Őseink és a fák
„Igaz meséknek képei a fák,
lombjuk telt zöld dal, földből forrt varázs,
beszélhetsz nekik reggeltől estig,
mégsem fedik fel titkuk gyökerét,
létüket mindig elölről kezdik.
Őrzik a múltat, őrzik jelenét…”
(Sota Nisnianidze: Törpe fa.)
Ha igaz az, amit a
hozzáértők a magyar nép
eredetéről mondanak, akkor az is igaz, hogy őseink történelmük hosszú
vándorlásai során olyan
helyeken laktak, ahol
több-kevesebb fa mindig
akadt. A baskíriai őshazától kezdve Levédián és
Etelközön keresztül a
Kárpátokig nem fogyott el
környezetükből a fa, akár
zárt
erdőségek,
akár
pusztai ligetek, vagy folyam menti ligeterdők rejtették is. Hogy eleink a fát régóta
ismerték, azt a szónak finnugor eredete is bizonyítja, ám a különféle fafajták nevei
elég vegyes eredetűek. Vámbéry Ármin, de mások munkáiból is többé-kevésbé
ismerjük, vagy ismerni véljük faneveink származását.
Finnugor eredetű:
Török eredetű:
Kaukázusban ismert:
Szláv:

nyár (mocsár), nyír (fiatal hajtás, vessző), fenyő, szil, fagyal
som, kőris, szőlő, alma, körte
erdei fenyő, jegenyefenyő
berkenye, cseresznye, szilva, naspolya, barack

Róna-Tas András a nyelvi forrásokkal kapcsolatban ezt mondja:
„A nyelv rögzíti a természeti környezetet. Tölgy szavunk ugyanúgy alán
eredetű, mint asszony szavunk. Csak ott vehettük át, ahol a tölgyfa honos volt, és ahol
ugyanakkor az alánok is jelen voltak.”
A hozzáértő tudósok természetesen erről is máig vitatkoznak, és nyilván még
jó ideig vitatkozni is fognak. Nemrégiben Őseink nyomában címmel Erdélyi István
régész-történész összefoglaló művet írt a magyar őstörténeti kutatásokról. Ebből
többek között megtudható, hogy Veres Péter szerint „egyetlen finnugor kori fanevünk
a szilfáé”, és ugyanitt Moór Elemér véleményét is közli: „Ügyelni kell az egyes
szavak jelentésváltozására, így példának hozta fel a fagyal szavunkat, amelynek
esetében a berkenye szó vette fel az előbbi jelentését… Viszonylag ősmagyar
szállásterületre utal (Levediára?) szerinte az eredetileg boróka jelentésű fenyő
szavunk.”
Ugyanebből a könyvből egyéb konkrétumokat is megtudhatunk. „Az MTA
megbízásából utazott 1912-ben Oroszországba Tuzson János… a pusztai növényzet

tanulmányozása céljából, amelyet a magyar Alföldével szándékozott
összehasonlítani… Orosz források szerint növényföldrajzi térképet is készített a bejárt
területről és annak szomszédságáról.” Aztán még egy érdekesség: „Etelköz IX.
századi földrajzi képét a századvégen Györffy György és Zólyomi Bálint kísérelte
meg felvázolni (1996). Utaltak arra, hogy az addig ismert, ősmagyaroknak vélt
sírleletek közül négy az erdős (ligetes) sztyeppe tatárjuharos tölgyesek zónájába
esik.”
Jó szerencsémnek, de főképpen fiamnak köszönhetően 2004. kora őszén a
Kárpátokon túl, Moldvában járhattam, a csángók földjén. A Bákó környéki Klézsén
(Cleja) lakó Duma András, helyi csángó vezető ezzel a kérdéssel fogadott:
- Mi szél hozott benneteket Etelközbe?
Csodálkozásunkat látva azt mondta, az itteniek úgy tudják, hogy a csángók a
honfoglalók által hátrahagyottak, az Etelközben rekedt magyarok utódai. Ők azt
gondolják: az eddig pontosan meg nem határozott terület (folyamköz) nyugati határa
a közelben kanyargó Szeret folyam - zömmel ma is csángók lakta – vidéke volt.
Meghatottan olvastuk a Duma András névkártyájának hátuljára nyomtatott szöveget:
„Etelköznek nyugati részén élnek a csángó magyarok, ahol a Szeret vize
martján évszázadokon át türelmesen várták a megváltást…”
Vendéglátónk később meg is mutatta a kiterjedt síkságon, fűzfák és nyárfák
között kanyargó folyót. A csángók egyébként ma is használják a kend megszólítást, és
a környékükön élő fákat ugyanúgy hívják, mint mifelénk.
Egy a lényeg: ha őseink néven tudták nevezni,
akkor valószínűleg alaposan ismerhették is a
fákat. Így aztán elődeink és az őket kísérő
növények között is kialakulhatott ugyanolyan
misztikus kapcsolat, mint bármely más nép
esetében, akik magyarázatot kerestek az őket
körülvevő érthetetlen jelenségekre. Varga
Csabának a régi írásokról szóló, A kőkor élő
nyelve című könyvében többek között szó van a
fa kínai írásjeléről is. Ez a jel tulajdonképpen
egy kereszt, amelynek alul két kisebb
„támasztéka” van. Két ilyen jel egymás mellett
azt jelenti, hogy sok, három pedig azt, hogy
rengeteg. Ha ez utóbbi elé odaírjuk a
rengetegnek a kettős jelét, akkor az öt keresztet
formázó jel azt jelenti, hogy rengeteg nagy
erdőség. Vagyis a fa már ősidők óta fontos
kelléke a mennyiségek kifejezésének is. Tudjuk, hogy a számokat őseink titokzatos
dolognak tartották, ezzel együtt annak gondolhatták a mennyiségeket kifejező fákat
is. A sűrű erdő már önmagában is misztikus lehet, így az erdőt alkotó, vagy azon
kívül élő fák is. Legjobban talán Pliniusnak, az első században élt római tudósnak fő
művéből, „A természet históriája” című hatalmas munkából, illetve annak
növényekről szóló részéből kaphatunk némi képet erről a kapcsolatról:
„Nincs szándékomban, hogy a természet alkotásai közül bármit is
elhallgassak, ezért szólnom kell azokról az élőlényekről, amelyekről azt szoktuk
mondani, hogy a földből nőnek ki, vagy a föld táplálja őket. Ezeknek is van lelkük,
hiszen lélek nélkül nincs élet.

Az ember előtt a föld kincsei még sokáig ismeretlenek maradtak, amikor a
fákat és az erdőt már igen nagy becsben tartotta. Ezek látták el élelemmel, barlangját
fák lombjával bélelte, kérgükből pedig ruhát készített. Még ma is vannak népek,
amelyek így élnek.
Valamikor réges-régen a fák voltak az istenek lakóhelyei, és az egyszerű
falusi nép a környék leghatalmasabb fáját, az ősi hiedelmeknek megfelelően még ma
is valamelyik istennek szenteli. Mi magunk sem tiszteljük jobban az istenek aranytól
ragyogó és elefántcsonttal ékes képmásait, mint a nekik szentelt berkeket és a bennük
honoló áhítatos csendet.”
A fenti szöveget olvasva azt gondolhatnánk, hogy a növénykedvelő rómaiak a
légynek sem tudtak volna ártani. Mielőtt folytatnánk, lássuk, mit mond Plinius
ugyancsak neves unokaöccséről Ahmed Osman, aki a történeti Jézusról írt néhány
érdekes könyvet. A Messiás háza című művében ezt írja:
„A fiatalabb Plinius, a harmadik római szerző, szintén utal Krisztusra. A
tizenharmadik császár, Traianus (i.sz. 97-117), az időszámításunk szerinti 103-ban, a
Kis-Ázsia északi részén fekvő Bithynia tartományba küldte őt kormányzónak.
Keresztényeket hoztak elé, hogy büntesse meg őket. Mivel nem volt biztos benne,
hogy megfelelően járt-e el velük szemben, tanácsot kérve megírta az esetet Rómának:
„ …a következőképpen cselekedtem, ha olyanok kerültek elém, akiket kereszténységgel vádoltak: megkérdeztem, hogy kereszténynek vallják-e magukat, …közöltem
velük, hogy megkapják a büntetésüket, ha igent mondanak. Ha így történt, akkor
kivégeztettem őket….Azok esetében, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem keresztények
és soha nem is voltak azok, úgy láttam helyesnek, ha elengedem őket…”
Ezt a kis kitérőt – bár látszólag semmi köze a megkezdett gondolatmenethez mindenképpen érdemes volt megtenni, hiszen később még arról is olvashatunk, hogy
Plinius korában Róma városában tilos volt élőfát kivágni, nehogy megsértsék a benne
lakozó istenséget. Ennyit a szeretetről. De lássuk tovább a híres botanikust:
„A különféle fákat mindig is valamelyik istenük saját tulajdonaként tisztelték,
így a tölgy Jupiteré volt, a babér Apollóé, Minerváé az olajfa, Vénuszé a mirtusz,
Herkulesé pedig a nyárfa. Sőt, hitünk szerint, az égiek rendeléséből a silvanusok és a
faunok, továbbá a különféle istennők az erdőkhöz tartoznak, mint azok sajátos
istenségei. Mindezeken felül a fák még a gabonánál is kedvesebb nedveikkel
magukhoz édesgették az embert, mert olajat adnak tagjai felfrissítésére, a szőlő
levétől pedig visszakapja erejét…”
A római tudós szavaira szinte rímel mindaz, amit egy magyar tudós,
nevezetesen Ipolyi Arnold ugyanerről mond a XIX. században: „… a növényeknek is
nem csak érzést, hangot kölcsönöz a hitrege, de alakjukban is olykor természet feletti
erő és istenség jelenségét véli észrevenni.” A Révai Nagy Lexikona még bővebb
magyarázattal szolgál. Érdekes, hogy a szóhasználatot egymástól vették át. De vajon
ki vette kitől?
„A fakultusz a természet megszemélyesítésén alapszik. A primitív ember
képzelete az egész természetet szellemekkel népesíti be, mely a fáknak is nemcsak
emberi érzést, hangot tulajdonít, de alakjukban is olykor természetfeletti erőt vél
észrevenni. Midőn későbbi időkben a primitív képzelethez némi botanikai fogalom is
járult, e hit is megváltoztatta alakját: a fa magában véve nem volt többé emberi
érzéssel bíró lény, hanem valamelyik emberi léleknek tartózkodási helye, v. pedig
valamelyik elkárhozott emberi vagy isteni lény székhelye. Végül egy harmadik
képzetcsoport a fát démonnak tartja, mely a fával együtt születik s azzal együtt
meghal, rendesen a fában lakik, mely neki úgyszólván testét képezi, de gyakran a fán

kívül is emberi vagy állati alakban megjelenik; a németek Moosfraulein-nak, a
franciák dames blanches-nak vagy dames vertes-nek nevezik (Fa-anyó).
A görögök és rómaiak mitológiája nemcsak az erdőket és berkeket, hanem
egyes fákat is természetfölötti, csodás lényekkel népesített be. A driadok, nimfák, a
hamatriadák, Zeus leányai, a fákkal éltek, a fákkal haltak meg. Rómában tilos volt élő
fát kivágni, nehogy ezáltal a fában élő isteni lény életét veszítse. A Tonga-szigetek
bennszülöttei a fák lelkeit imádják. A szenegambiai négerek a fák hosszúhajú
szellemeihez fohászkodnak; Bulgária, Macedónia szlávjai még manapság is egyházi
szertartások kíséretében engesztelik meg a fák lelkeit. A szerb, mielőtt levágná a
tölgyfát, melyet számos nép szentnek tart, leölt állat vérével áldozik, hogy
megengesztelje vakmerőségéért a fa
szellemét…
E néphiedelmek a pogánykor
fakultuszának utolsó maradványai, melyeket az óvilágot átalakító kereszténység
nem bírt még egészen elfeledtetni. Ezzel
függ össze az ősi hit az életfájáról, t.i.
mesék tanúsága szerint az emberi sors
gyakorta kapcsolatban van valami
növénynek, fának életével, ilyen a
’születésfa’,
melyet
a
gyermek
születésekor ültetnek, a ’sorsfa’ stb. Mint
állandó, gyökeres szokást megtaláljuk a
májusfa állításában.”
Nem a májusfa, hanem a születés
és a sors fájának említése kapcsán egykori
kiváló színészünk, Görbe János arca,
egész alakja jelenik meg előttem az
Emberek a havason című filmből. Még
kissé rekedtes hangját is hallom, ahogyan
bemutatja egymásnak újszülött fiát, „kicsi
Gergő”-t és azt a fenyőfa csemetét, amely ezentúl osztozni fog a gyerek sorsában.
Előveszem Nyírő József könyvét, és beleolvasok az Uz Bence legelső mondataiba:
„Sokan laknak a havasokon, pásztornépek, s más szegény emberek. Fát
vágnak és gondozzák a más jószágát. Kemény, veszedelmes élet ez idefenn, de
megszokták. A gyermekek már itt is születtek a rengetegben. Erősek, szívósak az
erdei emberek, kik nem félnek a vértől, haláltól. Istenről csak derengő sejtelmük van,
és úgy nézik a világot, mint a farkasok, melyek éjszakánként ott nyugtalankodnak a
szomszédos fák között. Fegyverük a kés és fejsze, a fog és a köröm. Homályos,
babonás mesék, nevetlen titkok szorítják agyaikat, különös dalokat morognak és van
köztük, ki beszélni tud az állatokkal. Juhtej- és tűzszagúak, foguk fehér, csattogó,
arcuk piros. Rovással írnak és számolnak. Tekintetükben benne van az egek mélysége
és a pokol ijedelme. A templomba ritkán ereszkednek le, és a misén elkáprázva
hallgatnak. Isten azonban ismeri és szereti őket.”
Tuskó Ferenc 1954-ben megjelent Erdészeti növényrendszertan című
jegyzetében olvashatjuk: „Majdnem minden népnek volt szent fája, a germánoké a
hárs, a japánoké pedig a cseresznye. Ez alatt tartották vallásos szertartásaikat.”
Amikor Csontváry híres festményén a libanoni cédrushoz zarándokló, és alatta
körtáncot lejtő emberek csoportját szemléljük, tulajdonképpen ugyanilyen ősi
rituálénak lehetünk a tanúi. A festő ugyanis tudta, hogy a Libanon hegyeiben hajdan

bőségesen tenyésző cédrusfák hírmondónak megmaradt idős, torz alakú, magányos
példányait a környék népe sokáig vallásos tisztelettel övezte. Érdekes módon ugyanez
valamilyen módon Peindel János képeiből is kisugárzik.
Natter-Nád Miksa „Újabb virágoskönyv” című művében a bodzafa tiszteletére
hoz bőven példákat. Ezekből is érdemes idézni:
„Babonás borzongással tekintettek a bodzára a germánok és ugyanakkor
tisztelték is, mert azt hitték, hogy bokrában lakik Hollermutter vagy Elhorn asszony, a
ház és a majorság jószelleme, a skandinávok Hyldemoerje. A dánoknál az volt a
néphit, hogy a bodzában lakó jószellem alkonyatkor mindig benéz az ablakon,
rendben van-e minden a házban. A lettek ősi regéi szerint Puskait isten trónol a
bodzabokorban, akinek sört és kenyeret kell felajánlani, hogy védje a házat. A
lengyelek néhány meséje pedig arról szól, hogy Pikulik, a törpék királya szokott
tanyázni udvarával holdas estéken a bodza lombjai alatt. A hiedelem szerint tehát a
bodzabokor a királyok, félistenek, istenek lakóhelye volt. Éppen ezért
megkülönböztetett tiszteletben részesítették és gondosan nevelték.”
Mielőtt bárki félreérthetné a mondandónkat, sietünk leszögezni, hogy a fák
tisztelete alatt nem fák imádását értjük. Varga Csaba már említett könyvében egy
helyen Németh Kálmánt idézi:
„…Ibn Dusztah és Abulfeda arabs írók és Nesztor szláv történetírók tanúsága
szerint ’A Madsarok tűzimádó hitűek’.”
Ugyanitt részlet olvasható egy székely himnuszból bizonyos Gergöl nevű
szerzőre való hivatkozással:
„Kadar tüzet tiszteli vala:
Tűz mendennek kezdő hajnala;
Tüle erkett az egész világ
Örök élet fájában a tű és ág.”
Nem egészen világos, hogy ez az „örök élet fája” a másutt már említett
világfa, vagy pedig a bibliai Éden egyik tiltott fája-e? Mert nekem úgy tűnik, hogy itt
már pogány és keresztény elemek keverednek. De hát ez most teljesen közömbös a
fák szempontjából. Az viszont egyre inkább nyilvánvaló lesz számunkra, hogy a fákat
istenként nem imádták.
Önkéntelenül csángóföldi házigazdám névjegyének hátulján olvasható
mondatra gondolok: „Anyagban nem fekszik Isten, mert ő az erő, aki rekeszt
anyagot.” Mintha éppen ide illene.
Egyszóval a régen élt emberek számára a fák olyan különleges élőlények
voltak, amelyek valamilyen módon kapcsolódtak az istenségekhez, az aktuális helyi
hiedelemvilághoz. Nem volt ez másképpen a mi őseinknél sem. Ipolyi 1854- ben írt
Magyar Mythologia című művében találhatunk ehhez adalékokat.
„Szent berkek, erdők, mint szenthelyek nyomairól alább szólandunk, mellettük
egyes fák is előjőnek már, akár mint ily szentelt helyek, hol oltárok emeltettek, s
áldozatok történtek, vagy hogy különösen róluki sajátságos hitképzetnél fogva
tiszteltettek…” (De jó, hogy nem ilyen maradt az irodalmi nyelv! Petőfi már évekkel
előtte korszerűbb volt.) „Figyelmet érdemelnek a diplomatariumunkban sűrűn előjövő
nyomok is, hol a határkijelöléseknél bizonyos nevezetesb, s közönségesen ismeretes
élőfákról (arbor) emlékeznek; bennök egyrészt bírjuk legrégibb magyar faneveink,
másrészt különös körülményeket említgetnek a fákról, mikép bizonyos kutak felett
állanak, vagy kitűnő helyeken, hol az utasok pihenni szoktak, vagy hogy bizonyos

sajátságos jelek vésvék rájuk, így: …ad arborem tul (=tölgy, a Kazar szent fa
is)…arborem gercian (gyertyánfa.)”
Bár Ipolyi nem említi, ebbe a „diplomatáriumba” sorolható a legkorábbi ilyen
forrás, a tihanyi apátság alapítólevele is 1055-ből. Idézzük hát fel belőle azokat a
részeket, amelyek a fákkal kapcsolatosan is érdekesek lehetnek:
„Mert a dicsőséges király odaadta a tihanyi félszigetet, a (sió)foki révet,
Holvogyot (huluvoodi), a Szil-kút és Köves-kút közelében (zilu kút et kues kut)…
Székvejszét (seku uezeie)… Gyisztnót (Gisnav) a Füzegy mellett. E falu határát jelzi
a Mogyoró-kerék (munorau kereku) Ölyves mesgyéje (uluues megaia) mogyoró
bokora (monarau bukurea)… egy körtefa (kurtuel fa)… Martos (mortis) község határa
kezdődik a Sárfőéri itatónál (Sarfeu eri itu), innen (halad) Hahót kútjára (ohut cutu
rea) innen Halmagyra (holmodi rea), azután Nyírvége-halmagyra(gnir uege holmodi
rea) és innen Martosvására kútjára (mortis uasara kuta rea) és azután Nagyaszófőre
(nogu azoh fehe rea)… Innen a Kasztelicra és Fehérvárra menő hadútra (feheru uaru
rea meneh hodu utu rea), ezek után a Petre-szénahelyre (petre zenaia hel rea)…Mindezeket szabad adományozással adományoztuk az említett kolostornak…”
Térjünk vissza a mitológiához. Egy „Sámánok és táltosok. (A magyarság
pogánykori ősköltészetének nyomai.) ” címmel íródott, de a szerző megjelölése nélkül
napvilágot látott kiadványban olvasható:
„A magyar népmesék segítségével rekonstruálható mitológiai világképben
központi helyet foglal el az égig érő fa vagy tetejetlen fa /VILÁGFA/ képzete, amely
összeköti az eget és a földet, vagyis az istenek felső világát és az emberek életének
színterét, gyökerei pedig a föld alatti világba nyúlnak…Az eget elérő hatalmas fa,
egyes elképzelések szerint, oszlopként tartja a világra sátorszerűen boruló égboltot,
amely néhol lyukas, s ettől vannak a csillagok. Az égnek felettünk hét vagy kilenc
rétege van, s ezek a rétegek megfeleltethetők az égig érő fa ágainak, amelyeknek
száma ugyanennyi. A fa ágai közé képzelték el a Napot és a Holdat.”
Erdélyi István Róheim Gézáról szólva - aki a Turul mondával is behatóan
foglalkozott – elmondja: „Összefüggést talált az Emese álmában szereplő nagy
folyam és a mondákban azt pótló fa szimbóluma között, ami megint csak az ősi török
hitvilág felé vezet.”
Ám nemcsak a magyar, de más hiedelemvilágnak is fontos része volt ez a
fantasztikus és csodálatos fa. Többek között a vikingekének is. Az Edda, ezeknek az
északi embereknek életét és hitvilágát egyaránt bemutató ősi költemény szerint a
világ vége, a Ragnarök eljövetelekor, amikor Odin és Thor istenek a rettenetes Fenris
farkassal vagy Midgarddal, a földet átérő óriási kígyóval küzdenek életre-halálra, és
mind elpusztulnak, maga az Égig Érő Fa, az Yggdrasil is kettéhasad és elpusztul. Más
forrásokból megtudhatjuk, hogy ez tulajdonképpen egy kőrisfa, amelynek gyökerét
élete folyamán mindenféle szörnyek próbálták elrágni, persze sikertelenül.
Azt gondolhatnánk, hogy a kereszténység jelképrendszerében már semmi
keresni valója nem volt ezeknek a „pogány” képzeteknek, de ebben bizony
tévednénk! Jankovics Marcell a Szent László-legenda és a csillagos ég viszonyát
vizsgálva érdekes észrevételeket tesz a legenda jeleneteit templomi festményeken
ábrázoló képekről. Egy Anjou-kori falfestmény elemzése során írja a „Csillagok
között fényességes csillag” című könyvében:
„A Szent László-legenda s annak falképi mása… kivételes. A leányrabló kun
vitézt legyőző magyar királyfi legendájáról már több mint 50 esztendeje kimutatta
László Gyula, hogy kozmikus párviadalt ábrázol, a világosság és a sötétség harcát
jeleníti meg… A falképeken a környezet igen puritán. Nem számítva a nyitóképet, a
horizont jelzésén kívül jelenetenként rendesen csak két fa utal a helyszínre. Valójában

ugyanazt a két fát láthatjuk minden képtagon… Többen felfigyeltek arra, hogy nem
akármilyen fák ezek… Már a fák formája, színe sem földi fákra emlékeztet, inkább az
ismert életfa-, világfa - ábrázolásokra…
Szent Lászlót rendszerint dicsfénnyel, aranyos-ezüstös harci öltözetben
ábrázolják, Szög nevű hátasa nevéhez illően fehér, a mellette lévő fával egyetemben.
A szemben álló felek: a kun és a lova sötét színű, fekete, vagy vörös. Vörös színe a
másik fát is hozzájuk rendeli.” Zárójelben a szerző még megjegyzi, hogy a szög
ebben az esetben szőkét jelent.
A régi korok emberének a fákhoz való viszonya tehát bonyolultabb volt,
mintsem gondoltuk volna. Ennek a viszonynak egyik formája bizonyos fák tisztelete,
amiről már Plinius is szót ejtett, de Ipolyi is foglalkozott vele. „Nevezetesbnek
találom a Kazar fatiszteletrőli adatot, a mennyire a kazar néppel talán azonos népségi
eredet, és kétségen kívül szomszédos lakhely, sőt egy népágának a Kabarnak s
nyelvének a magyarrali elvegyülése véle a legszorosb viszonyba hoz…” A
továbbiakban pedig arról beszél, hogy melyek azok az „ős mythosi tisztelt” fák,
amelyekről tudni lehet. Ilyenek a szlávoknál a hárs, a germánoknál a tölgy, a
magyaroknál pedig elsősorban a dió, de még egyéb fák is. Valószínű, hogy a hely is,
és nemcsak maga a fa volt a meghatározó a tisztelet lerovása, vagy áldozat
bemutatása esetén. Ezt látszik megerősíteni az a rendelkezés, ami I. László király I.
Törvénykönyv-ében (22. A pogány szokásokról) olvasható:
„Akik pogány szokás szerint
kutak mellett áldoznak vagy fákhoz,
forrásokhoz és kövekhez ajándékokat
visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek.” Ha a törvényben megfogalmazott cselekményeket tiltották, akkor
azokat nyilván gyakorolták is, tehát a
fák tiszteletének szokása még élt. De
vajon miféle borzalmas, pogány
dolgokat művelhettek eleink ezeken a
szent helyeken, ezeknél a fáknál? Egy
lejegyzett regösének segítségével erről
is megtudhatunk valamit:
„Aj regül rejtem… Halljátok meg szómat Attila királyról, isten ostoráról!…
Attila király…visszafordult a fákhoz, amelyeknek árnyékában aludt. Három szép
fiatal tölgyfa volt. A középső fának a derekából egy dárda állott ki. A nagy király
kirántotta a dárdát a fa derekából, áldólag felemelte a kezét és pogány szokás szerint
imígyen áldotta meg a fát: Földanyám virágos kertje, te szép fiatal tölgyfa, jóízűt
aludtam a te árnyékodban, azért élj ötszáz esztendeig, két társaddal együtt. Amiért
pedig megvédted az én életemet, azért éljetek még ötszáz esztendőt. Azután pedig
éljetek annyi esztendeig, ameddig Földanyánk virítani szánt!…” Nos, ha szentéletű
és később szentté lett vitéz királyunk a kunokkal (vagy talán inkább besenyőkkel)
való sűrű csatározásai közben mondjuk az ilyesféle áldozatbemutatásnál nagyobb
vétket nem követett volna el, akkor tényleg megérdemelte, hogy szentté avassák!
A fák tiszteletének szokásával kapcsolatos tudnivalókat talán a Révai Nagy
Lexikona vonatkozó szócikke foglalja össze legjobban:
„Kezdetleges vallású népeknél alkalmilag választott helyeken ment végbe az
istentisztelet. Ilyen kiválasztott helyek többnyire források és fák körül voltak, gyakran
egész erdők, melyekben pogány népek képzelme szerint az istenség honolt. A druidák
vagy kelta mágusok erdőkben áldoztak isteneiknek, amint ezt Plinius körülményesen

leírja; Tacitus tanúsága szerint a germánok bálványaikat erdőkben állították föl.
Rómában 32 szent berek volt, hol nem volt szabad a fát megsérteni; Görögországban,
főleg Kybele istennő tiszteletére, szent erdőkben gyűlt egybe a nép. A szlávoknak is
voltak szent erdeik. A magyarokkal rokon mordva, finn, vogul, votják népek
’keremetei’, áldozó sátrai a kereszténység elterjedése után még manapság is erdők
tisztásain állnak, hol a köznép titokban áldoz ősi isteneinek.”
Ez a „manapság” természetesen majdnem száz évvel ezelőttre vonatkozik, bár
nem lehetetlen, hogy a szóban forgó vidékek eldugottabb részein valahol még most is
él ez a szokás. De az idézett lexikon rólunk, magyarokról is tud valamit:
„Őseink, mihelyt a honfoglalás után megtelepedtek, azon helyeket, melyekről
történelmi kútfőink tudják, hogy ott első áldozataikat tartották, pl. Tarczal,
Sátorhalma, Pannonhalma, továbbra is megtartották ily szent erdőknek; ezt azután az
ország más vidékein mások is követték, úgy hogy minden nemzetségnek megvolt a
maga szent erdeje, a maga külön áldozó helye. A pogány magyarok előtt szentnek
ismert ilyen erdők a kereszténység elterjedése után is okiratainkban ’foresta
sanctoram regum’ (szent királyok erdei), ’silva regalis’ (királyi erdő), ’silva nostra
király erdeje vocata’ (király erdejének nevezett erdőnk) néven fordulnak elő;
Árpádházbeli királyaink a még mindig lappangó pogány vallásgyakorlat meggátlása
végett lefoglalták ezen erdőket és ott a régi áldozó helyeken templomokat, zárdákat
emeltek.”
Én ezt a magam nyelvére úgy tudom
lefordítani, hogy lám, a korai magyar
kereszténység kénytelen volt annyira
alkalmazkodni a még korábbi magyar
ősvallás fatiszteletének hagyományaihoz,
hogy annak helyszíneit egy az egyben
átvette. Más szempontból nézve, a mai
hazai keresztény „szent” helyek jóval
előbb voltak pogány rítusok tisztelt helyei,
mint keresztények. Ettől függetlenül úgy
gondolom, jelkép értékű lehet az a tény,
hogy a kereszt és a bálvány fája
ugyanabból az erdőből került elő, amelyet
valamiért minden korban tiszteltek,
becsben tartottak.
Vajon mi maradhatott mára ebből
a tiszteletből? Lehet, hogy költészet lett
belőle?
Nemrégiben
születésnapom
alkalmából egy gyönyörű verseket
tartalmazó kötettel lepett meg a
feleségem. A szebbnél szebb szerelmes verseket olvasgatva újra és újra
megbizonyosodhattam róla, hogy a magyar költészetben a fa, mint a szerelemmel
kapcsolatos szimbólum ugyancsak sajátságos szerepet tölt be. Íme, egy újabb forma,
az ember és a fa azonosulása Vörösmarty Mihály versében:
„Szerelmedért
Fa lennék bérc fején,
Felölteném zöld lombozatját,
Eltűrném villám s vész haragját,
S meghalnék minden év telén
Szerelmedért.”

Gyönyörű, szemléletes képek, magától értetődőnek tűnő, ősi természeti
forrásokból táplálkozó mai gondolatok ember és ember kapcsolatáról.
Különös, sem pogánynak, sem pedig kereszténynek nem nevezhető „tudás”
mindaz, ami a fákkal kapcsolatosan a Csízió-ból kiolvasható. Ez az évszázadokon át
szinte mindenki által olvasott öröknaptár és mindenféle hasznos tudnivaló tárháza
eredetileg 1200 körül keletkezett latin nyelven, de már a középkorban magyarra is
lefordították. A latin szöveg első pár szava az újév, vagyis Circumcisio Christi
(Krisztus körülmetélése) napjáról szól. A Heltai Gáspár által 1592-ben kiadott könyv
címe: „Cisio magyar nyelven és az ég járásának és csillagoknak különb-különb
természetének folyásából való practica, melyből gyerekeknek születéseknek
természetek és a napoknak mivolta megismertetnek azaz magyar planétás könyv.”
Aki sokat forgatta ezt a könyvecskét, az elmondhatta magáról, hogy „érti a csíziót”,
tehát sok mindent tud. Hogy ez a tudás menyit is érhetett egykor, arról fogalmam
sincsen. Egy helyen, ahol „a hét planétáknak a természetéről, járásáról” van szó, ezt
olvashatjuk: „A mely órában a Jupiter uralkodik, abban jó királyokat koronázni,…
vetni, fát ültetni,.. szederjes színű lovakat venni.” Ugyanakkor nem jó borotválkozni,
vagy vermet és földet ásni. Nos, borostásan még csak-csak, de hát ásás nélkül hogyan
ültessünk fát? Szóval nekem ma ennyit ér a csízió, de azt is mondhatnám, hogy nem
igazán értem a csíziót.
Őseink fákhoz fűződő viszonyának egy másik formáját sok mindennek
nevezhetnénk, csak éppen tiszteletnek nem. Ennek a viszonynak a pontos
meghatározása helyett inkább lássunk néhány példát, elsőként ismét a „Magyar
Mythologia” segítségével:
„…a hideglázban lévő az élőfához mén, üdvözli őt: dicsértessék st. fa!
vendéget hoztam neked, a harmad v. negyednapos hideglelést, itt egyen meg a fene
vele együtt, te rád hagyom, többet vissza sem nézek.” Ugyanez a Révai Nagy
Lexikonából: „Hideglelős magyar paraszt napfelkelte előtt megráz egy élőfát:
’Vendéget hoztam neked, a hideglelést; te rád hagyom’.” A viszonynak ez a formája
tehát betegséggel, kellemetlen dolgokkal kapcsolatos. A korábban már idézett Újabb
virágoskönyv erről is bővebben ír:
„A hiedelem szerint a bodzabokor megvédte a házat a villámcsapástól és a
vöröskakastól, megóvta az istállóban levő állatot a ragálytól és a megrontástól, de
magába vett minden betegséget, ha annak nevét különleges szertartások közepette az
ágak üregébe belesusogták, vagy ha a betegséget a bodza letört és fölbe ásott ágában
megátkozták. A szláv népeknél a levágott hajat, a körmöt, a kitörött fogakat, a sebről
leszakadt vart a bodza alá ásták, mert már a vének is úgy tudták, hogy akinek a haja a
bodza alatt van, annak többé nem fájdul meg a feje, nem hasad be a körme, nem
odvasodik ki a foga, nem lesz többé gyulladásos a sebe, de azt is hitték, hogy a
bodzára átplántálhatják a hideglelést, a vörhenyt és sok más betegséget.
Nálunk, a palócoknál volt szokásban a bűbájos gyógyítás egy érdekes módja,
amelyhez hasonló a fűzfával kapcsolatban is dívott. A hideglelős palóc odament a
bodzához és így szólította meg: ’Bodza engem hideg lel, és ha az engem el nem hagy,
Istenuccse kiváglak’, és ki is vágta, ha a hideglelés el nem hagyta. Úgy látszik csak a
palóc volt olyan bátor, hogy a bodzát kivágja, ha baján nem segített, mert
Németország sok vidékén a nép nem mert a bodzához rossz szándékkal nyúlni…”
Oláh Andor a népi gyógyászatról szóló könyvében idézi egy 1516-ból
származó ráolvasás szövegét, majd rövid magyarázatot fűz hozzá:

„Erdőn jár vala lebke tárgy
Béka vala ekéje,
Kígyó vala ostora,
Szánt vala követ,
Vet vala kövecset.
… A ’lebke tárgy’nem más, mint a szél betegségdémon, mert fák és a fák
csoportja, az erdő a szél legjellemzőbb tartózkodási és megnyilvánulási helyei.”
Valószínűleg ezzel egy tőről fakad az a vogul – tehát finnugor - hiedelem is,
amiről ugyanitt olvashatunk. „A menkűóriások erdőben futkosó, rémesen kiáltozó
sivító-fütyülő alakok; hegyi erdő a lakhelyük. Midőn a menkű az erdőben jár,
recsegnek a fák, töredeznek a gallyak, süvölt a szél. Ha dühös gondolattal vannak, az
ágas fát hadd tördeljék, a tűleveles fát gyökerével hadd forgassák ki, ha pedig jó
szívvel vannak, csendes széllel, jó gondolattal menjenek, meleg széllel, jó szívvel
haladjanak. Gyógyítják az embereket, rontanak és gyógyítanak.”
Úgy tűnik, hogy itt a fák és a szél együtt játszanak szerepet a gyógyításban,
vagy rontásban. A lexikon szerint mindezek az egykori áldozásokkal is kapcsolatban
vannak.
„Számos nép, így a velünk rokon mordvaiak is, az istenségnek hozott
áldozataik egy részét fákra aggatják, vallásos szertartásaikat szent fák alatt hajtják
végre. Manapság pl. a torjai Büdös-höz zarándokolt beteg székely öntudatlanul is
még mindig áldoz, midőn a közellevő fák valamelyikére ruhadarabot akaszt azon
hitben, hogy ezzel megmenekszik betegségétől. Számos betegségnél a nép a beteg
használta gyógyszereket élőfára akasztja.” Hogy nálunk meddig voltak ilyen
hiedelmek, arról Oláh „Új hold, új király!” című könyvében olvashatunk:
„De a hideglelős beteg ingét kitették a határban álló csipkebokorra is, hogy a
szél elfújja. Általánosan ismert a beteg ruhadarabjainak fákra, bokrokra akasztása
ugyanilyen célból. Hoppál Mihály megállapítása szerint ’a hatvanas évek elején még
fényképezhettünk a szélben lebegő rongyocskákat, a nyolcvanas évek elejére már
megszűnt a szokás’ Abaújszántón.”
Ezt a mondatot olvasva furcsa
gondolatai támadnak az embernek.
Dunaújvárosban ma is tucatjával
fényképezhetnénk a fákon, bokrokon lógó, vagy a házak között a
szél által kergetett különféle
rongyokat, papírt és műanyag
zacskókat. Ha az utókorra csak
ilyen felvételek maradnának,
minden magyarázat nélkül, akkor
lehetséges, hogy a távoli jövőben
a mi korszakunk kutatói azt
gondolnák: a XXI. század elejének
embere így áldozott a jóléti
társadalom Usa és Eu nevű isteneinek. Pedig csak a szemétgyűjtés- és szállításnak a
barbárság korából visszamaradt módszereivel, illetve annak következményeivel
szembesülnének.
Nem állom meg, hogy a fákkal való ősi kapcsolat egy eddig még nem említett
módjára is hozzak példát. Igaz, nem hazait, de talán őseinknél is lehetett ilyen, csak
nem találtam meg a forrást. Hiszen, mint láttuk, a régi hiedelmek akkor is széles

körben, „határok nélkül” terjedtek. Éppen ezért bátran idézem Arszenyevet, illetve
Derszu Uzalát.
„A nappal és az éjszaka közti átmenetben mindig van valami titokzatos. Az
erdő ilyentájt borússá és szomorúvá válik. Mindenütt mély és nyomasztó a csend.
Azután alig érzékelhető hangok keletkeznek. Mintha mély sóhajokat hallana az
ember. Honnan erednek? Azt hihetnénk, hogy maga a tajga sóhajtozik. Abbahagytam
a munkát, és teljesen átengedtem magam a környezet hangulatának. Révedezésemből
Derszu hangja zökkentett ki.
- Rosszul fogunk itt aludni – mondta szinte önmagának.
- Miért? – kérdeztem tőle.
Szótlanul mutatott az erdőben felbukkanó ködfoszlányokra, amelyek mint kósza
kísértetek gomolyogtak erre-arra.
- Te ezt nem érted, kapitány – folytatta, - Ezek ugyancsak emberek.
Azután elmagyarázta nekem, hogy a ködfoszlányok valamikor szintén
emberek voltak, de eltévedtek az erdőben, éhen pusztultak, és most a lelkük olyan
helyeken kószál a tajgában, amerre csak ritkán vetődnek élőlények.”
Azt hiszem, hogy minden erdő félelmetes is tud lenni, hogy a benne uralkodó
sötétség, gomolygó köd sötét gondolatokat is tud kelteni az emberben. A sötét
gondolatokhoz pedig borzongató mesék illenek. Stefan George német költő
valószínűleg ugyancsak megtapasztalhatta valamelyik zordon erdő hangulatát, mert
az alábbi verssoraival mintha saját magát akarná bátorítani:
„Bár az erdőkre súlyos köd szakad,
ne rettenj, menj tovább, ha bármi okkal,
bátran beszélj sápadt alakzatokkal:
már közelítenek, s nem vagy magad.”
Aki járt már éjszaka erdőben, netán egyedül, ráadásul alaposan el is tévedt, és
órákig bolyongott a fák között anélkül, hogy tájékozódni tudott volna, az
megtapasztalhatta, hogy miféle gondolatokat ébreszthet az emberben az ilyen
aspektusból is megismert erdő, mennyire elszabadulhat az ember fantáziája,
eluralkodhat a félelem rajta. Még akkor is, ha ő maga nem hisz semmiféle erdei
szellemekben, vagy kósza kísértetekben. Apám mesélte, hogy fiatal erdész korában a
kárpátaljai Oroszmokrán félelmében majdnem agyonlőtt egy tehenet, mert a sötétben
medvének nézte.
Azon a vidéken a legelő jószágot, közte az arrafelé leggyakoribb, sötétbarna
színű teheneket is szabadon engedték legelészni a hegyi erdei tisztásokon, vagy a fák
között, és csak télire hajtották be őket valami fedél alá. A tehenek nyakába kolompot
kötöttek, hogy könnyebben megtalálják őket fejéskor. A kolompszó messzire
elhallatszik, és mindegyik kolomp másképpen szól. Olyan ez a tehénnek, mint a
személyi igazolvány.
Apám a havason járt egy másik erdésszel, de kétféle úton indultak haza.
Útközben nagy vihar kerekedett, ami jócskán megnehezítette a haladást; így aztán
ráesteledett apámra, aki kis híján eltévedt a vízmosásokkal, szurdokokkal szabdalt
hatalmas, rengeteg erdőben. Ebben az erdőben még ma is élnek farkasok és medvék,
akkoriban pedig még gyakoribbak voltak. Lefelé jövet az egyik hegyről, egy villám
fényénél észrevette, hogy a fák között mozgolódik egy embernél nagyobb, hatalmas
barna test. Apám, ahogyan egy hivatásos vadászhoz illik, előbb többször felszólította
a „barnaságot”, hogy közölje vele kilétét. Miután nem kapott választ, megcélozta a
medvét. Tudta, hogy egy lövés meg sem fog neki kottyanni, hiszen azt sem láthatta,

melyik irányban van az állat feje. Ám mielőtt lőhetett volna, megszólalt a tehén
nyakában a kolomp. Ez a jól ismert hang egyrészt megmentette a tehénnek az életét,
másrészt a botcsinálta „medvevadászt” is megkímélte egy csomó kellemetlenségtől.
A máramarosi Kárpátok
erdeihez hasonló erdőrengeteg a mai Magyarországon már nincsen,
hiszen ezek a régesrégi
erdők, a magyar erdészet
büszkeségei lassan már
egy évszázada elhagytak
bennünket,
mondhatni
„kivándoroltak”.
Éppen
ezért
kellene
sokkal
jobban vigyázni azokra a
kisebbekre, amelyek még
megvannak
Az alsóörsi gyerektábor vezetői, pedagógusai valamit azért tudhattak az
előzőekben részletezett ember-fa viszonyról. Emlékszem, hogy az én gyerekeim a
többi gyerekkel együtt az erdőben kiállt késő esti „bátorságpróbát” tartották a nyári
szünidő legnagyobb élményének, még felnőtt korukban is szívesen emlegették. De a
fiammal és unokámmal együtt a hegyekben végrehajtott komolyabb éjszakai erdei
túra (természetesen alapos eltévedéssel) nekem is sokáig emlékezetes marad.
Mindenesetre én a magam részéről azt ajánlom, hogy inkább féltsük az erdőt,
mintsem féljünk tőle! Legyen ez a fákhoz, az erdőhöz való viszonyunk legújabb
formája. Mert ha igazán féltünk valamit, akkor arra biztosan jobban is fogunk
vigyázni!
Mi dunaújvárosiak természetesen elsősorban a saját erdeinkre vigyázhatunk.
Mert félnivalónk itt az erdőktől nincsen, viszont annál inkább aggódhatunk értük,
hogy ne érje őket jóvátehetetlen kár, vagyis minél tovább betölthessék azt a
szerepüket, amit szántak nekik: hogy bennünket védjenek. Mert azt ugye minden
kertelés nélkül bevallhatjuk, hogy mindaz, ami manapság belterületi erdeinkben
folyik, inkább csak paródiája a környezettel való törődésnek. Jobb sorsra szánt
parkerdeink berendezéseinek roncsai között többnyire hajléktalanok tanyáznak, de az
illegális fakivágások száma is egyre nő. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének
„mámorától” elbódulva azt sem vagyunk hajlandók észrevenni, hogy szinte már
nagyüzemi méreteket öltött az erdeinkbe történő szemétlerakás. Mindezek
természetesen a legkisebb következmény nélkül lehetségesek, hiszen a tulajdonos
nem nagyon figyel oda.
Nyilvánvaló dolog, hogy a mi fáinkhoz, a mi erdeinkhez való mindenkori
viszonyunkat mi magunk alakítjuk ki, ezért annak esetleges eltorzulásáért rajtunk
kívül senki más nem okolható. Ebből következik, hogy a hibákat helyrehozni is
magunknak kellene, méghozzá minél előbb.
A mai ember már nem tiszteli a fákat, de ez nem zárja ki, hogy megbecsülje
őket mindazokért a tulajdonságaikért, amelyekkel az emberiség javát szolgálják. Mert
a tényeket mindenkor illik tisztelnünk, éppen saját jól felfogott érdekünkben. Persze
azért ma sem árt odafigyelnünk az olyan „érzelmi megközelítésekre” sem, mint
amilyenek Illyés Gyula alábbi verssoraiból is kicsendülnek:

„Kivághatták a vén nyárfát,
az óriás patriarchát,
áll az abban a berekben,
mely zúg emlékezetemben.
-------------------------------Sajdít az ösztön homálya
valami ősi világra,
melyben ember, állat és fa
közös atya ivadéka!”
(I.Gy.: Örök berek.)

Lássunk hát két növénycsaládot, a hajdan szentnek tartott, de ma is nagy
megbecsülésnek örvendő fák két ismerős csoportját. Vajon hogyan megy ma a
soruk?

20 Hársfafélék
(Tiliaceae)

Népes, több mint 700 fajt számláló család. A fajok többsége a trópusi
területeken őshonos, de az általunk ismert hársfajok többsége az északi, mérsékelt
övben él. Néhány kivételtől eltekintve fás szárú fajok alkotják a családot. Leveleik
szórt állásúak, csillagszőrösek, esetleg karéjosak lehetnek. Apró, sokporzós virágaik
illatosak. A virágokra jellemző az ötös tagolódás. Termésük fásodó makkocska, vagy
húsos termés lehet.

Kislevelű hárs Tilia cordata (Miller)
Jellemzése: Megfelelő térállásban
terebélyes, nagy koronát nevelő
lombhullató fa. Levelei szív
alakúak, a csúcsban kihegyesedők.
A levél széle fűrészes. A levelek
fonákán, az érzugokban apró
barnás levélszőrök láthatóak. Őszi
lombjának színe világossárga.
Felleveles virágai halványárgák,
ötszirmúak, illatosak. Virágzási
ideje júniusra esik. Termése kerek,
elfásodó szürkészöld színű makkocska, mely fellevele segítségével
messzire repül a szélben. Kérge
sima felületű, szürkés színű, mely
a fa életkorával egyidejűleg sötétedik.
Származási hely: Nyugat- Ázsia,
Európa meszes talajú erdőterületei.
Egyéb: Kiváló mézelő növény,
virágát teának gyűjtik.

Felhasználása: Puha fáját könnyű megmunkálni, ezért edényeket,
játékokat készítenek belőle. Régen hajóépítésre
és rostkészítésre használták fel. Erdészeti
felhasználása hegyvidékeinken jelentős. Zárt
állományban egyenes,
jól hasznosítható törzset
nevel. Illatos virága és
zárt lombozata miatt
fasorai sokfelé széles
útjainkat kísérik.
Helyi jelentősége: Párás környezetet kedvelő faj, ezért
városunkban az utak mentén nem mindig fejlődik megfelelően. A
Kossuth L. utcában számára kedvezőtlen környezeti feltételek
között – a zárt épülettömb déli oldalán – kevés új hajtást fejleszt.
Nagyobb parkjaink párásabb viszonyai között bontakozik ki teljes
szépségében. A Petőfi liget fái között megtalálhatjuk figyelemre
érdemes egyedeit. Városi védőerdeinkben számos helyen
előfordul.

Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos (Scopoli)
Jellemzése:
Kislevelű
rokonához
hasonlóan,
terebélyesre
fejlődő
lombhullató fa. Szíves vállú levele
nagyméretű, széles tojásdad. Széle
szálkásan fogazott, kihegyezett csúcsú.
Színe a levél felszínén haragoszöld, a
fonáki oldal kissé világosabb. Virága
és termése hasonlít a kislevelű
hárséhoz, de annál mindkettő kissé
nagyobb. Virágai illatosak. Kérge
hasonlóan szürke, finoman repedezetté
válik idős korában. A párás
körülményeket kifejezetten kedveli
nagyobb méretű levélzete miatt.

Származási hely: Délnyugat-Ázsia, Európa
nedves erdőterületei.

Egyéb: Régóta elterjedt
hazánkban, amit helységneveink is tükröznek. Virágát a méhek szívesen látogatják, ami meghűlések elleni teák alkotórésze is.
Felhasználása: Hasonló a kislevelű hárséhoz. Fája nem hasad, jól szegezhető.
Helyi jelentősége: Védőerdeinkben gyakran előfordul. Zárt állományban elágazásmentes törzset nevel. Parkjainkban számos helyen találkozhatunk képviselőivel.
Szabad térállásban, védett mikroklímában tekintélyes méretet ér el.

Ezüst hárs Tilia argentea (Moench)
Jellemzése: Zárt lombozatú, szabályos
kúp alakú, nagyméretű koronát nevelő
lombhullató fafajunk. Levelei fonáka
ezüstösen nemezes. Levélválla szíves
alakú, a levélszél sekélyen karéjos
lehet, fűrészesen fogazott. A virágok az
előbbi két fajt követően nyílnak.
Bódító illatúak. A virág szirmai kissé
vaskosabbak és halványabb sárgák,
krémfehérek,
előzőekben
említett
társaival ellentétesen. A termés a
nagylevelű hárséhoz hasonló fásodó
makkocska. Kérge szürkés színű,
finoman repedezett idősebb korában.
Származási hely: Délnyugat-Ázsia,
Délkelet–Európa szárazabb éghajlatú
erdőterületei.
Egyéb: Tilia tomentosa néven is ismert
a faj. Virága gyógyteának nem alkalmas. Szabályos, kúp alakú koronát
nevel a „Szeleste” nevű fajtája. Levelének nemezes bevonata miatt a városi
szárazabb körülményeket legjobban
elviselő hársfajunk.
Felhasználása: Elsősorban – különösen a kiegyenlített
növekedésű fajtáit díszfaként ültetik
széles utcákban és
parkjainkban.
Helyi jelentősége:
Nagyon szép alakú
fák találhatóak a
Weiner T. krt. mögött levő parkban.
Gyakran láthatjuk
sétáink során példányait fasori fákként
a Bocskai utcában,
a Vasmű út középső elválasztó sávjában és a Vasvári iskola előtti szakaszon. Szárazságtűrése miatt a városfásításban
térhódítása várhatóan növekedni fog.

Amerikai hárs Tilia americana (Linné)
Jellemzése: Nagy méretet
elérő, kissé oszlopos koronát nevelő lombhullató fa.
Levele hasonló a többi
hársfajéhoz, csaknem kerek. Jellemző a féloldalas
szív alakú levélváll. A levelek széle durván, szálkásan fogazott, fonákukon az
érzugokban barna szőrözöttség található. Nyár közepén hozza halványsárga,
illatos virágait. Kerek, fásodó termései halvány
szürkészöld színűek. Szürkésbarna kérge bordázottá válik. Lombja ősszel intenzív sárga színt vesz fel. Jó
szerkezetű, tápanyagban gazdag talajban, párás környezetben érzi jól magát.
Származási
hely:
Észak-Amerika keleti területén lévő erdőterületek.
Egyéb: Kissé durvább szerkezetű levélzete miatt a hársat
kedvelő kártevők elkerülik.
Felhasználása: Párásabb nyirkosabb, körülményeket igényel,
ezért nagy parkokban, tág térállásban
ültetik. Szabályos alakú lombkoronája
miatt díszfaként terjedt el hazánkban.
Helyi jelentősége: Vannak hazai hársfajok és fajták,
melyek közül a kertészek tudnak válogatni. Ez a faj és
szelektált kertészeti fajtái újabb választási lehetőséget
teremtenek zártabb és karcsúbb koronájukkal, későbbi
időszakban sárguló sötétzöld lombozatukkal.

Krími hárs Tilia x euchlora (Koch)
Jellemzése: Közepes termetű,
zárt koronát nevelő lombhullató
faj. Levele a kislevelű hársénál
kissé nagyobb, a levél széle
finoman fogazott. Ferde, szív
alakú levélváll jellemzi, a fonáki
oldalon az érzugokban barnás
szőrözöttség található. Nyár közepén virágzik. Virágai és
termése hasonló a kislevelű
hárséhoz. Sima, szürke színű
kérge idősebb korában sötétebbé
válik, berepedezik.
Származási hely: Pontosan nem
ismert. Tudományos elnevezéséből kitűnik, hogy két hársfaj
természetes módon keletkezett
hibridjéről van szó. Valószínűleg
a T. cordata és a T. dasystyla
fajok kereszteződéséből keletkezett. Nevéből következtetve
Délnyugat-Ázsia erdőterületein
találkozhattak a fajjal először.
Egyéb: Júliusi virágzása, a városi,
szennyezettebb körülmények iránti
tűrőképessége miatt elterjedőben
van zöldterületeinken. Kertészeti
felhasználásban a T. europea”
Euchlora” elnevezést használják
újabban a fa megnevezésére.
Felhasználása:
Gyűjteményes
kertekben, arborétumokban fordul
elő gyakrabban, bár újabban
kertészeti faiskolai termesztésben
is elterjedt. Közepes termete miatt
városi parkokban szoliterként,
illetve útsorfaként is elterjedt.
Helyi jelentősége: Régebben készült felmérés szerint a belvárosi területeken egyetlen
képviselője található a Vasmű u. középső zöldterületi sávjában, ezért helyi ritkasága
miatt fokozott figyelembe részesül. Az idős egyed növekedési erélye már lelassult, az
időskori koronaalak jellemzi.

29 Diófafélék
(Juglandaceae)

A család 7 nemzetségébe 60, jellemzően lombhullató fafaj sorolható. ÉszakAmerikában, Ázsiában, Japánban és Európában őshonosak fajai. Leveleik általában
szórt állásúak és szárnyasan összetettek. Apró, egyivarú sziromlevél nélküli virágaik
külön porzós és termős barkavirágzatot alkotnak. Egylaki növények. Diótermésük
szárnyas is lehet.

Kaukázusi szárnyasdió Pterocarya fraxinifolia (Spach)
Jellemzése: Közepesen nagy, terebélyes
koronát nevelő lombhullató fa. Levelei
szárnyaltan összetettek, közepes méretűek.
Színük fényes sötétzöld, szélük fogazott.
Őszi lobszíne sárga. Apró, szirom nélküli
virágai tavasszal lecsüngőek. A porzós
barkák nagyobbak, a termősek karcsúbbak.
Belőlük fejlődnek ki a fűzérszerűen lecsüngő, két félkör alakú zöld szárnnyal
szegélyezett, apró diók. A füzérek 30-40 cm
hosszúak is lehetnek. Fehéres szürke kérge az
évek során barázdálódik.
Származási hely: Kelet-Kaukázus, ÉszakIrán mocsaras területei.
Egyéb: Levélzete miatt kissé hasonlít a hazai
kőriseinkre.
Felhasználása: Gyűjteményes- és botanikus
kertekben fordul elő leggyakrabban, faiskolai
forgalomban nem terjedt el.
Helyi jelentősége: A Vasmű u. középső sávjában a városunkban ismert egyetlen fa
hozza évről évre termését. Ritkasága miatt
fokozott figyelemre és védelemre érdemes.

Nemes dió Juglans regia (Linné)
Jellemzése: Terebélyesre
fejlődő lombhullató fa.
Páratlanul szárnyalt, összetett levele 7-15 levélkéből
áll. A levélkék mindkét
oldala levélszőrökkel borított, szélük fogazott. Zöldesbarnás porzós barkái
május közepén nyílnak. A
zöld színű termős virágok a
hajtások végein ülnek. A
zöld burokkal és kemény
héjjal körbevett termése
ehető. A magbél barázdált
felületű, olajat tartalmaz.
Fiatal korában sima, szürke színű kéreg bordássá válik.
Származási hely: Európától Perzsiáig szinte mindenütt őshonos.
Egyéb: Termését a varjak
szívesen fogyasztják, miközben időnként elejtve a termést - nagy
távolságra terjesztik.

Felhasználása: Leveléből festékanyagot vonnak ki, de
gyógyhatással is rendelkezik.
Lassan – 15 év alatt - fordul termőre, ennek ellenére sokfelé termő gyümölcsösök
céljából telepítik. Fája kiválóan megfelel bútorgyártás céljára. Keresett árú a diórönk.
Szőlőtermesztéssel foglalkozó gazdálkodóknál a porta képéhez hozzátartozik a diófa.
Majdnem minden kertben, mint árnyékadó fa megtalálható.
Helyi jelentősége: Valószínűleg gyümölcse miatt a többemeletes házak között is
előfordul. A családi házas lakóövezetben gyakori út menti sorfa, mely a légvezetékek
megjelenése miatt lassan kiszorul az utcákról. A Béke ligetben, valószínűleg a
madarak közvetítésével, természetes módon nagyobb erdőfoltban terjedt el.

Fekete dió Juglans nigra (Linné)
Jellemzése: Kissé terebélyesebb
előző rokonánál. Levele hasonlóan
szárnyasan összetett, de a levélkék
csúcsa határozottabban kihegyezett. A zöld színű termős és porzós
barkák virágzása hasonlóan zajlik.
Termései nagyobbak, mint a
nemes dióé, általában egyesével
ülnek a hajtások csúcsán. A zöld
burok egy barázdált felületű,
sötétbarna diót rejt. Ugyancsak
sötétbarna kérge feketés bordákkal
osztott.
Származási
hely:
Észak-Amerika középső és keleti területei.
Egyéb: Levele társához hasonlóan csírázást gátló anyagot
tartalmaz, ezért össze
kell gyűjteni és elégetni az őszi időszakban.
Felhasználása: Fája
ugyanolyan
értékes,
mint gyümölcséért termesztett társáé. Diója
pörkölve ehető.
Helyi jelentősége: A Vasmű u.
közepére - a távolsági autóbusz
megálló mellé - nem tudni
milyen megfontolásból került, de
a nem túlságosan kedvező
környezeti adottságok ellenére
szépen fejlődik. Környezeti
igényeinek megfelelőbb helye
van a Szalki-sziget ártéri
erdőtársulásában. Nem túl szerencsés helyen, az Erdősor parkoló állásai mellett is találkozhatunk egy kisebb fasorral.

