egy örökzöld csoport résztvevőiként.

Himalájai cédrus Cedrus deodora (G.Don)
Jellemzése: Terebélyes, kúp alakú örökzöld fa. Koronája idősebb
korában a csúcsi részen kiszélesedik. Tűszerű levelei a törpehajtásokon csomókban állnak. A
bíborszínű porzós virágok a
virágpor szóródásával egyidejűleg
sárgára színeződnek. A termős
virágok zöldes színűek. Toboza
éretten sötétbarna, hordó alakú.
Sötétszürke kérge hosszában
repedezik.
Származási hely: A Himalája
nyugati oldalán fekvő erdőterületek.
Egyéb: Hazájában akár 50 m
magasra is megnőhet, nálunk
legfeljebb ennek felére.
Felhasználása:
Különleges
megjelenése miatt szoliterként
nagy parkokba, családi házak
kertjeibe ültetik.
Helyi jelentősége:
A Városháza téren
szélsőséges körülmények között jól
vizsgázik. A fa a
fiatalkori szabályos
kúpalakú koronaformát
mutatja.
Rendkívül dekoratív hajtásrendszerével és finom szerkezetű lombozatával
meghatározó
eleme
környezetének.

