Mesterséges Paradicsomok

„Olyan, mint a berekesztett kert az én húgom, jegyesem!
Mint a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő!
A te csemetéid gránátalmás kert, édes gyümölcsökkel egybe,
cziprusok nárdusokkal egybe.”
(Biblia: Énekek Éneke.)

Az emberiség nagyon hosszú ideig magától
értetődően a természeti környezetben, a
természettel együtt élt, és nyilván senkinek sem jutott eszébe ezt a környezetet
jelentősen megváltoztatni, netán elpusztítani. Őseink elfogadták mindazt, amit a
természet számukra nyújtott, és igyekeztek életben maradni az adott környezeti
viszonyok között. Később, amikor már szaporítottak is bizonyos növényeket, a fátlan,
barátságtalan vidéken lakó embereknek talán eszükbe jutottak másutt látott szép
természeti tájak, amelyekhez hasonlót maguk is szerettek volna sivár környezetükben
létrehozni. Fák ültetése, vagyis kertek létesítése már igen korán, az időszámítás előtti
évezredekben is gyakorlat lehetett, hiszen a sumérok képírásában a kertnek már külön
jele van. Ilyeneket nyilván azokon a vidékeken hoztak létre, ahol egyrészt sok ember
telepedett le, másrészt ott, ahol ehhez megfelelő volt az éghajlat. C. Holmes:
Világszép kertek című könyvében ezt olvashatjuk:
„A legkorábbi kertek, melyekről dokumentumok is fennmaradtak, az i.e. 7.
században Perzsiában épültek, hatásuk a keletről nyugatra vezető kereskedelmi utak
mentén végig érezhető. A perzsa és egyéb ókori kertek szoros kapcsolatban voltak
nemcsak az illető hely topográfiájával, hanem a mindenkori vallással is. Évezredeken
át vezették csatornákban, ún. kvanatokban a hegyi források vizét a perzsa
településekre, hogy azzal öntözzék a ’bekerített kerteket’ (óperzsául: pairidaeza,
görögül: paradeiszosz)… Egy évezreddel később az iszlám úgy tartotta, a
Paradicsomot négy folyó – tej, víz, méz és bor – jelképezi, a folydogáló, csobogó
vízzel öntözött kert az igazhívő számára egyben metafora is. A történelmi „negyedelt
kert” (csahár-bág), amikor ’négy folyó’ találkozott egy központi pavilonnál vagy
medencénél, az érzékek segítségével mutatta be a földi Paradicsomot, adott ízelítőt a
mennybéli világról.”

A latin parcos szó, amelyből a mi park szavunk is származik, eredetileg
ugyancsak bekerített helyet jelentett, akárcsak a görög paradeiszosz.
Érdekes, hogy a különböző források néha mennyire egymástól eltérően
mondják el ugyanazt a dolgot, és az ember nem tudja, hogy valójában kinek higgyen.
Ilyen, az európai ember által ritkán hallott dolog a csahár bág is, amely ma az iráni
(perzsiai) Iszfahan város főutcájának hivatalos neve. Ez az utca egy hajdani, vízzel
öntözött kertet kettéválasztó széles útnak a helyén húzódik, amelyet csahár-bág-nak
neveztek. A főutca nevétől függetlenül eredetileg a négyfelé osztott kertet hívták így,
ám az iszfaháni kert korántsem a legősibb időkben, hanem „csak” i.sz. 750-ben
létesült. A később a bagdadi kalifátus élére került első Abbászid- kalifa, bizonyos
Abdul-Abbász-asz-Szaffáh (a vérengző) úgy döntött, hogy itt teremti meg azt a földi
paradicsomot, amely az égihez lesz hasonlatos. Az Omajjád-dinasztia hatalmát
megdöntő harcos sivatagi törzs fia képzeletében a mennyország egyenlő volt a
sivatagi oázisra emlékeztető, de annál sokkal nagyobb és szebb, növényekkel dúsan
beültetett és bőven öntözött kerttel.
Az egyébként kopár tájon csodálatos
édent teremtő, ám előzőleg az
Omajjád-dinasztiának - egy kivételével - minden tagját kiirtó kalifa
tevékenysége jó példája az iszlám
térhódításával együtt járó pusztításnak és építésnek. A győzelmes
vezérek mindenesetre a maguk
számára még a földi életben
biztosítani akarták a paradicsomi
körülményeket.
Erről az utóbbiról Várkonyi
Nándortól még egyebet is megtudhatunk, aki a Sziriat oszlopai című könyvében ezt
írja:
„Az araboknál a Korán játszotta félig-meddig azt a szerepet, amit a kínaiaknál
a hivatalos történetírás: sok mindent magába szívott az irodalomból… itt-ott átütődik
a népi hagyományok anyaga. Megtaláljuk a vízözön emlékét is, azonban összekeverve
a Paradicsom mítoszával és a gonosz Káin-fiak történetével. Ád az őskirály (nyilván
Ádám), fiai pedig Sedid és Sedad, s Irám két kertjében (Paradicsomban) élnek
boldogan. A két kertet, illetve Paradicsom-várost… Dél-Arábiában, Sába országában
lokalizálták, s ott pusztulása óta láthatatlanul ma is áll…. Allah szól (354. szura, Irám
áradása): ’Sába lakói a földön, ahol lakának, égi jelet bírtak, két kertet, jobbfelől és
balfelől. Azt mondtuk nekik: Egyétek a táplálékot, amit az Úr ad néktek; adjatok néki
hálát. Szép tájékon laktok, és megbocsátó uratok van. – De ők elfordultak az
igazságtól. Ellenük küldtük tehát a gátak áradatát, és két kertjüket két másikká
változtattuk, melyek keserű gyümölcsöket teremnek és tamariszkot és a kis lótusz
néhány gyümölcsét.’”
Ez a hagyomány is azt igazolja, hogy már a nagyon régi időkben létezhettek
azon a vidéken szép, gondozott kertek. Ám az elmondottak ellenére nyilván nem
mindenki engedhette meg magának azt a luxust, hogy kedvére alakítgassa a
környezetét. Ez nyilván csak a hatalmasok, a nagyon gazdag emberek kiváltsága
lehetett, például egyes uralkodóké. Az olyanoké, mint amilyen a nagy babiloni király,
Nabú-kudurri-uszur volt, aki időszámításunk előtt 604-562 között uralkodott. Az ő
nevének korábbi hibás olvasatai (melyeket többek között mi is így tanultunk még az
iskolában): Nabukodonozor, illetve Nebukadnécár. Wolf Schneider német szerző

Városok Urtól Utópiáig című könyvéből az ő kertjeiről is sok mindent megtudhatunk.
„Nebukadnécár nagy palotájában volt a hét világcsoda egyike, Szemiramisz
függőkertje. Bár ezeknek a kerteknek semmi közük sem volt a mondabeli asszír
királynőhöz, Szemiramiszhoz, s „függeni” sem függtek, kétségtelenül figyelemre
méltóak.
A hagyomány szerint – és ezt az ásatások is alátámasztották – Nebukadnécár
Perzsiából származó felesége a sík Babilonból visszavágyott hazai hegyeibe. A király
nem sajnálta a költségeket, s hegyi tájat varázsolt hitvese számára. Teraszosan
emelkedő pompás tetőkerteket telepíttetett; a legfelső olyan magas volt, mint a belső
városfal. A kertek terméskő boltozatokon nyugodtak, az alattuk levő termekbe
sohasem sütött be a nap, és a kertek öntözése kellemesen hűvös hőmérsékletet
biztosított. Mezopotámia nyári forróságában bizonyára mesésnek tűnt ez a
légkondicionálás.”
Diodórosz, aki maga is csak másoktól hallhatta a függőkertek történetét, ezt
írja: „A talajt kiegyengették és sűrűn beültették a legkülönfélébb nagy és szép fákkal.
Látványuk szívderítő volt…. a folyóból elegendő vizet vezethettek fel anélkül, hogy
kívülről bármit is látni lehetett volna.”
Hát igen, aki szereti a szépet, és elég nagyvonalú ahhoz, hogy pénzt és
fáradságot nem kímélve áldozzon is érte, az számíthat rá, hogy kivívja majd az utókor
csodálatát. De nem szeretnénk, ha a folyóvízzel öntözött kertek és fák dolgában
egyedül csak az említett függőkertek maradnának meg emlékezetünkben. Az
alábbiakban minden kommentár nélkül néhány rövid szemelvényt, idézetet közlünk
innen-onnan, különféle forrásokból.
„8. És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté
az embert, akit formált vala.
9. És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre
jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásnak fáját.
10. Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére, és onnét elágazik
és négy főágra szakad vala.” (Biblia, Mózes I. könyve.)
„Nebukadnécár …négy csatornát is ásatott az Eufrátesz és a Tigris között,
kettőt pedig az Eufrátesszel párhuzamosan…Az Eufrátesz a városon folyt
keresztül…” (W. Schneider: Városok Urtól Utópiáig.)
Ámde több ezer évvel Nabú-kudurri-uszúr előtt is voltak már itt kertek, fák,
ligetek. Ágh Attila a valóságban is létezett Gilgames uralkodásának idejéről szólva ezt
írja:
„Ha Sumér Országba látogatnánk, hatalmas városai, rendezett útjai és
csatornái, virágzó kertjei láttán nem csodálnánk, hogy a Biblia a sumér városok
alapján írja le az Édenkertet, amelyben az első ember, Ádám élt… A város közepén
állt a belső város, a citadella, amelyből kimagaslott a város főistenségének temploma,
a lépcsőzetes piramisra emlékeztető zikkurat. A legépebb állapotban ránk maradt
’templomhegy’ Úr városából való, s hatalmas méretei még ma is lenyűgözőek:
alapterülete 62×43 méter, három, egyre keskenyedő szint épült egymásra, és a
harmadik tetején, 20-30 méteres magasságban Nannar holdisten kék mázas téglával és
aranylemezekkel borított díszes szentélye emelkedik. Az első szintre kétoldalt és
középen száz-száz lépcsőfok vezetett, s innen további lépcsőkön lehetett feljutni a
második, majd a harmadik szintre, a szentélyhez. Mindhárom szinten a teraszokat
földdel hordták tele, és fákkal ültették be – a későbbi függőkertek elődeit látjuk itt - ,
így aztán az egész zikkurat egy erdő borította templomhegy benyomását keltette,
ahonnan messzire csillogott a tűző napon a szentély aranykupolája… Ezt az emberkéz

építette hegyet a városállamok lakói mindenhonnan láthatták, és érezhették
közösségüket vele.”
Ezzel nagyjából megegyezik mindaz, amit a továbbiakban Schneider is ír az
i.e. IV.-III. évezredben virágzott folyamközi városi kultúráról.
„Ebben az évezredben rakták le a sumérok, Dél-Babilónia lakói a városi
kultúra, az írás és a kereskedelem alapjait… Az Eufrátesz és a Tigris völgyének sűrűn
lakott földjét városok, megművelt földek, legelők, kertek és pálmaerdők kultúrált
emberi tájékává alakították…
Mezopotámia szívében az északi Kis és a déli Úr és Eridu között fekszik
Nippur. Nem nagy, de szent város; a sumér főisten, Enlil kultuszának központja… A
templomkörzetet itt is külön fal vette körül. Ezenkívül még csatornarendszer is
elválasztotta a város többi részétől; zöldellő sétányok vezettek végig a vízparton…
Az akkori Eufrátesz mindkét oldalán, gazdagon termő gabonaföldek között
feküdt Kis… A folyam mindkét oldalán parkokkal és kisebb szentélyekkel körülvett
templomtorony emelkedett. A feltehetően már i.e. 3000-ben lakatlanná vált királyi
palota romjai a város koráról és nagyságáról vallanak…”
(W. Schneider: Városok Urtól Utópiáig.)
Ugyanez a szerző Ninivéről szólva nem kisebb személyiséget, mint Jónás
prófétát idézi meg a Szanherib (705-681) korabeli város bemutatásakor:
„Ugyancsak Jónás szerint a metropolisz lakosainak száma 120 ezer, és ez az
adat összevág a 6,7 négyzetkilométeres alapterülettel, ha meggondoljuk, hogy a
falakkal körülvett városban – templomokon és palotákon kívül – még nagy
szőlőskertek és pompás parkok is voltak.”
Ám úgy látszik, szerzője válogatja, hogy ugyanarról a dologról milyen
információkhoz és magyarázatokhoz juthatunk. A jeles szakíró, C.W. Ceram
ugyanerről a városról és uralkodóról többek között ezt írja a Régészet regénye című
könyvében:
„Szanhérib az első félőrült uralkodó az első civilizált világváros trónján…
Szanhérib építkezési őrülete Asszurban, az Asszur isten temploma előtt érte el
tetőfokát. A templomot környező tizenhatezer négyzetméternyi területen, körös-körül
lyukakat fúratott a sziklákba. Ezeket föld alatti csatornahálózattal köttette össze, és az
egészet földdel töltette meg. Kertet óhajtott látni ott az uralkodó!”
Ezzel kapcsolatban csak annyit jegyeznék meg: lehet, hogy a nagy király őrült
volt, de nem valószínű, hogy éppen ez a kertépítés volt őrültségének csúcspontja…
Az idő, meg a sivatag homokja aztán lassan, de kitartóan eltörölte minden őrült
és kevésbé őrült ötletből született kertépítés nyomát, ahogyan ezt Várkonyi is
megerősíti:
„Amikor Xenophón az i.e. V. és IV. század fordulóján elvonul a seregével
Ninive romjai mellett, nem sejti, minő ragyogó múlt emlékei azok. A hatvankapus
Bab-ili s az ősrégi sumér-akkád műveltség bölcsői: Suruppak, melyet még maguk az
istenek építettek, Uruk, Gilgames, a Vízözön-király székvárosa, Ábrahám városa, Ur
és Kis, Lagas, Eridu s az elamita királyság városai három évezred óta alusznak a
sivataggá vált kertországok romjai alatt.”
Azt már csak én teszem hozzá, hogy ezen a csodálatos helyen – amelyet
manapság Iraknak neveznek – a szűnni nem akaró fegyveres összecsapások és
robbantások azt jelzik, hogy a ma embere még nem nőtt fel a korábban itt élt, nagyon
távoli ősei szellemi színvonalára sem. Mert mindaz, ami mostanában ott van,
mindennek nevezhető, csak Paradicsomnak nem...
Pedig korábban már bíztató jelek is mutatkoztak. Neves orientalistánk,
Germanus Gyula – akit az arab tudományos világ leginkább Abdul-Karim néven és

hadzsi-ként ismer – a múlt század hatvanas éveiben Irakban is járt. Kelet varázsa című
könyvében ilyenek is olvashatók:
„Behdset Zeynel, hűséges bagdadi barátunk elvitt kicsinek mondott kertjébe…
A ’kis kert’ hatalmas narancsliget és pálmaerdő volt. Az égbe nyúló, sudár pálmák
koronái összehajoltak, mint a szerelmesek, máshol változatos nyiladékokat alkottak.
Amerre a szem elláthatott, datolyapálmák sűrű erdeje hallatta zizegő suttogását a
gyengén simogató szélben…
Mily elérhetetlen öröm városi embernek a buja természet ölében figyelni
pirkadástól késő estig a napkorong útját az égen! Hallgatni a szellő suttogását, a
madarak énekét, érezni az állatok hűséges ragaszkodását, távol minden meddő
küzdelemtől, közönytől, ridegségtől, meg nem értéstől!”
A másik nagy folyam menti kultúra, az ókori Egyiptom kertjeiről ugyancsak
maradtak ránk írásbeli beszámolók, bár azok a kertek – noha gyakran szintén kultikus
jellegűek – nem hasonlíthatók a mezopotámiaiakhoz. Hilary Wilson izgalmas
könyvében az egyiptomi mindennapokat idézi fel, köztük olyan dolgokat, amelyekről
másoktól ritkán hallani. A fáraók népe című könyvében korabeli papiruszokból idéz,
amelyek a legnagyobb egyiptomi templom, vagyis Amon karnaki temploma
nagyságáról írnak:
„A karnaki templomnak több mint 81 000 fő volt a személyzete, beleértve a
papokat, írnokokat, földműveseket, hajósokat, halászokat, vadászokat, kézműveseket
és adminisztrátorokat, akik a hatalmas gépezetet működtették. A templomnak több
mint 250 000 hektár mezőgazdasági területe, 433 kertje, 46 műhelye, egy 83 hajóból
álló flottája és 65 uradalmi piacvároskája volt, amelyeknek hozama fedezte a
templomi áldozatokat.
Az áldozatokra vizet öntöttek és tömjént égettek… kanál formájú füstölőkben.
A tömjénégető kanalak emberi alkar formájúak voltak…A nyitott tenyér tartotta a
tálkát, amelyben porrátört faszénnel kevert fenyőgyantát égettek… Fenyőfa nem nőtt
Egyiptomban, így rendszeresen expedíciókat kellett indítani a déli vidékekre és
Núbiába, hogy beszerezzék a templom számára létfontosságú anyagot. Több kísérlet
is történt a fenyőfa Egyiptomban való meghonosítására, különösen Hatsepszut és III.
Ramszesz uralkodása alatt, amikor földdel teli kosarakban facsemetéket szállítottak az
országba, azonban a mesterséges öntözés ellenére a fák nem bírták Egyiptom klímáját.
Az illatszer nagyon fontos volt a templomi rituálékban, ugyanis a cél az isten minden
érzékszervének stimulálása volt…
Az istennek bemutatott áldozatok között elmaradhatatlan a virágdísz, csokrok,
girlandok és füzérek formájában, amelyek egyszerre szolgáltak szép látvánnyal és
kellemes illattal. A nagyobb templomok külön virágoskerteket tartottak, kertészek és
virágkötők alkalmazásával, akik naponta elkészítették a díszeket. Naht, akinek thébai
sírja III. Amenhotep uralkodása alatt épült, Amon Virágkertésze volt, és legalább
három fia követte szakmájában.”
Nem ókori, hanem jóval későbbi időkből származó írás Freisingi Ottóé, aki
1147-ben Magyarországon járt, és véleményét mind az országról, mind annak népéről
az utókorra örökítette. A keresztes hadakat kísérő egyházi férfiú így ír őseinkről:
„A magyarok rút arcúak, beesett szeműek, alacsony termetűek, erkölcseikben
és nyelvükben barbárok és vadak, úgyhogy a sorsot jogosan vádolhatjuk, avagy
inkább az isteni türelmet csodálhatjuk, amely ilyen, hogy ne mondjam embereknek,
hanem emberi szörnyetegeknek oly gyönyörű földet adott.”
A másság iránt toleránsnak igazán nem nevezhető püspök ugyanakkor olyan
hasonlatokat használ az ország, a tájék leírásakor, amelyek nem nélkülözik az ókori,
antik és bibliai hasonlatokat:

„Ez az ország… belül szélesen kiterjedt síkság, kitűnik átszelő folyamaival és
folyóival, különböző fajtájú, vadakban gazdag erdeivel, és éppoly kellemes
felületének természetes kedvességével, mint amily gazdag szántóföldjeinek bősége
miatt, úgyhogy Isten paradicsomához, vagy a híres Egyiptomhoz hasonlít.”
Ha a jámbor egyházi férfiú ilyen csodálatos édenkertnek látta az országot,
akkor már érthető, hogy „kertbarát” szomszédjaink történelmünknek úgynevezett
zivataros századai során miért akarták mindenáron megszerezni maguknak. Ha nem is
az egészet, legalább egy-egy darabját… No, de ez nem tartozik a tárgyhoz, térjünk
vissza a mesterséges kertekhez.
A fentebb elmondottak alapján annyi talán megállapítható, hogy az ókori
Közel-Keleten – de talán másutt is – egy időben ugyancsak szokásban volt olyan, más
vidékekről hozott növényekből álló, öntözött és körülkerített kertek létesítése,
amelyek a gyümölcstermesztés mellett esztétikai és – mai szóval mondva – jóléti
célokat is szolgáltak. A biblia „tekintetre kedves” fái tulajdonképpen díszfák, akárcsak
a Pliniusnál olvasható platánfa, amelyet a római birodalom területén „csak”
árnyékáért, nem pedig egyéb hasznáért ültettek. Az is nyilvánvalónak látszik, hogy a
nagy folyamok mentén országló korabeli uralkodók jelentős része saját birodalmának
fővárosát is egy nagy öntözött kertté kívánta varázsolni. A tehetséges, nagyvonalú és
nagyhatalmú kertépítők koruk technikai lehetőségeihez képest, de mai szemmel nézve
is csodálatra méltót alkottak.
Voltak persze jóval egyszerűbb, de nem kevésbé híres ókori kertek is,
amelyekről ugyancsak sokat beszéltek, amiknek a híre máig fennmaradt. Az egyik
ilyennek még a nevével is gondban vagyok, ezért előbb néhány rövid részt idézek az
idevágó irodalomból.
Révai kétkötetes lexikona:
„Gethsemane, kertes birtok az Olajfák tövében. Jézus az utolsó vacsora után ide
vonult tanítványaival.”
Magyar Értelmező Kéziszótár A - Z-ig:
„Gecsemáné”, arameus nyelven olajpincét jelent. Híre arról a kertről maradt fenn,
melyben Krisztus a kínszenvedését megelőző éjjelt töltötte az olajfák hegyén.
H.von Glasenapp: Az öt világvallás:
„… úgy beszélnek Jézusról, mint aki a Getszemáni nevű majorban retteg és
gyötrődik…”
MÁTÉ Evangéliuma:
„Akkor elméne Jézus velök egy helyre, a melyet Gecsemánénak hívtak…”
Annyi mindenesetre nyilvánvaló, hogy ebben az esetben nem valamilyen
díszkertről van szó, hanem inkább egy nagyon is vegyes kialakítású, gazdasági célú
területről, ami elsősorban olajfa ültetvény lehetett. Mert mi más egyéb lehet az olajfák
hegyén, mint olajfa, amelynek árnyékában ugyanolyan jókat lehet aludni, mint
bármelyik erdei, vagy parki fa alatt. Hogy így van, arra bizonyság az Evangélium:
„Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá őket, és monda Péternek: Így nem
bírtatok vigyázni velem egy óráig sem!? … És mikor visszatér vala, ismét aluva találá
őket; mert megnehezedtek vala az ő szemeik.” Ami pedig a helyes elnevezést illeti,
mondhatni nem kielégítő arameus „nyelvtudásom” miatt ennek a Bibliából elhíresült
kertnek a helyes nevét inkább meg sem kísérelem kideríteni; azt viszont tudom, hogy
Dunaújvárosban, a helyi park-fenntartási dolgozók körében gecemányi, vagy
gecemáni kert a beceneve a városi lakóházak előtti, a lakók által eléggé „vegyes”
stílusban kialakított virágoskerteknek. Az elnevezés jelentése náluk nagyjából
egyenértékű a haszontalanság, összevisszaság, és hasonló szavakéval, ezért aztán
ennek megfelelő hangsúllyal is illik kiejteni…

Ha már a Bibliánál tartunk, akkor pillantsunk bele J. Jaroszlavszkij könyvébe
is, akinek az evangéliumokkal kapcsolatos kritikai észrevételei között a szentföld
élővilágára vonatkozó dolgokat is olvashatunk. A Hogyan születnek, élnek és halnak
meg az istenek? című könyvében írja, pontosabban, ő is idézi Moutier-Rousset-től:
„Az evangélisták egész Galileája ábrándokból szőtt ország, amelyről az
evangélistáknak semmiféle reális elképzelésük nem volt. A szent írók tudatlansága
mindenkinek szemébe ötlik, akit a hit nem vakított el…
Palesztina és a környező országok jellegzetes állat- és növényvilágának
nyomát sem fedezhetjük fel az evangéliumokban… Hiába keressük Palesztina
legtipikusabb vadállatait: a félelmetes oroszlánt, … a párducot, a vadmacskát, a
Palesztinában annyira elterjedt sakált és hiénát…
Az evangéliumok flórája (növényvilága) ugyanolyan szegényes, mint faunája
(állatvilága); nem említik az evangéliumok a datolyapálmát, amely igen értékes fa
Palesztinában, s különösen jellemző arra a vidékre… Hiába keressük a szövegben a
legelterjedtebb palesztinai fák nevét – az olajfát, a narancsfát, a gránátalmafát, a
mandulafát. Csupán a fügefa nevével találkozunk. (Márk XI. 13.) Ha pedig
’mustármagon’ Lukácsnál (XIII. 19.) az a káposztaféle növény értendő, amelyből a
mustár készül, úgy Lukács ezt a növényt csak lázálmában láthatta, mivel azt állítja,
hogy nagy fa és ágai vannak.”
Mit szólhatunk mi mindehhez? Legföljebb annyit, hogy utánanézünk, valóban
így van-e a Bibliában. Az olajfával kapcsolatban erre nincs is szükség, hiszen az imént
beszéltünk a híres Gecsemáné-kert olajfáiról, az olajfák hegyéről. Még hogy hiába
keresnénk az olajfa nevét!…
Ám a mustármaggal kapcsolatos evangéliumi részt Lukácstól már érdemes
teljes egészében is idézni, hiszen a dolog, enyhén szólva, elgondolkodtató:
„18. Monda pedig Jézus: Mihez hasonló az Isten országa? És mihez hasonlítsam azt?
19. Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet az ő kertjében; és
felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain.”

Hogy a mustár nem fa, azt eddig is sejtettük, ám ennek a kis bibliai
kirándulásnak annyi haszna talán mégis csak volt, hogy most azt is megtudhattuk: a
datolyapálma, olajfa, narancs, mandula, gránátalma, füge Palesztinában széles körben
elterjedt fafajok voltak, és azok ma is. Ám az értékes, a hajóépítéshez és egyéb
építkezésekhez szükséges fák északabbra, a Földközi-tenger északkeleti sarkát övező
hegyes vidékeken nőttek.
Az időszámításunk előtti XI. században Fönícia központja, legjelentősebb
kikötővárosa Büblosz volt, a mai Libanon területén. A város uralkodója, Cheker-Baal
és az egyiptomi Théba város Amon tiszteletére emelt templomának egyik papja,
bizonyos Venamon történetét beszéli el az a papirusztekercs, amelyet 1891-ben
találtak Felső-Egyiptomban. Az ókori feljegyzés szerint a papnak huszonkilenc napon
át a bübloszi kikötőben kellett vesztegelnie, arra a fára várva, amelyet Amon isten
szent bárkájának építéséhez akart vásárolni a templom megbízásából. Végül „sok
arany, ezüst, drága ruhák, papirusz, hal és sok más ajándék… megteszi a kívánt hatást
Cheker-Baalra, aki parancsot ad, hogy vágják ki és szállítsák a kikötőbe a kért fát”.
Minderről bővebben Viktor Dracsuk könyvében olvashatunk.
Törökországi tanulmányutam során, ha nem is az egykori Bübloszban, de
ahhoz elég közeli helyeken is jártam. Volt alkalmam az ottani erdőkkel kapcsolatosan
is tapasztalatokat szerezni, és csak megerősíteni tudom mindazt, amit azokról egy
kiváló törökországi útikönyv ír:
„A déli, mediterrán térség erdői az összes erdő 25 %-át képezik. Az erdőövezet szélessége a tengerparttól a szárazföld belseje felé 100-120 km. Az uralkodó itt
a fenyő, amely 2300 m-ig is feljut. Igen értékes őshonos faj a cédrus. A lombhullatók
közül a tölgy az uralkodó. A fakitermelésnek nagy hagyományai vannak e vidéken,
már az ókorban innen szerezték be a hajóépítők a legjobb minőségű építőfát.”
A Földközi-tenger partján levő Adana város közelében a régészek megtalálták
Aszitawada hettita király nyári palotájának maradványait. A Ceyhan folyócska (ejtsd:
Dzsejhán) völgyében, Karatepe falunál kiásott romok egy olyan régi birodalom
emlékei, amely birodalom időszámításunk előtt 1800- tól hatszáz éven keresztül uralta
a mai Törökország jelentős részét.
Az indogermán nyelvű hettiták keleti irányból érkeztek, és telepedtek meg
ezen a tájon. De vajon miért éppen ez a vidék tetszett meg nekik? V. Zamarovsky a
hettitákról szóló könyvében ezt írja:
„Valóban rideg, zord vidék volt az új
haza – és semmivel sem barátságosabb ma sem. A Kizilirmak
ívétől bezárt terület, ahol a hettiták
kifejlesztették államuk központját,
magas fennsík, fátlan steppe, komor,

sziklás hegygerincek övezik, melyek
elválasztják a Fekete- és a Földközitengertől… Ez az ország semmiben sem
hasonlít
a
’Nílus
ajándékára’,
Egyiptomra, sem a ’földi paradicsomra’,
ahogy valaha Mezopotámiát nevezték.

Mindezek ellenére nem volt szegény ország. A steppét határoló hegyek méhe
töméntelen ércet, főképp ezüstöt rejtett…. és az egyiptomiaktól eltérőleg bőven volt
fájuk, főleg cédrusfa. És minthogy Kisázsia ’természetes híd’ Európa és Ázsia között,
megvoltak a legkitűnőbb feltételei, hogy a hettita birodalom hasznot húzzon az
átmenő kereskedelemből.” És úgy tűnik, hogy húzott is, hiszen ez a – szinte a
semmiből teremtett – ókori nagyhatalom legfényesebb korszakában a fáraók
Egyiptomával vetekedett. És Aszitawada király egykori nyári palotájához
valószínűleg valamilyen mediterrán kert is tartozhatott. Azokhoz hasonló,
amilyeneket arrafelé ma is láthatunk.
De tekintsünk túl egy kicsit a
csodálatos, régi kerteken, a tehetséges
hajdani kertépítőkön. Mert ugyanannak
a kornak – csakúgy, mint a többinek –
voltak nem kevésbé tehetséges és
nagyvonalú hadvezérei is (gyakran
ugyanazok, mint a kertépítők), akik
egyik
legfontosabb
feladatuknak
tartották, hogy a legyőzött ellenség
városaival, épületeivel, istenszobraival
és minden javaival együtt a
növényzetet is maradéktalanul elpusztítsák. A művelt rómaiak túlbuzgalmukban például még sóval is bevetették
Karthago felszántott földjét, hogy fű se teremhessen ott, ahol ők győzedelmeskedtek.
Az őrült ninivei uralkodó, Szanhérib cselekedeteiről szólva Ceram elmondja:
„Szanhérib féktelen despotizmusa 689-ben érte el csúcspontját, amikor
elszánta magát, hogy az ismételten lázongó Bábelt eltörli a föld színéről…A város
megsemmisítése nem volt neki elég, jelképesen is el akarta pusztítani. Bábel földjét
hajókra rakatta, Tilmunig vontatta, majd ott szétszóratta a szélben.”
A korábban már idézett Schneidernél olvashatjuk, hogy „… Nebukadnécár
kertjeinek ciprusaiból Nagy Sándor hajókat építtetett…”
No, de a rombolást illetően nem kell olyan messzire menni példákért, nálunk is
akad belőlük egynéhány. Stirling Jánosnak a magyar reneszánsz kertművészetről
szóló könyvében külön fejezet foglalkozik a kertek pusztulásával. „A XVI – XVII.
században a hódoltságon kívüli területek sem voltak biztonságban, mert az átvonuló
császári zsoldos csapatok, a portyázó végváriak és rablóbandák is tönkretették a
kerteket….Korszakunk egyik legkorábbi adata egy csallóközi kertről 1566-ban kelt:
Kiss Péter deák az udvarnál panaszkodik, hogy a bekvártélyozott zsoldosok a kerítést
és a fákat kivágták, a libákat és a tyúkokat leölték és tönkretették értékes sáfrányos és
virágos-füves kertjét… A regéci várról készült rendkívül részletes 1678-as összeírás
szerint komoly kárt okoztak a német katonák, mert először a kerítéseket és a kapukat
vágták ki, majd a fákat és a kerti építményeket.”
Legújabb, máig ható következményű példákat lehetne a végtelenségig sorolni,
ha valaki egyszer számba venné a második világháború, és az azt követő „békés”
időszak ilyen jellegű pusztításait, beleértve a jelent, a saját felvilágosult, egeket és
világűrt ostromló korunkat is…
Nem a rombolással, hanem az alkotással kapcsolatosan feltétlenül meg kell
még említeni azt a népet, amely éppen a mi honfoglalásunkkal egyidejűleg kezdte
felépíteni a maga sajátos földi mennyországát vagy paradicsomát a Mekong folyó
környékén, nagyjából a mai Kambodzsa területén. A középkori khmer birodalom,
különösen a főváros, Angkor történetével az olasz Marilia Albanese gyönyörű

könyvének segítségével ismerkedhetünk meg. Kertekről, növényekről szinte szó sem
esik benne, hiszen ennek az indiai eredetű kultúrának a csodálatra méltó építészeti
teljesítmény a legfőbb kifejeződése. Az egyik nagy építtető az 1119-ben
megkoronázott II. Szúrjavarman khmer uralkodó volt.
„Szúrjavarman számos csodapalotát építtetett, amelyek hatalmát és a korszak
nagyszerűségét hirdetik. Ezek közül is kiemelkedik Angkorvat, melynek falain belül
telepedett le valószínűleg a királyi udvar.” Ám a nagy számban fennmaradt feliratok
és domborműves ábrázolások azt bizonyítják, hogy a mindenütt jelen levő víz – és
ezzel együtt a környezetet temperáló növényzet – legalább annyira e civilizáció része
volt, mint az építészet.
„Éppen a csatornák szövevénye teszi egyedülállóvá a khmer birodalmat,
melynek központja Angkor síkján terült el, az egykori Indokína legnagyobb
rizstermelő vidékén… Az istenek palotáit kisebb-nagyobb víztükör közepére
helyezték, melyeket bonyolult öntözési rendszer, csatornahálózat kötött össze. A
templomépítmények… a földre vonzották az isteni erőket, és az Istenséget
megtestesítő uralkodót a mennyei hatalmak közvetítőjévé avatták… Hiszen ő az, aki
mintegy összekötő láncszem ég és föld között, a vízgazdálkodási rendszer feje, népe
életének letéteményese… A földre álmodta a Mennyet, hogy magát is isteninek
láthassa… A khmer uralkodók isteni erejük biztos tudatában… olyan hatalmas
építkezésekbe bocsátkoztak, amelyek később az angkori civilizáció összeomlásához
vezettek.”
Most már bezzeg van elég fa az épületek romjai között, mert mindent benőtt a
dzsungel! A világörökség részét képező építészeti emlékek feltárása és megmentése
nemzetközi együttműködéssel folyik. Jó érzés elmondani, hogy ebben a munkában
egykori kollégáim is részt vettek; tudniillik az őserdő lombfüggönye mögé segítettek
„benézni” kamerákkal, így térképezve a romokat.
Hogy a köveken kívül mégis essék néhány szó a fákról is, a sok angkori
kolostortemplom közül az egyiknél álljunk meg néhány pillanatra:
„A ma Taprohmként… ismert épületegyüttest VII. Dzsajavarman 1186-ban
anyjának szentelte… A templom, melyet szándékosan meghagytak a dzsungel
ölelésében, olyan érzéseket kelthet a látogatóban, amelyhez hasonlót Angkor első
felfedezői érezhettek.”
A számok itt is elképesztőek, akár az ősi egyiptomi templomok esetében. Ez a
„kolostor” annak idején 12600 lakost számlált, és 102 (!) kórházat tartott fenn. Az
épületek maradványait keresztül-kasul átszövő gyökerek, liánok, fák sorából most két
fafajt említünk meg. Az egyik a pamutfa (Eriodendron pentandra), a másik egy fikusz
faj, a hindu és buddhista hívők szent fája (Ficus religiosa). A pamutfa 50 m magasra is
megnőhet, a fikusz pedig leginkább a köveket is összetartó, hatalmas gyökereivel,
mintsem 30 méteres magasságával vívja ki csodálatunkat.
De szálljunk le a mennyországból a földre, kis hazánk földjére. Másutt már
volt szó arról az eredeti, természetes környezetről, arról a növényzetről, ami a
legkorábbi történelmi időkben jellemző lehetett a mi vidékünkre. A jégkorszak után
kialakult növényzet társulásai, a társulások összetevői ma már elég pontosan ismertek.
Mégis, amikor honfoglaló, őseink birtokukba vették ezt az országot, sok helyen már
jócskán átalakított természetet találtak, különösen azokon a részeken, ahol a rómaiak
meghonosították a szőlőművelést és a fejlettebb földművelést. A birodalom bukásával
a római kertkultúra is eltűnt erről a vidékről. Így aztán az érintetlen természeti
környezet utáni vágyakozás helyett annak folyamatos rombolásáról beszélhetünk,
hiszen a környezethez való viszonyt a megélhetés minden áron való biztosítása
határozta meg.

A kereszténnyé lett Magyarország kolostorkertjeiről nem szólva, a későbbi
középkori kertek kivétel nélkül más, nyugati példák alapján létesültek, és semmi
közük sem volt a hazai természetes környezethez. Kertek létesítése egyébként is
költséges és időigényes dolog, ezért nem akárki engedhette meg magának ezt a luxust
a XVI-XVII században sem. A korabeli kertek közül leghíresebb méltán Lippay
György esztergomi érsek pozsonyi kertje volt. Erről írta Lippai János az első valódi
hazai kertészeti szakkönyvet 1664-ben, a következő címmel:
„POSONI KERT. Kiben minden Kerti Munkák, Rendelések, Virágokkal,
Veteményekkel, Fákkal, Gyümölcsökkel és Kerti Csömötékkel való baimolódások:
azoknak Nemek, hasznok, bé-csinálások bővségessen Magyar nyelven le-irattattanak,
kivált-képpen azok, az kik ESZTERGAMI ÉRSEK URÚNK Ő NAGYSÁGA POSONI
KERTEBEN TALALTATNAK…”
Hogy milyen is lehetett annakidején ez a kert, arról leginkább Bél Mátyásnak
csaknem száz évvel később íródott, „Magyarország népének élete 1730 táján” című
művéből alkothatunk fogalmat.
„Említést kell most tenni azokról az alkotásokról, melyek kivált az előző
évszázadban híressé tették Pozsonyt. Így az esztergomi érsek kertjéről, mely a
versailles-ira mutatott csodálatra méltó összegzésben… De tekintsük meg magát a
kertet, milyen pompásan és milyen gyönyörködtetően történt annak kialakítása…A
kertnek az a mezeje, mely a szökőkút és a kerti ház között terült el két részre oszlott: a
nyugati gyümölcsöst alkotott, a legválogatottabb termésű fákkal, a keletre néző
viszont 24 egyforma kiterjedésű mezőcskéből állt, köztük egymást keresztező, részben
árnyas, részben nyílt fekvésű sétautakkal, az előbbieken a legforróbb napsütésben is
kellemes sétát lehetett tenni… A kövekkel szegélyezett kerti labirintus annál
gyönyörködtetőbb volt, mert szép tornyos napórára nézett. Három fő út vezetett hozzá
s majdnem számtalan tekervényes járat, melyeket élősövények választottak el
egymástól; annyi teret szabtak ki nekik, amennyi egy körüljárásra elég lehetett.
Ezek a gyönyörködtető dolgok húszesztendei munkával jöttek létre, s
ugyanannyi évi költségébe kerültek Lippaynak… Különben vannak más előkelőknek
is kertjei Pozsonyban. Szomszédos az érsekivel az Illyésháziaké, melyet egykor
Palugyai nevű nemes anyagi erején felül létesített. Hasonló az Erdődiek kertje… Sok
gyönyörűséggel volt egykor teljes a Ryger-kert. A külvárosokban lévő kerteket
tekintve sem maradt egykönnyen egyetlen másik mögött sem. Jól beszélt, aki
Pozsonyt Magyarország paradicsomának mondta.”
Ha már idézünk, akkor talán azt sem árt elmondani, hogy Lippay János
korabéli magyar nyelvét nem érdemes összevetni a Bél Mátyástól vett idézet
nyelvezetével. Ez utóbbi ugyanis Wellmann Imre szép mai magyar szövege, aki Bél
művét latinból fordította 1984-ben.
Ebben a korban már polgári kertekkel is találkozunk, sőt, néhány részletet is
megtudhatunk róluk. Stirling János írja: „ …városi díszkertjeink, botanikus- és orvosi
kertjeink nyugati mintára készültek… E korszak polgári kertjeinek legépebben
rekonstruálható példája – legalábbis növényeit illetően – Heindel Ferdinánd pozsonyi
ügyvéd kertje Pozsonyban, melynek elveszett, de nyomtatásban megjelent katalógusa
1651-ből származik. A szakirodalom megegyezik atekintetben, hogy a növényei
gazdagsága miatt botanikuskertnek nevezhető díszkert tudományos célokat is
szolgálhatott.”
Lássunk mutatóban néhány fát ebből a jegyzékből: tiszafa, orgona, berkenye
boróka (nehézszagú és közönséges), tengerparti fenyő, körtefa, őszibarack, birsalma,
alma, stb. A cserjefélék közül: galagonya, fagyal, bangita, tamariska, egres, stb. És a
rengeteg lágyszárú növény. Méltán írja tehát a fentebb idézett szerző: „A nevek

azonosítási kísérlete után megállapíthatjuk, hogy a XVII. századi polgári kertjeink egy
kimagasló és bizonyára egyedülálló példájával állunk szemben. A jegyzék 13 évvel
megelőzi Lippay János nagyszabású kertészeti munkáját és bizonyítja, hogy városi
kertjeink nyugat-európai példákat követtek a növényállomány megválasztása
tekintetében.”
Minél többet példálózunk a különféle szépséges kertekkel, annál inkább rá kell
jönnünk, hogy itt nem a természet utánzásáról van szó, hanem nagyon is tudatosan
művi környezet létrehozásáról. Olyan mesterséges dologról, amelynek fő alkotóeleme
az élő növény. Az már más kérdés, hogy erre a szerencsétlen, az embernek teljesen
kiszolgáltatott élőlényre csúnyán eltorzítva, vagy pedig természetes szépségét
megőrizve - netán azt még kiemelve - találunk-e rá az adott Paradicsomban.
Moldoványi Ákos 1986-ban „Kertész legyen, ki boldogságra vágyik!” címmel
írt könyvében többek között Antal Imrét is megszólaltatja kert-ügyben, akinek néhány
mondatát érdemes felidézni:
„Nyugodtan mondhatom, hogy életem elválaszthatatlan a kertektől… S
hányféle kertet, parkot láttam már! Felejthetetlen a Varsó melletti Zelazowa Wola
parkja. Itt született Chopin. A ház, a kúria köré telepített park zseniálisan adja vissza a
zeneszerző muzsikájának utánozhatatlan hangulatát, annak minden túlérzékeny
rezdülését.
Álltam Sorrentóban egy parkban. Virágzott a kamélia, ez a csodálatos olajoszöld fácska, a narancsfa teleaggatva gyümölccsel, szeszélyes alakú pineák, sudár
cédrusok, s előttem a nápolyi öböl a Vezúvval!
Megint más Versailles-ban a Le Notre lenyűgöző geometriája, a barokk zene
kontrapunktikájára emlékeztető rendezettsége. Be kell azonban vallanom, hogy ’bár
csodállak, ámde nem szeretlek’. Nem kedvelem az agyonnyírt sövényeket. Sajnálom
őket, akárcsak a csonkolt farkú kiskutyákat.
Az én eszményképem az angol kert, a maga természetes, ’lezser’ szépségével,
eleganciájával. Felejthetetlenek a Hyde Park fasorai, hihetetlen pázsitja. Akárcsak a
ködből kibontakozó sherwoodi erdő.”
Nos, ezt Antal Imre mások helyett, sokunk helyett is elmondta. Mármint hogy
a természetes szépség sokkal többet ér a mesterségesnél. Csak hát az előbbiből egyre
kevesebb lesz, és ma már annak is örülhetünk, ha egyáltalán valamicske zöld van
körülöttünk.
Mindettől függetlenül,
ahogyan az elpusztított
kertek előbb-utóbb mindig megújulnak, a magunk reményeit is időrőlidőre meg kell újítanunk.
Hinnünk kell benne,
hogy mindaz, amire az
életünket feltettük, nem
hiábavaló,
értelmetlen
szélmalomharc. Hiszen
szükség van a fákra,
kertekre, a rendezett
környezetre! És Laurice
Schehadé libanoni költő
szép versének sorai csak
erősíthetik ezt a hitünket:

„Az Ő kertje megannyi olajfa, mind üzenet,
citromfa, narancsfa, aranyuk elegyítik,
rejtik az alma hibáját, így verik árnyuk
a pálmák, madarak enyhületére, seprőül
a holdnak. Míg kel a vízből a nap, félénk
források takaróznak mezítelen levelekkel,
temetőkben ciprus és virág egyképp jut
minden lénynek.”
(L.S.: A kert.)
Hiba lenne túlzásokba esni, és nem venni észre mindazt, amit a mai kor
embere a természetes környezethez hasonló emberi élőhelyek kialakítása érdekében
tesz. A „környezetvédelem”, vagy „természetvédelem” ma már nemcsak léptennyomon hangoztatott szép szavak, hanem nagyon is tudatos törekvést takarnak az
élhetőbb környezet, település, vagy vidék mesterséges úton történő kialakítására.
Most már nem arról van szó, hogy az emberek egy csoportja, aki ezt megengedheti
magának, paradicsomot szeretne varázsolni magának valami kietlen vidéken. Ilyenek
is vannak, de a hozzáértők már arról vitatkoznak, hogy milyen mesterséges környezet
legyen az, amely még alkalmas arra, hogy életben tartsa az emberiséget.
Az átlagember ezekre a hangokra még alig hallgat, mert tulajdonképpen nem
ijesztették meg eléggé ahhoz, hogy igazán odafigyeljen a környezetére, hogy tudatos,
az utódokra is tekintettel levő magatartásával emberi módon próbáljon együtt élni
vele. Szent-Györgyi Albert 1970-ben írta „Az őrült majom” című könyvében:
„A természet hatalmas, az ember kicsi. Az emberi élet jellege és színvonala
mindig az ember és a természet viszonyától függött, attól, hogy mennyire volt képes
megérteni az ember a természetet, és erőit saját hasznára fordítani.
Minden faj fennmaradása azon múlik, milyen mértékben képes alkalmazkodni
a környezetéhez. Minden más élő fajhoz hasonlóan az embernek is ahhoz a világhoz
kell alkalmazkodnia, amelyben született...
Új, kozmikus világban élünk, és az ember nem ehhez formálódott. Hogy
fennmarad-e, az most attól függ, milyen gyorsan és milyen jól tud alkalmazkodni, át
tudja-e alakítani eszméit és elgondolásait, társadalma, gazdasága és politikája
szerkezetét…
Arra kényszerültünk, hogy az ősember agyával nézzünk szembe ezzel a
helyzettel, olyan aggyal, amely nem sokat változott, mióta kialakult. Idejétmúlt
intézményekkel, gondolkodással és módszerekkel fogadjuk a változásokat…”
Ezek szerint ma már nem utánozni, netán alapvetően átalakítani, hanem
megőrizni kellene a természetet, hogy egyáltalán legyen mihez alkalmazkodni! Azt
persze látnunk kell, hogy bármennyire is igaza van nagy tudósunknak, az emberiség
nem siet megszívlelni aggódó szavait, továbbra is úgy használja erőforrásait és egész
környezetét, mintha azok örökkévalók volnának. De hát várhatunk-e egyebet egy
ősember agyával gondolkodó emberfajtól?
Persze, hogy várhatunk! Hiszen éppen ez az „ősemberi” agy segített át
bennünket az állatvilágból oda, ahol ma vagyunk. Ez az agy találta ki és valósította
meg többek között az űrutazást, és még sok más olyan dolgot, ami miatt fajtánknak
igazán nincsen szégyenkezni valója. És ezzel az aggyal kell megoldást találnunk az
újabb és újabb problémákra, hiszen nincsen másik, amire kicserélhetnénk.
Vannak igen kiváló tudósaink ma is, olyanok, mint például a Nobel-díjas Oláh
György, aki munkatársaival együtt új energiaforrásokat keres. A levegő

széndioxidjának felhasználása energianyerés céljára szükségtelenné tehetné a
különféle szerves anyagok elégetését, így jelentősen javulhatna környezetünk állapota;
de az emberiség és az egész élővilág életlehetőségei is jobbra fordulhatnának.
Kertek, parkok, települési
zöldfelületek. Akárhogyan is nevezzük őket, mesterséges létesítmények.
Mégis a szűz természetet utánozzák,
hiszen anyaguk az élő növény. A fű,
a fa és a virág. De még ennél is több,
hiszen a növényekkel együtt az
állatok is szerves részei. A
lakóházaink közötti, vagy út menti
fáinkon fészkelő madarak, és ezek az
innen-onnan összehordott, a természetben ilyen módon együtt csak
ritkán előforduló növények az ember
lakóhelyének közvetlen közelében
képesek az adott körülményekhez
gyorsan alkalmazkodó, speciális
társulásokat alkotni. Persze csak
akkor, ha erre mi is igényt tartunk, és
biztosítjuk hozzá a feltételeket.
Mindez természetesen távolról sem nevezhető Édennek, vagy
paradicsomi állapotnak. Bibliai hasonlattal élve, a mi környezeti
kultúránk az édenkertitől még túlságosan keletre van. Nagyjából ott, ahova Káint
száműzte az Úr a testvérgyilkosság után. Ám – sportnyelven szólva – innen szép
nyerni!

Vannak viszont „paradicsomi” növényeink a parkokban, erdőkben és
egyéb köztereken, amelyek külső megjelenésükkel, de különösen pompás
virágzatukkal minden tavasszal megdobogtatják a szívünket, és amelyeket látva
minden májusban újra és újra megállapítjuk: bizony, gyönyörű is tud lenni ez a
város! És mindezt az élményt főleg a következő két növénycsalád fái nyújtják
nekünk.

08 Rózsafélék
(Rosaceae)
Az egyik legjelentősebb növénycsalád, melyben mintegy 3000 növényfajt 100
nemzetségbe sorolnak a botanikusok. Örökzöld, illetve lombhullató fák, cserjék és
lágyszárú növények egyaránt tartoznak e családhoz. Viráguk szerkezetére jellemző az
ötös tagolódás. Öt sziromlevélhez öt csészelevél tartozik. A virágok kétivarúak.
Terméseik lehetnek egymagvúak, vagy sokmagvúak. Rendszertani besorolásukban a
termések szerkezetének fontos szerep jut. Leveleik többnyire szórt állásúak,
egyszerűek. A legtöbb termesztett és vadon termő gyümölcsünk ebbe a családba
tartozik.

Mandula Amygdalus communis (Webb)
Jellemzése: Legkorábban virágzó
fáink közé tartozik. Kora tavasszal
a lombfakadás előtt fehér, illetve
rózsaszín, öt sziromlevélből álló
virágok lepik el a fát. Levelei
lándzsa alakúak, 12 cm hoszszúak, szórt állásban helyezkednek
el. Az idős fák kérge szürkés színűvé és töredezetté válik. A fafaj
szárazságtűrő és mészkedvelő,
ezért a mi klímánkon is jól érzi
magát. Kifejlett korában sem nő
meg 8 m-nél magasabbra. Termését kemény csonthéj rejti. A csonthéj felületén apró
bemélye-dések találhatóak. Érés során a zöld termésburok hosszanti irányban
felreped.
Származási hely: ÉszakAfrika és Közép-Ázsia száraz
erdeiből, cserjéseiből.
Egyéb: Prunus dulcis néven is
ismert.
Felhasználása: Édes ízű magja
ehető, a cukrászok is használják alapanyagként a marcipán figurák készítéséhez. A
keserű magokból kipréselt
olajat a kozmetikai ipar
használja fel.
Helyi jelentősége: Gyakran
találkozhatunk a városban
mandulafákkal, melyek különösen kora tavasszal, virágzás idején feltűnőek. Az
Aranyvölgyi u. melletti erdősávban is láthatók elszórtan képviselői. Szoliter faként
többek között a felső Duna-parton találkozhatunk egy korlátnak támaszkodó
egyedével.

Májusfa Padus avium (Miller)
Jellemzése: Közepes méretű, 10-15m
magas, szabályos kúp alakú koronát
nevelő lombhullató fa. A cseresznye
levelére emlékeztető, fordított tojásdad, szélein finoman csipkézett levelei szórt állásban helyezkednek el a
vesszőkön. A virágok április végén,
május elején fehér fürtöket alkotnak.
Egy fürtön belül 20-40 kis virág is
található, melyek a rózsafélékre
jellemzően öt apró sziromlevélből
állnak. Virágzáskor a füzérek csüngenek, vagy gyertyaszerűen felállóak
a hajtások végein, teljesen beborítva a
fát. Termése apró, borsó nagyságú,
sötétlila csonthéjas termés. A madarak kedvelt csemegéje, ezért érés után
nem sokáig marad a hajtásokon.
Származási hely: Európa és KisÁzsia nedves ártéri és hegyvidéki
lombos erdőterületei.
Egyéb: Parkjainkban
ritkán találkozhatunk
„Colorata” nevű, halványlila virágú fajtájával is. Az erdészek
zelnicemeggy néven ismerik. Prunus padus
néven is említik a botanikusok a fajt.
Felhasználása: Elsősorban nedves, jó tápanyag ellátottságú talajokon, díszfaként ültetik. Virágzáskor bőséges nektártermelése miatt a méhészek is kedvelik.
Helyi jelentősége: Szórványosan fordul elő parkjainkban. Sajnos az utóbbi évek
aszályos, forró nyarai megviselték több idősebb példányát. Jól érzi magát az Őrző
szobrok közelében az Aranyvölgyi u. mellett védett, nyugati fekvésben.

Vadcseresznye Cerasus avium (Linné)
Jellemzése: Gyors növekedésű, nagytermetű,
30 m magasságot is elérő lombhullató fa.
Levele hosszúkás, kihegyezett tojásdad.
Jellemző rá a levélnyélen található, feltűnő
vörös színű mirigyszemölcs. Kihajtás után
közvetlenül április végén virágzik. Ebben az
időszakban teljesen fehérbe borul a fa. A
borsónál kicsit nagyobb, élénkpiros termése
csonthéjas magot rejt. A madarak, főleg a
rigófélék nagyon kedvelik. Lombozata ősszel
élénkvörösre színeződik. Törzse jellegzetes
vörösbarna színű, paraszemölcsös, mely
különösen esők után tűnik fel. Elsősorban jó
vízellátású, meszes talajokon fejlődik szépen.
Gyors növekedése következtében hamar
elöregszik.
Származási hely: Európában
mindenhol gyakori, a gyertyános tölgyesek jellegzetes
állományalkotó faja.
Egyéb: Az alapfaj a termesztett, nemesített cseresznyefajtáink őse. Prunus
avium néven is ismert.
Alanya a legtöbb nemesített
díszcseresznyének.
Felhasználása: Nagy parkokban fordul elő, termése és
nagy koronája miatt forgalmas utak mellett, utcákban ritkán
találkozunk vele. Szép színű fája a
bútoripar kedvelt alapanyaga. Zárt
erdőállományban is gyorsan fejlődik,
egyenes, ágtiszta törzset nevel, ezért
erdészeink elegyfaként gyakran alkalmazzák.
Helyi jelentősége: A városi erdőkben
sokfelé díszlik. A Hunyadi u. és Vasmű
tér közötti szakaszon találkozhatunk egy
szép állományával. Városi parkokban idős
példányai egyre ritkábban fordulnak elő, mivel faiskolákban ritkán kapható az alapfaj.
Leginkább nagyobb díszítő értékkel rendelkező, vagy különleges adottságokkal bíró
fajtáit szaporítják.

Csepleszmeggy Cerasus fruticosa (Ehrhart)
Jellemzése: A fa közepes méretűre fejlődik,
idős korában koronája
kissé széthajlóvá válik.
Tojásdad levele közepes méretű, 5-6 cm
hosszú, 3 cm széles.
Kora tavasszal, lombfakadás előtt hozza halvány rózsaszín, illetve
fehér színű virágait.
Termése
gömbölyű,
éretten piros, ehető. A
kéreg fiatal korában
sima, idősebb korban
pikkelyesedik és a paraszemölcsök kifejezettebben látszanak. Jól alkalmazkodik a városi rosszabb környezeti feltételekhez. Nem
hosszú életű, korán, 30-40 éves korában elöregszik, és kipusztul.
Származási hely: Dél- Európából, Kisázsiából indult el és jutott el a világ minden
tájára a mérsékelt éghajlati övben.
Egyéb: Prunus cerasifera néven is nevezik a fajt. A termés mérete a cseresznyéhez
hasonlítható, ezért sokfelé cseresznyeszilvának is hívják. Elterjedt a mirobalánszilva
elnevezése is. Különféle nemesített fajtái terjedtek el, sötétbordó levelű „Nigra”
fajtáját sorfaként ültetik. Az utóbbi években terjedőben van a lassabb növekedésű,
szabályos gömbkoronát nevelő „Globosa” fajtája.
Felhasználása: Elsősorban dús virágzása miatt, díszfaként ültetik. Termését sokfelé
gyűjtik, lekvárt, pálinkát készítenek belőle. Az alapfajt sok díszfa alanyaként
használják.
Helyi jelentősége: Az
alapfaj sokfelé előfordul
köztereinken, magjait a
madarak hordják el. Bordó
levelű fajtáiból a Derkovits
utcában találhatunk szép
egyedeket. Gömbkoronát
nevelő csemetéi néhány
éve a Bartók téren állnak
az út mentén.

Meggy Cerasus vulgaris (Linné)
Jellemzése: Termete közepes, 6 m-nél általában
nem fejlődik magasabbra. Tojásdad alakú koronát nevelő lombhullató
fafaj. Levelei szélesen
tojás alakúak, a hajtásokon szórtan helyezkednek el A levél csúcsa
lándzsásan hegyesedik.
Virágai fehér színűek,
jellemzően kis csomókban április közepén nyínak. Termése közismert,
bordó színű, savanykás
ízű, bőlevű. Kérge vöröses színű, vízszintesen kialakuló világos paraszemölcsökkel.
Származási hely: Kis-és Nyugat Ázsia
száraz termőhelyei.
Egyéb: A meggy legrégebbi kultúrnövényeink egyike. Magyar eredetű fajtái
világhírűek, hungaricumnak tekinthetőek.
Hazánkban a Dunántúl száraz lejtőin a
madarak közvetítésével természetes úton
terjed. Kártevői, betegségei nem veszélyeztetik. Prunus cerasus néven is említik.

Felhasználása: Elsősorban gyümölcséért
ültetik, de több célra is felhasználható. A
magban található anyagok gyógyászati
célokra használják fel. Fája szép, a
cseresznyéhez hasonló színű.
Helyi jelentősége: Legtöbb fa a korábbi
családi házas beépítésű városrészekben,
hagyományos módon a ház előtti
előkertbe ültetett útsorfa. A társasházak előkertjeiben is előfordul. Nagyobb mértékű
elterjedése nem javasolható, mert a termés érése idején a lombkorona – a fára
felmászó gyerekek miatt – általában sérül.

Japán díszcseresznye Prunus serrulata (Siebold ex Koidzumi)
Jellemzése: Közepes méretűvé
fejlődő lombhullató fa. Sötétzöld levelei kihegyezettek,
visszás tojásdadok, fogazottak.
Kihajtáskor bronzvörösek, melyek ősszel intenzíven sárgára
vagy pirosra színeződnek.
Halvány rózsaszínű virágai
kora tavasszal, a lombfakadással egyidejűleg nyílnak.
Virágait az előző évi vesszőkön, apró csoportokban hozza.
Csonthéjas termése húsos,
fekete színben érik be.
Bíborbarna kérge vízszintesen paraszemölcsös.
Származási hely: Kína, Japán, Korea dombvidéki erdőségei.
Egyéb: Sok kertészeti fajtája kapható. A
tölcséres koronát nevelő, sötétrózsaszínű
virágokat hozó „Kanzan” a legismertebb.
A csüngő lombozatú „Kiku-Shidare
Sakura” sem magyar nemesítőműhelyből
származik, mint az a nevéből is látszik.
Legújabban honosított, oszlopos koronát
nevelő
fajtája
az
„Amanogava”.
Japánban nagy tiszteletnek és szeretetnek
örvendő faj, ahol a fa virágzását a
természet
megújulásának
emlékére
megünneplik.
Felhasználása: Szoliter díszfaként, de
fasorokban is gyakran telepítik termést
nem hozó, teltvirágú fajtáit.
Helyi jelentősége: A felsorolt fajtákból
mindegyik előfordul fiatal telepítésként
városunkban. Feltűnő tavaszi virágzásuk
miatt szabad térállásban fordulnak elő.
Néhány év tapasztalata alapján fejlődésük
városi környezetben jónak látszik, de a
növények nem túlságosan hosszú életűek.
Idősebb korukban az alany és nemes rész
között megvastagodott átmeneti szakasz
alakul ki az eltérő növekedési erély miatt.
Különleges és intenzív virágdíszük miatt
tavasszal
meghatározó
színfoltokat
alkotnak.

- - - - - - - - - - - - Prunus sargentii (Rehder)
Jellemzése:
Közepes
termetű
lombhullató fa. Tojásdad levelének
csúcsa kihegyezett, széle fogazott.
Kihajtáskor bronzvörös színű, majd
sötétzöld
színűvé
válik.
Őszi
lombszíneződése élénk narancsvörös.
Lombfakadás előtt apró csomókban
hozza kicsípett csúcsú, rózsaszín
virágait. Termése 1 cm-es, gömb alakú,
fekete színű. Fényes vörösbarna kérge
vízszintes paraszemölcsökkel mintázott.
Származási hely: Japán hegyvidéki
erdőterületei.
Egyéb: A kertészeti termesztésben
díszfaként az utóbbi években terjedt el,
ezért a magyar elnevezése nem alakult
ki. Díszfaiskolák „Accolade” fajtáját
szaporítják.
Felhasználása: Szoliter díszfaként
érvényesül igazán.
Helyi jelentősége: Városunkban ritkán
fordul elő, egy-két fiatal egyede
található meg. Néhány kecses koronájú
képviselőjével találkozhatunk a Vasmű
u. - Aranyvölgyi u. csomópontban. Eddigi tapasztalatok szerint nem túlságosan
szennyezett körülmények között jól fejlődik.

Sárgabarack Armeniaca vulgaris (Linné)
Jellemzése: Kis termetű lombhullató
fa. Levelei széles tojásdadok, majdnem
kerekek. Leveleinek csúcsa röviden
kihegyezett. Fehér vagy halvány
rózsaszínű virágai lombfakadás előtt
nyílnak. Ehető, narancsvörös színű,
húsos termése - melynek közepén
csonthéjas mag található - nyár közepén
érik. Vörösbarna kérge sima, idősebb
korában barázdálódik.
Származási hely: Közép-Ázsia, Kína
dombvidéki ligeterdős területei.
Egyéb: Prunus armeniaca néven is
ismert.
Közismert
betegsége
a
gutaütéses kiszáradás, mely hirtelen
lép fel az idősebb fáknál általában a
vegetációs időszak közben. A betegség
következtében a fa néhány nap alatt
kiszárad. Sebzési felületeken keresztül
terjed a korokozó a farész szövetén
belül. A víz és tápanyagok fán belüli
szállítását gátolja meg.
Felhasználása: Elsősorban gyümölcséért telepítik kertekbe vagy ültetvényekbe.
Helyi jelentősége:
Több helyen találkozhatunk képviselőivel városunkban. Általában vadon nőtt
magoncait a madarak
terjesztik, de a lakosság telepítésének eredményeként is előfordul. Kora tavaszszal dús virágdíszével szép színfoltot
alkot. Nem hosszú
életű, termésérés idején az ágakat gyakran
megtördelik.
Gutaütéses betegsége a közterületen álló fákat is tizedeli.
.

Birs Cydonia oblonga (Miller)
Jellemzése: Kis termetű
lombhullató bokorfa. Levelei
tojás alakúak, ép szélűek, rövid nyelűek. A levelek színe
sötétzöld, a fonáki oldaluk
szürkés színű, levélszőrökkel
borított. Feltűnő, fehér színű
virágait a hajtások csúcsain,
május végén hozza. Illatos
termése kemény, alma- vagy
körte alakú is lehet. Kérge
vörösesbarna, nagy darabokban válik le a törzsről, ezért
az idős fák törzse szépen
mintázott. Szárazságtűrő és
mészkedvelő.
Származási hely: Közép- és
Délkelet- Ázsia ligeterdőiből terjedt el.
Egyéb: Ismertebb gyümölcstermő fajtái az „Angersi” és a „Konstantinápolyi”

.Felhasználása: Elsősorban gyümölcséért termesztik üzemi és házikerti körülmények
között. A belőle készült gyümölcslé és az un. birsalma sajt sokak kedvence.
Várostűrése miatt nagyobb parkokba magas térhatár képzéséhez jól felhasználható.
Közlekedési utak mellett nagyméretű termése miatt nem célszerű alkalmazása.
Helyi jelentősége: Városunkban szórványosan fordul elő néhány idősebb képviselője.
Magas térelválasztó sövényként a Stromfeld A. utca környékén találkozhatunk vele.

Vadalma Malus silvestris (Linné)
Jellemzése: Közepes termetű,
szabálytalan koronájú lombhullató fa. Levelei hegyes tojásdadok, csipkézett szélűek. Kihajtáskor a hajtások csúcsa és a
fiatal levéllemez is molyhosan
szőrös. Nyár folyamán csak a
levél fonákán marad meg a
szőrözöttség. Halvány rózsaszínből fehér színűre váltó
virágait április végén a hajtások
végein hozza. Termése ősszel
beérő, savanykás ízű, néhány cm
átmérőjű húsos almatermés.
Barnás színű kérge idősebb
korban berepedezetté válik.
Származási hely: Európa egész
területén
előfordul,
amely
északon Skandinávia déli részéig
és Skóciáig, a déli oldalon a
Kaukázusig terjed.
Egyéb: Mérsékelt éghajlatú,
nedves talajú erdőszélek gyakori
növénye. Termése az erdei vadak
fontos őszi tápláléka. Sajnos több
kártevője is károsítja. Molyok a levelét és gyümölcsét, farontó bogarak a törzsét
károsítják. Városi körülmények között levéltevek ellen minden évben védekezni kell.
Levelét és termését a gombabetegségek sem kímélik.

Felhasználása: Nemesített almafajtáink nemesítési alapanyaga. Szép gesztű fáját a
bútorasztalosok keresik.
Helyi jelentősége: Néhány egyed képviseli e fajt városunkban. A Belvárosban maradt
még néhány idős, kusza koronájú példánya. Gyümölcse a fáról lehullva a
gyalogosokat és az autósokat hátráltathatja a biztonságos közlekedésben. Utaktól és
járdáktól megfelelő távolságban ültetve javasolható várostűrő útsorfa. Természetes
előfordulásának megfelelően erdőszélekre való.

Bíborlevelű díszalma Malus x purpurea (Rehder)
Jellemzése: Középtermetű, 10 m
magasságot elérő lombhullató díszfa.
Levelei hosszúkásak, lándzsa alakúak. Kihajtáskor sötétbordó színűek, ami később valamelyest halványul, de végig megmarad a levelek
sötétbordó árnyalata. Április közepén kis csoportokat alkotnak a sötétrózsaszín virágai, szinte teljesen
beborítva a hajtásokat. Sötétbarna
kérge berepedezik.
Származási hely: Meglévő alapfajok keresztezéséből szelektálták,
ezért származási helyét nem lehet pontosan meghatározni.
Egyéb: Sajnos sok
kórokozója és kártevője ismert, hasonlóan a gyümölcstermő fajtáihoz. Ezek
közül a lisztharmat,
varasodás a leveleken foltosodást okoz,
a molykártevők a
leveleket és a fák
törzsét
károsítják.
Közterületeken
a

növények védelme korlátozottan biztosítható, ezért egyre
inkább a magánkertekbe szorul vissza.
Felhasználása: Parkokban, út menti fasorokban virágával és
termésével díszítő faj.
Helyi jelentősége: Egybefüggő fasora a vidámparki
főbejárati sétányt kíséri, és még néhány helyen szoliterként is
találkozhatunk vele. Ezeknek az idős fáknak a törzse, illetve
az ágrendszere általában erősen fertőződött kártevőkkel.

Nemes körte Pyrus communis (Linné)
Jellemzése: Közepes méretű,
terebélyes koronát nevelő lombhullató faj. Levelei tojásdadok,
lekerekített vállúak, sötétzöldek.
A levélszél finoman csipkézett.
Felszínük fényes, sima. Őszi
lombszíne élénkpiros. Fehér
virágai kis csomókban, tavasz
közepén nyílnak. Termése ősz
elején érik, zöldessárgás színű,
ehető.
Szürkésbarna
kérge
jellegzetes négyzetes mintázattal
töredezik.
Származási hely: Ázsiából származó ismeretlen eredetű hibridfaj.
Egyéb: Termését ősszel forgalmas
utak mellett rendszeresen gyűjteni
kell a messziről érezhető erjedő
„illat” elkerülése érdekében. Útsorfaként éppen e tulajdonsága miatt
nem gyakori.
Felhasználása: Fája kemény, ugyanakkor jól megmunkálható,
szép színárnyalatú. A nemesített
körtefajták kiinduló nemesítési
alapanyaga. Szép alakú díszfa.
Gyümölcsét összegyűjtve pálinkát
főznek belőle.
Helyi jelentősége: Nem gyakori,
néhány kifejlett képviselőjével
találkozhatunk a Ligetköz parkjaiban. Termése miatt csak nagyobb parkokba képzelhető el
telepítéseinkben. Jelentősége erdészeti felhasználásban növekedhet. A városi körülményeket
jól tűri, lombja sokáig a fán
marad, mely az őszi időszakban
szép színfoltot ad.

Cseregalagonya Crataegus laevigata (Candolle)
Jellemzése: Közepes termetű lombhullató fa. Levelei 45 cm nagyok, visszás
tojásdadok, aprón fogazottak, karéjosak. Májusban
hozza a hajtások végein apró
fürtökben virágait. Virágszíne fehér, de nemesített
fajtái piros színű virágot
hoznak. A pirosan beérő
termése ősszel a madarak
kedvelt csemegéje. A húsos
termés két kemény magot
rejt. Sima és szürke kérge korosodásával egyidejűleg töredezik. Az őszi
lombszíneződése említésre méltó.

Származási hely: Európában erdei társulások alkotója.
Egyéb: Kétbibés galagonya (Crataegus oxyacantha) néven is ismert. A fiatal fák a
levéltetű kártételére érzékenyek.
Felhasználása: Virágos hajtását teakeverékek alkotójaként fogyasztják. Díszítő
értékét kihasználva parkokban, tájfásításoknál alkalmazzák.
Helyi jelentősége: Díszfaiskoláink leginkább a „Paul’s Scarlet” nevű fajtáját
szaporítják, melyből az Október 23. téren találhatunk néhány szép kéregrajzolatú
példányt. Szárazabb körülmények között lombja korán leszárad, növekedése leáll.

Egybibés galagonya Crataegus monogyna (Jacquin)
Jellemzése: Kis termetű, lombhullató,
szabályos, zárt koronát nevelő fa. Apró,
fényes, 5 cm nagyságú, sötétzöld színű
levelei karéjokra tagoltak, fogazott szélűek. Fiatal hajtása
sűrűn tövises. Fehér,
ernyős virágfürtjei
májusban virítanak,
nyíláskor nem túl
kellemes
„illatot”
árasztanak.
Egymagvú termése
ősszel pirosra színeződik. Kérge narancsvörös, töredezetté válik.
Származási hely:
Európa
szárazabb
erdőterületei,
cserjései.
Egyéb: Neve elárulja, hogy a virágban csak egy termő
található, melyből
csak egy mag tud kifejlődni. Termése a madarak kedvelt csemegéje. Közparkjainkban
az oszlopos koronájú „ Stricta” fajtája terjedt el.
Felhasználása: Az alapfajjal tájfásításoknál találkozhatunk szegélynövényként, vagy
szárazabb körülmények közötti tölgyesekben köztes növényként. Oszlopos fajtáját
keskeny utcákban sorfaként ültetik.
Helyi jelentősége: Az alsó Duna-parton és a városi védőerdőkben egyaránt
találkozhatunk az alsó lombkorona szintben képviselőivel. Madarak terjesztik
termésének elfogyasztásával, így bárhol előfordulhat. Lakóövezeti zöldterületeinken
ritkán találkozhatunk vele, a növényfaj oszlopos alakú képviselőjét a Lilla közben
láthatjuk. Egészséges lombozata, szép őszi termésdísze miatt nagyobb arányú
előfordulása indokolt lenne.

Fényeslevelű galagonya Crataegus x lavallei (Henricq ex Lavalée)
Jellemzése: Kis termetű lombhullató
fáink közé tartozik. Levelei visszás
tojásdadok,
elkeskenyedő
vállúak.
Felszíne fényes sötétzöld. Fehér színű,
lilás portokú virágai májusban nyílnak.
Ősszel élénkpirosra színeződő gömbölyű,
húsos termése 2 cm nagyságú. Szürke
színű, sima kérge idősebb korában
nemezesen hámlik.
Származási hely: Nemesített faj.
Egyéb: A C. crus-galli (sarkantyús
galagonya)
és
a
C.
mexicana
keresztezésével jött létre.
Felhasználása: Őszi lombszíne, feltűnő
virág- és termésdísze miatt kedvelt
díszfa.
Helyi jelentősége: Néhány idősebb
egyede a Kossuth L. utca és a Babits M.
utca közötti parkban fordul elő. Fiatal
csemetéi az Október 23. téren találhatóak. Szerepe közterületeinken jó várostűrése és
kompakt termete miatt növekedhet.

Svéd berkenye Sorbus intermedia (Persoon)
Jellemzése: Közepes méretű, zárt, tojásdad koronát nevelő lombhullató fa. Levelei
elliptikusak, kissé karéjosak, a levél széle fogazott. A levélfelszín sötétzöld, a fonáki
oldal szürkészöld színű a levélszőröktől. A virágok nagy tömött bogernyőkben
nyílnak április végén. Színük piszkosfehér. Élénkvörös, ovális termése 1 cm nagyságú
almácska. Szürke kérge idősebb korában repedezik.

Származási hely: Északnyugat-Európa erdőterületei.
Egyéb: A berkenyék meglehetősen fogékonyak a tűzelhalásos betegségre. Ez a faj az
ellenállóbbak közé tartozik. Berkenyefajaink egymással természetes hibrideket
alkotnak. Ebből eredően rendkívül alakgazdag a nemzetségük.
Felhasználása: Sötétzöld lombja, őszi termésdísze és lombszíneződése miatt
díszfaként elterjedt.
Helyi jelentősége: Magányosan álló parkfaként, de fasorok alkotójaként is
találkozhatunk vele. Félárnyékos helyeken is szépen díszít. A tűző napot, szárazságot
is elviseli szőrözött levelei miatt. A Korányi s. u. északi oldalán egységes fasor áll a
fafajból. Termése miatt forgalmas közlekedési utak mellé nem javasolt telepítése.

Lisztes berkenye Sorbus aria (Linné)
Jellemzése: Középmagas, zárt
lombozatú,
tojásdad
koronát
nevelő lombhullató faj. Messziről
feltűnik a levelek ezüstös színe,
melyet kihajtáskor a levelek
mindkét oldalán megtalálható
nemezes szőrözöttség okoz. A
vegetáció folyamán a fehér szín a
levelek fonákára lesz csak
jellemző, a színükről idővel
lekopik a nemezes bevonat. Május
végén hozza a hajtások végein
ernyőben álló krémfehér virágait.
Halványvörös termését az első
fagyok után a madarak szívesen
fogyasztják. Ezüstszürke színű
kérge az idős fákon is sima marad.
Fényigényes, a meszes talajainkat
kedveli. A levél szőrözöttsége is
jelzi, hogy a szárazságot jól tűri.
Származási hely: Európában az
északi területek kivételével mindenhol megtalálható.
Egyéb: Könnyen kereszteződik más
berkenyefajokkal. Az utóbbi években
elterjedt almástermésűek tűzelhalásos
betegsége tizedeli a fákat. A berkenyék közül ez a faj az egyik
legérzékenyebb a betegségre. Megelőző védekezésként réztartalmú szereket alkalmazhatunk.
Felhasználása: Levelének szőrözöttsége miatt kiemelkedő a porszennyezés megkötő képessége, ezért
gyakorta forgalmas útvonalak mellé
telepítik. Termését megszárítva, hőkezelve
kenyérpótlékként használták a gyenge gabonatermést adó években.
Helyi jelentősége: Sajnos városunkban a
lisztes berkenyék száma évről évre csökken
az előbbiekben említett betegsége miatt.
Néhány éve a Palme közben egy teljes fasor
esett áldozatául a kórnak. Néhány koros
berkenye ezüstös lombjával a Liget köztől
északra található parkban érzékelteti a
kifejlett fák méreteit.

Széleslevelű berkenye Sorbus latifolia (Persoon)
Jellemzése: Kis termetű, gömb alakú koronát nevelő lombhullató fa. Levelei széles
tojásdadok. A levél széle szúrósan fogazott, a levélfelszín fényes sötétzöld, a fonáki
oldal a levélmolyhok miatt szürkés színű. Fehér virágait április végén hozza. Termése
apró, sárgásbarna, paraszemölcsös almácska. Sötétszürke kérge idősebb korban
töredezik.

Származási hely: Közép- és Nyugat Európa erdőterületei.
Egyéb: Valószínűleg a lisztes berkenye
(S. aria) és a barkócaberkenye (S. torminalis) természetes hibridje.
Felhasználása: Szabályos koronája,
szép őszi lombszíneződése miatt elsősorban díszfaként telepítik.
Helyi jelentősége: Néhány képviselője
található csak városunkban. A Bercsényi
u. elején lángvörösre színeződő fái
messziről felhívják magukra a figyelmet.

Madárberkenye Sorbus aucuparia (Linné)
Jellemzése: Kis termetű, általában
tojásdad
koronát
nevelő
lombhullató
fafaj.
Levelei
páratlanul szárnyaltak, a kis
levélkék széle élesen fogazott. Az
összetett levél a 20 cm hosszúságot
is elérheti. Nyár elején virágzik.
Virágzata ernyőszerű, fehér színű
bugában nyílik. Termése rikító
narancsvörös. Kérge fiatal korában
fényes vörösesszürke, később
finoman repedezett halványszürke
színt vesz fel. Párás környezetben,
megfelelő talajviszonyok között jól
fejlődik. A mésztartalmú talajokat
nem kedveli. Fényigényes, pionír
fafaj.
Származási hely: Európa hegyvidéki övezetiben 2000 m magasságig őshonos.
Egyéb: Hazánkban a bükkösök
övében fordul elő. A városi száraz
klímát rosszul tűri, ezért gyakran
támadják gyengültségi kártevői, a
különféle farontó bogarak.
Felhasználása: Elsősorban zöldterületi felhasználása
említésre
méltó.
Párás
viszonyok
között tájfásításban
a madarak téli eleségét
biztosítja.
Terméséből
lekvárt, illetve pálinkát készítenek.
Helyi jelentősége:
Néhány szép madárberkenye fejlődik a Szórád M. u.
nyugati oldalán található parkban. A
fák kipusztulása miatt állománya csökken városunkban.

12 Varázsmogyoró-félék
(Hamamelidaceae)

Mintegy 50 fajt számláló, zömében a trópusokon elterjedt növénycsalád. Az
ide tartozó növények legtöbbje cserje alakú, a fa kevesebb közöttük. Levelük csavaros
állású, osztatlan. Virágzatuk füzér, vagy fejecske. A termés kétüregű.

Perzsafa Parrotia persica (Meyer)
Jellemzése: Közepes termetű,
terebélyes koronát nevelő
lombhullató fafaj. Levelei
tojásdadok,
tenyérnyi
nagyságúak. Leveleinek széle
hullámos.
A
levélfelszín
világoszöld, sima, a fonáki
oldal
finoman
molyhos.
Lombja
ősszel
intenzív
narancsvörös színűvé válik.
Kisméretű, csupasz virágait tél
végén - tavasz elején hozza.
Termése
barna
makkhoz
hasonló
toktermés.
Szürkésbarna
kérge
a
platánokhoz hasonlóan lehámló.
Származási hely: Kelet-Kaukázus, Észak-Irán.
Egyéb: Kertészeti termesztésben lombszíneződés szerint
szelektált fajtái az utóbbi
években terjedtek el.
Felhasználása:
Színpompás
őszi lombszíneződése miatt
elsősorban díszfaként számolhatunk e fajjal.
Helyi
jelentősége:
Védett
fekvésbe érdemes telepíteni,
mert fiatalon a téli fagyokra
érzékeny lehet. A Technikum városrész védett, belső udvaraiban még csak fiatalabb
korú egyedeivel találkozhatunk.

