Térkép e táj…
Ebben a fejezetben térképekről fogunk beszélni. Talán első pillantásra nem
egészen világos, hogy miként kerül a csizma az asztalra, mi közük van a fáknak a
térképekhez, de hamarosan ki fog derülni, hogy valami összefüggés mégiscsak
van közöttük, amiről érdemes egy-két szót ejteni.
Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy azok a szakemberek, akik az élő
fákkal foglalkoznak, két egymástól jól elkülöníthető csoportra oszthatók: a
kertészekre és az erdészekre. Hogy ez a felosztás egyáltalán nem önkényes, azt jól
mutatja az a tény is, hogy Magyarországon az erdészeti és a nem mezőgazdasági
jellegű kertészeti oktatás, de a felsőszintű erdészeti és városi kertészeti
szakigazgatás is más-más minisztérium irányítása alá tartozik. Az erdészet
hagyományosan a mezőgazdasági tárca, a városi kertészet hol az építési, hol más
(jelenleg éppen a belügyi) legfőbb hatóság „szárnyai alatt” próbál megfelelni
azoknak a kívánalmaknak, amelyeknek egyre nehezebben lehet megfelelni. De a
kétféle tevékenység nemcsak a szakirányítás, hanem a tulajdonképpen azonos
munkaterület, illetve a munka tárgyai, a növények – ezen belül a fák – dolgában is
gyakran különbözik. Ennek érzékeltetésére lássunk néhány példát.
Az ezüsthársat, ezt a városunkban is kedvelt, őshonos, régóta ismert fát én,
az erdész latin nevén úgy ismerem, hogy Tilia argentea. Sopronban az egyetemen
így tanultam. Szakmai jellegű anyagokban – ilyen lehet például az erdészeti
üzemterv, vagy bármi más – az erdészek a fáknak, cserjéknek magyar nevükből
képzett rövidítéseit használják; az ezüsthársat például így jelölik: eH. Az
ugyancsak ismert és gyakori mezei szil (mSz) tanulmányaim alapján Ulmus
campestris tudományos névre hallgat. De említhetném a szép csere galagonyát,
amit Crataegus oxyacantha néven ismerek, és úgy jelölöm, hogy csG.
A kertészeknél nem sok hasznát venném a fent leírt „tudományomnak.” Az
még hagyján hogy ők egyáltalán nem használják a magyar névből rövidített
jeleket, és valószínűleg igen érdekes képet vágnának, ha valaki megkérdezné
tőlük: vajon mi a csodának a jele lehet a kM? Önök se törjék a fejüket, úgysem
találnák ki! Mert így rövidítik az erdészek az Evodia hupehensis tudományos
névre hallgató kínai mézesfát, amiből a mi városunkban is található több példány.
Ez a növény kiváló mézelő tulajdonságai miatt elsősorban a méhészek kedvence,
és az, hogy városunkban egyáltalán van belőle, szinte kizárólag egy lelkes pentelei
méhésznek, Kerékgyártó Kálmánnak köszönhető. Az evodia egyébként a
mediterrán vidékek fája, korábban nálunk gyakran elfagyott. Ma már jól
alkalmazkodik.
De most nem a mézesfát akarom népszerűsíteni, hanem az említett
elnevezésekkel kapcsolatban azt elmondani, hogy például a budapesti Kertészeti
Egyetemen végzett kertész barátaim számára az ezüsthárs latin neve Tilia
tomentosa, a mezei szilé Ulmus minor, azé a bizonyos csere galagonyáé pedig
Craraegus laevigata. Jó, jó, nyilvánvaló, hogy a növények latin elnevezései körül
ma is kicsinyes presztízsharc folyik, amelynek mindenkori állásáról a kertész
szakma talán előbb értesül, és többet tud, mint az erdészek. Engem a
kommunikáció alacsony szintje vagy hiánya nyugtalanít, mert olyan érzésem van,
hogy mindenki megy előre leszegett fejjel a maga megszokott csapásán, és nem is
vesz tudomást a másikról. Az az igazság, hogy nem ismerjük eléggé egymás
munkáját, bár nagyobbrészt ugyanazokkal a növényekkel dolgozunk.

Na mármost, a kétféle szakoktatás egyik jellemző különbsége még az is,
hogy az erdészek felsőoktatási szinten mondhatni komplett geodéziai (földmérési)
képzést kapnak, és ezt a „tudományukat” a gyakorlatban használják is; ezzel
szemben a mai kertészeti felsőoktatás valamennyire is használható módon ezzel
egyáltalán nem foglalkozik.
Mulatságos dolog volt számomra, amikor Radó Dezső, a kitűnő kertész
szakember a Kertészeti Egyetemen arról próbált meggyőzni, hogy a városi
zöldfelületi nyilvántartások céljára 1: 250 méretarányú térképeket kellene
készíteni, mivel azok szebben színezhetők. Mert hát ezek bizonyos szempontból
mégiscsak művészi alkotások! Az évek során köztünk kialakult munkakapcsolat és
igazán barátinak mondható viszony ellenére most is azt hiszem, hogy haláláig
bizalmatlanul fogadta az én „eretnek”, földhözragadt műszaki elgondolásaimat.
Nehéz volt neki megemésztenie, hogy a városi fákat a térképezés szempontjából
ugyanolyan tereptárgyaknak tekintem, mint a villanyoszlopokat, vagy más
tartóoszlopokat és ki tudja még miféle városi köztéri létesítményeket, tehát
eszerint vélem megoldani a fák nyilvántartása kapcsán térképi ábrázolásuk eddig
szabályozatlan kérdéseit is.
Az elmondottakból talán kitűnik, hogy a térképekről az erdészeknek több
mondanivalójuk van, mint a kertészeknek. Persze a kertészeknek is lehetne egykét szavuk, hiszen láttuk, hogy a kert már a suméroknál is kitüntetett helyzetben
volt, sőt az első ismert „térkép”, amelyen fák is láthatók, egy ninivei kertet
ábrázoló agyagtábla a néhány ezer év előtti időkből. Meg aztán itt vannak a híres
„függőkertek”, amelyek tagadhatatlanul csak kiváló geodéziai ismereteket is
feltételező mérnöki munka eredményeként jöhettek létre. A sors azonban úgy
hozta, hogy Magyarországon az erdészek kerültek szorosabb kapcsolatba a
térképekkel. Hogy miért, annak megértéséhez előbb néhány erdőgazdálkodási
problémáról kell röviden szólni, méghozzá egy kiváló munka, Papp-Váry Árpád
2002-ben megjelent könyve segítségével. Ebből a könyvből – amelynek címe:
Magyarország története térképeken – a jelen téma tárgyalása során többször is
fogunk idézni.
„Az erdőkkel való gazdálkodás fontosságára a XV. században a felvidéki
bányák erdőkivágásai hívták fel a figyelmet. Zsigmond király 1426-ban
rendeletben utasította a zólyomi főispánt, hogy az ólombányák részére a királyi
erdőkből minden évben folytatólagosan más részt jelöljön kivágásra, és a kiirtott
erdőrészt felszántani ne engedje, hogy azon újból erdő nőhessen. Ez a korai
rendelet már a fák természetes növekedése és az irtás mennyisége között kívánt
összhangot teremteni.
Miksa király 1571-ben kiadott erdőrendtartása is a tervszerű vágások
szerinti kitermelést írta elő a bányavárosok részére. Az ország dombos, hegyes
vidékei bővelkedtek erdőkben, így a bányavidékek mellett a XVIII. századig
többnyire csak a tölgy- és bükkerdőket óvták makktermésükért és építkezésre igen
alkalmas fájukért. A XVIII. században már azokon a területeken is kezdtek törődni
az erdőkkel, ahol azok érezhetően megfogyatkoztak. Ekkor már a fejlődő
(elsősorban ausztriai) ipar is egyre több fát igényelt.”
Az elmondottakból egyértelműen kiderül, hogy az említett évszázadokban
az erdőkkel is gazdálkodni kezdtek, az addigi rablógazdálkodás miatt jócskán
megfogyatkozott erdőkre komolyabban kezdtek odafigyelni. Mondhatnánk, hogy
elég későn, hiszen Madas Andrástól tudjuk, hogy a vizigótok államában már az V.
században szabályozták az erdőkben való gazdálkodást és mindenféle más
tevékenységet (Lex Visigothorum.) Ettől függetlenül – a magyar nemesség

makacs ellenállása dacára – a királyi központi hatalomnak még időben sikerült
eredményes intézkedéseket hoznia annak érdekében, hogy az egyre nagyobb
ütemben fogyatkozó erdőkből megmentsék mindazt, ami még menthető. De lássuk
tovább a történetet.
„… Mária Terézia 1769. évi (magyarul 1770-ben kiadott) erdőrendtartása,
’a fáknak és erdőknek neveléséről és megtartásáról való rendelés’ előírta, hogy az
erdők, ’ha lehetséges a Geometria vagy a földmérés tudománya vagy a
lépésszámlálási mód szerint megmérettessenek’, ez alapján jelöljék ki a
vágásterületeket. A rendelet rögzítette a fák felnövekedéséhez szükséges időket is,
és intézkedett a térképek tízévenkénti felülvizsgálatáról és szükség szerinti
felújításáról. Az ésszerű erdőgazdálkodáshoz szükséges szakemberképzés
megteremtésére a királynő 1770-ben akadémiai rangra emelte a selmecbányai
bányászati tanintézetet, és megbízta az erdészeti ismeretek oktatásával is. Mária
Terézia rendelete nyomán megkezdődött az erdők térképezése.”
És most egy olyan történet következik, amely
két szempontból is érdekes lehet. Az egyik
dolog az, hogy kilenc
évvel a rendtartás kiadása után olyan kiváló
munkák születtek, mint
például Királymező erdőtérképe, amellyel egy
kicsit részletesebben is
foglalkozunk. Hogy értékelhessük ezt a kilenc
éves gyorsaságot, az
összehasonlítás kedvéért
elmondom, hogy én
magam szinte egész
szakmai pályámat, vagyis több évtizedet többek között arra fordítottam, hogy
elkészülhessen Dunaújváros közhasználatú zöldfelületeinek térképi alapú nyilvántartása. Ám ez a munka a mai napig nem készült el, és pillanatnyilag fogalmam
sincsen, hogy vajon mikor valósulhat meg. A másik dolog még személyesebb
jellegű, majd az is sorra kerül. De előbb lássuk azt a régebbi történetet a
vonatkozó idézettel, amelyből megtudhatjuk, hogy
Királymezőnek 1779-ben Kneidinger András kamarai térképész által készített
erdőtérképe „a favágás fordulatait szemléltető, azonos tartalmú munkák egy
különösen szép példája… A térkép a Máramaros megyei Taracvízi járás
országhatár menti területét ábrázolja. A Máramarosi-havasok gerince felől több
folyó fut nyugati irányba, így a Mokra, a Janovecz, a Taracka és délkelet felől a
Jablonica. Ezek a vízfolyások a térkép délnyugati sarkában találkoznak,
Királymező előtt.
A térkép víz- és hegynevei és a vágásrészek megírásai között szinte
elvész Német Mokra (Deutsch Mokra),Orosz Mokra (Rusis Mokra) és Brusztura
falvak neve.”
És valóban, a több mint 200 esztendős térkép az akkori Magyarországnak
ma már kevesek által ismert, hegyes-völgyes, az orosz határtól néhány kilométerre
levő, Máramaros megyei, és egykor a taracvizi járáshoz tartozó Királymező és

környéke erdeinek gazdálkodási célú térképe. Való igaz, hogy több folyó is folyik
a hegyek közötti völgyekben, de ezek a folyók – mielőtt vizük a Tiszába kerülne –
egy kicsit másképpen folynak, mint a fenti idézet mondja. Királymezőnél
történetesen a Brusztura felől érkező Bruszturenka ömlik a Taracba. Ez utóbbi
tulajdonképpen csak innen a Tiszáig Tarac, mert Németmokra és Oroszmokra felől
Királymezőig tartó szakaszát valójában Mokrankának hívják. A Janovec, ez a
kicsi, de időnként megáradó patak pedig Oroszmokránál torkollik a Mokrankába.
No de mit okoskodom én itt a Taraccal meg a Mokrankával, hiszen abban
az időben, amikor ez a kiváló erdészeti térkép készült, egyéb szaktérképek még
jóval nagyobb pontatlanságokat is tartalmaztak. Mint például az évekkel később
megjelent postai térkép. De távol áll tőlem minden okoskodási szándék akkor is,
amikor elmondom, hogy a környék ruszin lakói Taracközt Tereszvának,
Királymezőt Usztycsornának, Orosz- és Németmokrát pedig Ruszkamokrának,
illetve Nemeckamokrának hívták. A Tarac Taracköznél ömlött a Tiszába, és ettől a
helységtől nem messze, ugyancsak a Tisza partján épült Bustyaháza.
Mindezt azért mondtam el, hogy érthető legyen, ami következik.
Apám 1940. évi március hó 21-i keltezéssel levelet kapott a „Magyar
Királyi Földmívelésügyi Minisztérium”-ból:
„Éberhardt Béla szakvizsgázott erdőőrnek. Balatonszabadi Külső u. 96.
Kinevezem Önt az államerdészeti altisztek személyzeti létszámába a
rendszeresített illetményekkel ideiglenes minőségű I. osztályú altiszt m. kir.
erdőőrré a bustyaházai m. kir. erdőigazgatóság kerületébe.
Állomáshelyét a m. kir. erdőigazgatóság főnöke fogja kijelölni.
Felhívom, hogy az állomáshelyére nézve írásban nyert értesítés
kézhezvétele után eskü- és szolgálattétel végett mielőbb, de legkésőbb 30 napon
belül a m. kir. erdőigazgatóság főnökénél jelentkezzék…”
Az erdőigazgatóság
főnöke által kijelölt állomáshely Oroszmokra lett, és a
család is ide költözött. Előbb
albérletbe, mert a Janovec
partján épült erdészházban
még benne lakott családjával
a cseh erdész, aki annak
rendje és módja szerint, igen

lelkiismeretesen, ahogyan ez illik,
átadta apámnak a nem kicsi munkaterületet, és hasznos tanácsokkal látta
el a jövőre nézve is. Ez pedig időbe
tellett. Így aztán csak néhány hónap
múlva költözhettünk be a falu egyetlen

kőből épült házába, a szép erdészházba. De akkoriban érkezett ide a másik két
magyar erdész, és a szomszédos Királymezőre Kollár erdőmérnök is.
Talán nem mindenki tudja, hogy a trianoni döntés értelmében Kárpátalja
(ruszinul Podkarpatija) a frissen megalakult Csehszlovákiához került, mint a
Magyarország területéből ugyancsak frissen kiszakított Szlovákia része. A
csehszlovák állam mégsem szlovák, hanem cseh, tehát távolabbi vidékre való
erdészeket alkalmazott itt. Most pedig, hogy az úgynevezett bécsi döntések
értelmében, meg egyéb módon Magyarország visszakapta néhány, alig két
évtizede elcsatolt területét – többek között egész Kárpátalját is –, sürgősen
szükség lett minél több fiatal erdészre, akik átveszik a távozó szakemberek helyét.
Apám szerint a mokrai cseh erdész még örült is, hogy hazamehet Csehországba.
Volt néhány helybeli ruszin erdész is, ők természetesen maradtak. És ettől kezdve
mi is itt éltünk ezen a gyönyörű vidéken, a havasok alatt, ahol telente farkast és
medvét is lehetett látni. Itt laktunk Oroszmokrán mindaddig, amíg apám meg nem
kapta azt a bizonyos másik levelet. Mert amire megtudtuk, hogy ez a terület
„visszatért” a Szovjetunióhoz, addigra szerencsére el is kellett jönnünk.
Így aztán már nem voltunk ott, amikor - többek között - a ruszin
Ruszkamokrából orosz Russzkaja Mokraja lett, Németmokrából pedig mi egyéb
lehetett volna, mint Komszomolszk. Ez utóbbi egyébként ma, a kommunistának
nem nevezhető ukrán fennhatóság alatt is (mert a terület időközben Ukrajnához is
„visszatért”) még mindig a hajdani szovjet kommunista ifjúsági szövetség
rövidített nevére hallgat. Azt talán már megemlíteni sem érdemes, hogy a
Magyarország felől ezer évig a Kárpátok aljának látott és így is nevezett, a
hegyvidékein ruszinok lakta tájegység, vagyis Kárpátalja – Podkarpatija, kelet
felől nézve szovjet-orosz szempontból Kárpátontúli Terület, vagyis oroszul
Zakarpatszkaja Oblaszty, röviden Zakarpatyija lett. Természetesen ma az
ukránok is ugyanonnan, ugyanúgy látják.
Ugye megbocsátják nekem
ezt a kis kitérőt, de ha nem
mesélem el mindezt, akkor nem
valószínű, hogy Királymező erdészeti térképe bármit is mondana
az olvasónak. Az egy kicsit
tragikomikus, hogy Papp-Vári
Árpád igazán nagy gonddal

összeállított könyvének ide vonatkozó fejezetében – gyermekkori emlékeimre hagyatkozva – földrajzi vonatkozású
hibákat találtam, hiszen mire
emlékezhet egy még iskolás
korba sem lépett kisgyerek? Ha viszont hozzáteszem, hogy az utóbbi években
kétszer is jártam ott, most már felnőtt fejjel és szemmel is megtapasztalva
mindazt, amit gyermekként is láttam, akkor nyugodtan mondhatom, hogy a

helyrajzot illetően én vagyok a megbízhatóbb forrás. A későbbiekben még
visszatérek néhány egyéb kárpátaljai tapasztalatomra is. De most lássuk tovább a
régi erdészeti térképek történetét, hiszen Királymező ilyen célú térképe csak egy –
igaz, hogy az egyik legjobban sikerült – térkép volt ebben a műfajban.
„Mária Terézia 1769. évi
erdőrendtartási rendelete főképp a
kamarai birtokokon szolgálta jól
az erdők felmérését és az okszerű
erdőgazdálkodás elterjedését. A
gazdálkodási szempontok és a
felmérési gyakorlat változása
azonban idővel szükségessé tette a
rendelet módosítását. Az új
szabályzat 1801-ben jelent meg:
Utasítás a magyar közalapítványi
uradalmakban erdők felmérésére
és megbecslésére címmel. Ennek előírásai képezték 80 évig minden erdőtérképezési munka alapját.
Az utasítás első 24 pontja az erdőségek kimérésével és beosztásával
foglalkozik. Kimondja: az erdőt megbízhatóan csak az erdészeti tudományban
jártas mérnök tudja felmérni, mert nem elegendő az erdőrészek határainak
kitűzése, területük meghatározása, hanem meg kell becsülni és a térképen fel kell
tüntetni a faállomány átlagos korát és a terület éves hozamát is. Ha a mérnök nem
ért az erdészethez, melléje a felmérés során tapasztalt erdészt kell állítani.
A felmérési térképről két másolat készült. Az eredeti felmérési lap a
kerületi erdőhivatalnál maradt, az egyik tisztázatot az illetékes erdőgondnokságnak, a másikat a Magyar Királyi Helytartótanácsnak küldték meg.
Az utasításhoz mellékelt minta szerint rajzolták meg és színezték ki a
térképet. Általában 14 fafajt különböztettek meg jelekkel és hatféle korfokozatot
színekkel. A térképen feltüntették a kitermelés, az éves vágások irányát, a
rezervátum erdőket, a közalapítványi erdőbe ékelődő magánterületeket, folyó
menti erdőknél az árvíz
esetén elöntött területeket
és azokat az erdőrészleteket, ahol a legeltetést
megengedték. A térképekhez részletes leírásokat
mellékeltek az ábrázolt területről, a várható hozamokról.”
Arról már igazán
nem tehetek, hogy a különféle erdőnyilvántartási térképek
készítői
éppen
Máramaros megyét, benne
Királymező környékét szemelték ki arra a célra, hogy
az ottani erdőkről készítsék
el a legszebb térképeket.
Az meg a sors különös

ajándéka, hogy ezek a térképek meg is vannak, és hogy róluk olyan kiváló
kiadványok szólnak, mint az idézett könyv.
„Máramaros megye erdőtérképe 1870-ben jelent meg. Szerzője ismeretlen.
A térkép a kincstári erdőket (mivel ezekről készültek részletes térképek) kiemelten ábrázolja… Ez a térkép 1876-ban könyvmellékletként (Szilágyi István szerk.:
Máramaros vármegye egyetemes leírása) is megjelent. Tartalmát azonban
kiegészítették a közigazgatási határok, az ásványkincsek, a régészeti leletek és a
földtani felvételek határaival.”
Láthatjuk tehát, hogy a Mária Terézia rendeletében előírt erdőnyilvántartások, illetve a hozzájuk tartozó térképek egyéni alkotások voltak. A
térképek már-már műalkotásnak számítottak, hiszen amellett, hogy sok, a
gazdálkodáshoz szükséges adatot tartalmaztak, készítőik külső megjelenésükben még a jóval korábbi divatot követve - igen sok díszítőelemet alkalmaztak. Így
például az a szép térkép, amely 1779-ben Királymező és környéke erdőiről
készült, olyan volt, mintha egy fatáblára ragasztott, a sarkain kissé felgyűrődött,
sőt, egy kissé be is repedt papírlap volna. Egyébként lehetséges, hogy a kertész
szakma bizonyos képviselőinek szeme előtt is efféle példák lebegnek, ma is
követhető lehetőségként. Ezzel szemben a jelenlegi erdészeti üzemtervek egységes
elvek és előírások szerint készült térképei mindennek nevezhetők, csak éppen
szépnek nem. Szerintem kimondottan csúnyák, és másokkal ellentétben én azt
állítom, hogy már nem felelnek meg azoknak a céloknak sem, amikre készültek.
De erről majd még beszélünk. Most lássuk, hogyan alakult a sok egyénileg
készített térképi nyilvántartás további sorsa. A fenti forrásból erről is
tájékozódhatunk.
„Az erdőrendezőségek térképei és a kisebb méretarányú összefoglaló
térképek alapján Bedő Albert készítette el az ország átnézeti erdőtérképét 1884ben.” Ha pedig van már az egész országra kiterjedő átnézeti térkép, akkor csak idő
kérdése a részletek egységes szempontok szerint való szabályozása. No, de most
már inkább forduljunk az erdész szakemberhez, Madas Andráshoz, aki Erdészeti
politika című könyvében így ír, utalva a XIX. század közepétől megnövekedett
ipari fa iránti igényre is:
„Az új helyzet megkövetelte az erdőgazdálkodás törvényes szabályozását;
ezt volt hivatva szolgálni az új erdőtörvény, az 1879. évi XXXI. tc. A törvény éles
különbséget tett a magánerdők és az ún. korlátolt közforgalmú erdők között;
magánerdő volt az összes erdők egyharmada, és ezekre az állam ellenőrzési joga
lényegében nem terjedt ki. Az ország erdeinek kétharmadát kitevő, korlátolt
közforgalmú erdőkben az erdőtörvény az üzemtervek szerinti gazdálkodás
kötelezettségét rendelte el.”
Itt megint egy kis kitekintés kínálkozik, éspedig újra csak személyes
jellegű dokumentumok segítségével. Jelenleg én őrzöm azokat az iratokat,
amelyek apámról és nagyapámról megmaradtak. Mindketten erdészek voltak,
akiknek meg kellett felelniük bizonyos szolgálati (szakmai és erkölcsi)
követelményeknek. Nagyapám „Erdőőri Szakvizsgálati Bizonyítvány”-a Pécsett
kelt 1909. szeptember 21-én, és tanúsította, hogy „az erdészeti műszaki
segédszolgálat teljesítéséhez szükséges ismeretekből megvizsgáltatván, az 1879.
évi XXXI. törv.-czikk értelmében teljesítendő erdőőri szakszolgálatra alkalmasnak
találtatott…” Apám szolgálati eskütételének dokumentuma Székesfehérváron kelt
1935. október 4-én, mint „Bizonyítvány az 1879. évi XXXI. törvény-czikk 38. §-a
értelmében letett erdőőri esküről.” Mint látható, a vonatkozó erdőtörvény
emberöltőkön átívelő hatállyal érvényben volt. Azt már csak az érdekesség

kedvéért jegyzem meg, hogy ha apám erdőőri esküjére néhány hónappal később
került volna sor, akkor már az új, 1935-ös erdőtörvényre utalt volna a
bizonyítvány. Arra, amely az „erdőkről és a természet védelméről” címet viselte.
Ám a továbbiakban még arról a régiről lesz szó.
„A törvény eredményeképpen az állami tulajdonban levő erdők felügyelete
és gazdálkodása a Földművelésügyi Minisztérium hatáskörébe kerül, elsősorban a
Pénzügyminisztériumtól. Kialakul a kincstári erdőgazdálkodás és állami felügyelet
rendszere, amely a felszabadulásig lényegében változatlan formában szolgálta az
erdészet fejlesztésének ügyét; az igazgatás akkor kialakított hármas lépcsőjét
(Minisztérium vagy önálló erdészeti főhatóság, Erdőigazgatóság vagy
Erdőgazdaság és erdőgondnokság vagy erdészet) ma is a legjobb szervezeti
felépítésnek tartjuk.
A modern erdőtörvény, a korszerű államerdészeti szervezet kialakítása, az
európai színvonalú kincstári erdőgazdálkodás megvalósítása Bedő Albert nevéhez
fűződik, aki több évtizeden keresztül volt az erdészet vezetője államtitkári
rangban. Érdemeit különösen akkor tudjuk értékelni, ha meggondoljuk, hogy
irányítása alatt az egyébként a fejlődéstől általában elmaradó erdőgazdálkodás az
ország gazdasági fejlődését megelőző – az akkori európai színvonalat elérő –
színvonalra tudott fejlődni.”
Bedő Albert tehát nemcsak egy csodálatos térképművet alkotott, hanem
ezen túlmenően megreformálta hazánk egész erdészeti politikáját is. A róla
elnevezett díj ma az erdészek legmagasabb szakmai kitüntetése.
Bármennyire is furcsa, de Madas Andrást tovább olvasva ismét csak a már
eddig is sokat emlegetett Kárpátaljára jutunk vissza. Lássuk csak!
„Amíg az ipar és a mezőgazdaság általános fejlődése… elmaradt a nyugati
államokban kialakult színvonal mögött, az erdőgazdaság… elérte technikai
szempontból a legfejlettebb európai erdőgazdálkodás színvonalát. Ennek a –
kevéssé ismert – ténynek a hiteles igazolására idézzünk egy tárgyilagos tanút, dr.
Karel Matyás cseh professzort, a prágai Műegyetem Erdőmérnöki Karának
nyugalmazott egyetemi tanárát, aki az első világháború után Csehországból került
az akkor Csehszlovákiának jutott Kárpátaljára, és ott az egykori magyar kincstári
erdőkben teljesített szolgálatot.” A továbbiakban Madas hosszabban idéz Matyás
professzornak az Erdő című magyar szaklapban 1966-ban megjelent cikkéből.
Néhány mondatot nekünk is érdemes kiragadni belőle, hiszen hozzá hasonló
szemtanút ma már nem találunk.
„… a régi magyar erdőgazdálkodás egészében a közép-európai
erdőgazdálkodásnak kimagasló, klasszikus és sajátos formáját kell meglátnunk,
amelyet mindenek előtt a helyi és országos gazdasági viszonyoknak jó érzékkel
való összehangolása jellemez… Helyénvalónak tartom azonban tisztán is
megvilágítani a régi magyar hegyvidéki gazdálkodásnak azt a jellemzőjét, amely
folytán az a teljes közép-európai erdőgazdaság élvonalába jutott.
A fakitermelés, felkészítés, a rakodói munka fejlettsége érthetővé válik, ha
figyelembe vesszük, hogy ezek a Kárpátokban és általában a hegyvidéken
megelőzték a biológiai jellegű munkákat. Mégis, amilyen módon és ahogyan ezt
Magyarországon alkalmazták, ez közvetlenül a viszonylag magas technikai szinten
álló alpesi üzemekhez (Ausztria, Svájc stb.) hasonlít.
Akkoriban a motorizálás és az erdei munkák gépesítése még a kezdetek
kezdetén járt. A faanyagszállítás első tökéletes gépesítése az európai és egyéb
országok között elsőnek, erdei vasút bevezetésével éppen a Kárpátokban történt,
valószínűen legteljesebb fejlettségben.”

És ebben a hangnemben
folytatódik a magyar erdészet, de
különösen a cseh professzor által
közelebbről
is
megismert
kárpátaljai erdészet méltatása,
kitérve több apróbb részletre is.

Figyelemre méltónak és
célirányosnak
tartotta
például az erdészházakat,
amelyeknek kialakítása
szerinte „klasszikusan alkalmazkodott a szükségletekhez.” Hát igen.
Nyilván igen nagy dolognak számított, hogy minden erdészházban volt telefon, ezért árvizek, vagy
lavinák alkalmával kapcsolatot lehetett tartani a külvilággal. Az erdei kisvasút
hálózatot, amelyet a folyók völgyeiben építettek ki, az erdészet üzemeltette. A
Taracközről induló kisvasút végállomásának szép faépülete máig megvan, a sínek
is a helyükön vannak egészen Oroszmokráig, de vonat csak nagyon ritkán jár
rajtuk. Annak idején Pankotai Gábor volt az erdei vasútüzem vezetője. Jóval
később, az egyetemen, amikor az út- és vasútépítés című tantárgyból vizsgázni
mentem hozzá, belenézett az indexembe és csak ennyit mondott: „Igen, mi
ismerjük egymást.” Pedig csak apámat ismerte, aki sokszor elmesélte nekem, hogy
mi volt az ottani utolsó munkája. Mielőtt egyik napról a másikra, mindenünket
hátrahagyva el kellett menekülnünk onnan, erdőt telepítettek. Lucfenyőt sziklás
talajba, igen kemény munkával. Nagyon pontosan elmondta, hogy hol van az a
hely, de könnyen meg is jegyeztem, hiszen a Bruszturenka és a Mokranka
összefolyásáról volt szó.
Ő maga soha nem
látta viszont azt a fenyvest,
de nekem sikerült. Gyönyörű, 60 esztendős fenyőerdő a hegy oldalában,
Királymező kapujában. És
persze Királymező mai, de
már cirillbetűs erdőtérképén is. A fenyőerdő sarkánál, az út közelében egy
hatalmas, a szovjet időkből
itt hagyott, szürkére festett
favágó áll. Valamilyen lemezből készült, akár egy
pléhkrisztus, csak ennek motorfűrész is van a kezében. De az erdő szép, az ottani
erdőgazdaság szakszerűen gazdálkodik benne.

Mintha éppen erről, nekem szólna Dmitro Pavlicsko verse:
„Hol lakom, kérdezgetik a fenyők,
És kit keresek itt a fák között,
Merre tartok szomorú utamon,
Itt, ahol egy erdő a rokonom…”
(D. P.: Litván erdő.)
Néhány idős ruszin embernek kihullottak a könnyei, amikor apámra
emlékeztek. Meg a saját fiatalságukra, hiszen az erdőt együtt ültették, itt mindenki
az erdőben dolgozott. Akárcsak a későbbi cseh professzor, Karel Matyás.
Az 1970-es évek elején még nem juthattunk el Kárpátaljára. Apám a
nyugdíjához szükséges igazolások „összegyűjtése” közben levelet kapott a MÉM.
Állami Erdőrendezőségek Műszaki Irodájától. A levél 1973-ban kelt, és többek
között így szólt:
„A másolatban megküldött igazolásból is látható, hogy az ÁEMI-t felsőbb
rendeletek munkaviszonyok igazolására jelölték ki és nemcsak magyar, hanem
nemzetközi vonatkozásban is igazol. Így jutottam el Önhöz, mint olyan
személyhez, aki 1940.IV.1. és 1945.XII.31. között, a volt bustyaházai Erdőigazgatóság oroszmokrai Erdőhivatalánál teljesített szolgálatot. (Az utolsó dátum
csak papírforma, mert akkor kapta a volt FM-től az áthelyezését a budapesti
Erdőigazgatósághoz.)
Tekintettel arra, hogy Kárpátalján ledolgozott időket az érvényben lévő
megállapodások értelmében a magyar jogszabályok alapján kell elbírálni, továbbá
az iratok mondhatnám teljesen megsemmisültek, valamint arra is, hogy az eddigi
igazolók már annyira idősek, hogy elhalálozásukkal kell számolni, felkérem arra,
hogy esetenként az ott élő és akkor az erdészetnél dolgozók ügyében külön-külön,
esetenként az igazolási eljárásban szíveskedjék közreműködni. Felfogásom szerint
az ott élőkön erkölcsi kötelesség segíteni, mert hiszen egyik sem tehet arról, hogy
egy emberöltőn át az államhatalom már négy ízben is változott. Ott is emberek
élnek, akik szeretnének nyugdíjba menni.”
A hosszú hivatalos levél hangvétele szokatlanul emberi. Előadója dr. Tóth
Ferenc, aláírója Doklea István igazgató. Apámnak az együttműködés ellenére sem
sikerült személyes kapcsolatba lépnie volt dolgozóival, akik közül ma már szinte
senki sem él.
Ahogyan nem él Matyás cseh professzor sem. A Madas által tőle idézett
rész utolsó sorai így szólnak:
„Szeretném, ha ezzel a csak odavetett és bizonyára nem teljes ábrázolással
bebizonyíthatnám, hogy a régi magyar erdőgazdálkodás a legnehezebbnek
elismert hegyvidéki viszonyok között nem maradt el a klasszikus közép-európai
erdőgazdálkodás színvonalától, hanem bizonyos szempontból annak első sorába
tartozott A hosszú időt igénybe vevő erdészeti tevékenység nem állhat meg
anélkül, hogy ne kapcsolódna a múltban lerakott alapokhoz. Elismerés, köszönet
és csodálat kell illesse az ilyen megbízható alapok lerakóit az őket követő
nemzedékek részéről.”
A fentiekhez annyit még hozzátehetünk, hogy ezek közé a megbízható
alapok közé tartozik a térképek, a térképezés és térképhasználat ismerete is. Mert
elképzelni is lehetetlen, hogy mondjuk egy oroszmokrai erdészre jutó területet
(akkori szakkifejezéssel védkerületet, amiből a falu határában három volt) hogyan

lehetett volna megfelelő céltérképek nélkül egyáltalán áttekinteni is, nemhogy
kezelni, az ott folyó erdészeti munkákat irányítani.
Sok esztendővel később, amikor az apám már Dunaújvárosban dolgozott,
egy csehszlovák erdészeti delegáció járt a városban, és megnézte az akkorra
szépen felcseperedett kiserdőt is. Az itteni erdészeknek az erdészeti szolgálatért
járó jelvényt adományoztak. ZA ZÁSLUHY O LES – ez a felirata, és apám mindig
nagy becsben tartotta. Én megörököltem tőle, és nem kevésbé becsülöm.
Azóta persze nagyot
változott a világ, és a magyar
erdészeti politika is hatalmas
vargabetűkkel próbál valamilyen irányba – mostanában főleg
„Európa felé” – haladva lépést
tartani a világgal. A meglevő
térképi alapok, a korábban jól
működő, bevált szervezet és
gyakorlat mind-mind alapos
korszerűsítésre
szorulnának.
Ettől függetlenül, a mai erdők
nyilvántartásához és kezeléséhez szükséges üzemtervek és üzemtervi térképek már
ingatlannyilvántartási és erdészeti szakági ismereteket egyaránt tartalmaznak, és
például a városi erdőkről szóló ilyen térképek különösebb nehézség nélkül részei
lehetnének egy komplex települési nyilvántartási rendszernek. Lehetnének
elsőként egy zöldfelületekről szóló szakági nyilvántartásnak is, ha az erdész és
kertész szakma hajlandó lenne együttműködni ebben a kérdésben, ha a két fél
képviselői egyáltalán meg tudnák ismerni a másiknak a helyzetét, problémáit.
Mert hiszen mindkét oldalon kiválóan képzett szakemberek dolgoznak, akik
nagyon sok mindent tudnak a növényekről. Úgy tűnik, hogy egymásról már
kevesebbet.
Nyilván észrevették, hogy ennek a fejezetnek a címe is Radnóti Miklós
versére utal:
„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,
annak mit rejt a térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
…………………………………………………
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat…”
Nem tudom, hogy kedvenc költőm rövidre szabott életében ült-e repülőn,
de nem tartom valószínűnek, hogy alkalma lett volna a fellegek alól megszemlélni
szeretett hazájának földjét. Mert ha egyszer madártávlatból láthatta volna a dunai
szigetvilág néhány részletét, akkor ő is tanúsíthatná: az erdőt a gépről és a
térképről egyaránt jól lehet látni, ha az ember megfelelően választja meg a repülési
magasságot, illetve a térképi méretarányt és tartalmat. Az viszont biztos, hogy jó
térkép nélkül ma már az élet sok területén lehetetlen boldogulni. És ezek közé
tartozik a településeinken élő fákkal kapcsolatos tevékenység is, ez a speciális,
egyre fontosabbá váló szakterület; akár kertészek, akár erdészek műveljék is.

Mára bizony kevés hegyvidéki erdőségünk maradt meg azokból a
csodálatos erdőkből, amelyekről annak idején azokat a szép térképeket
készítették. De azért még most is megcsodálhatjuk néhány hegységünkben a
gyönyörű bükkösöket, vagy tölgyeseket. Következzék tehát az ő családi
tablójuk.

28 Bükkfafélék
(Fagaceae)

A népes növénycsaládban 1000 faj található, mely 8 nemzetségbe
sorolható. Lombhullató és örökzöld képviselői az északi és déli féltekén egyaránt
megtalálhatóak. Leveleik egyszerűek, karéjosak, vagy fogazottak lehetnek.
Egylaki növények. Porzós és termős virágaik barkavirágzatba tömörülnek.
Makktermésüket kupacs veszi körül.

Közönséges bükk Fagus silvatica (Linné)
Jellemzése: Hegyvidéki erdeinkben az egyik legmagasabbra növő,
szabad térállásban terebélyes, 30 m
magas
lombkoronát
nevelő
fafajunk. Levele visszás tojásdad
alakú, mely a levélnyél felé
keskenyedik. A levelek széle ép,
kihajtás után sokáig selymesen
szőrős a levelek éle. Őszi lombja
intenzív citromsárga színt vesz fel.
Virága nem feltűnő, a sárga színű
porzós és zöld színű termős virágai
májusban nyílnak. Szélporozta
növény. Ter-mése szúrós felületű,
kupaccsal nyíló, álta-lában három,
ehető, oldalról lapított makkot rejt.
A kéreg sima, világosszürke színű.
Származási hely: Hazánkban
őshonos, Európa hegyvidékein
általánosan elterjedt.

Egyéb: Nemesített fajtáival gyakran találkozhatunk botanikus kertekben, történelmi kastélyparkokban. Vörös lombú
„Purpurea” és csüngő
lombozatú „Pendula” fajtái terjedtek el szélesebb
körben. Egyik legszebb
hegyünket nevezték el e
fajról.
Felhasználása: Könnyű
munkálhatósága
miatt
sokoldalúan hasznosítja a
faipar. Bútorokat, parkettát, vasúti talpfát
készítenek belőle, de
magas fűtőértéke miatt
értékes tűzifa is.
Helyi jelentősége: Városunk klímája nem kimondottan kedvez e hűvös és
csapadékos hegyvidéki éghajlatot kedvelő fajnak. Ennek ellenére a Fáy A. utca
északi oldalán, kedvező mikroklímában jól fejlődik a város talán egyetlen
bükkfája.

Szelídgesztenye Castanea sativa (Miller)
Jellemzése: Terebélyes lombhullató fa. Fiatalon gömbölyded,
tömött koronát fejleszt. Levelei
fénylő sötétzöldek, lándzsás csúcsúak. A 30 cm hosszúságot is
elérő levéllemez bőrnemű, lándzsa alakú. A levélszélen szálkás
fogak húzódnak végig. A porzós
barkák örvökben a hajtások
végein, a termős virágok az alapi
részen fejlődnek június végén.
Az ehető termést rejtő szúrós
kupacs négy kopáccsal nyílik fel.
A termés október közepétől érik. Törzsét vastag, barnásszürke kéreg borítja.
Származási hely: Dél-Európa és
Nyugat-Ázsia enyhe éghajlatú, csapadékos területein helyenként nagyobb állományai találhatóak.
Egyéb: Sajnos az utóbbi időben természetes élőhelyein több kórokozó
veszélyezteti az idős állományait.
Baktériumok által ágrákot okozó betegsége miatt az öreg fák koronájának jelentős része elszárad, súlyosabb esetben az egész fa elpusztul. Hazánk jelentősebb állományai Nagymaros térségében, Sopron és Kőszeg
környékén, valamint a Mecsekben, Zengővárkony mellett találhatók. Lombja
délies, mediterrán jelleget ad környezetének.
Felhasználása: Termése finom, a
cukrászok keresik. Pörkölve kitűnő
téli csemege. Nagyobb állományaira a méhészek szívesen vándorolnak, mert különleges, sötét színű mézet hordanak róla a méhek.
Helyi jelentősége: A Mezőföld
mészben gazdag talajait nem
kedveli, ezért csak néhány helyen
találkozhatunk útjaink mentén e
fajjal. Az Erdősoron és a Szilágyi
E. út mellett láthatóak fiatal, jól
fejlődő egyedei. Elterjedése városunkban a nehezen változtatható talajadottságok miatt nem várható.

Csertölgy Quercus cerris (Linné)
Jellemzése: Terebélyesre növő, kihegyezetten karéjos levelű, lombhullató fa. Fiatal
korában a korona
szabályos, karcsú.
Április
végén
hozza apró, a hajtások végein lecsüngő virágait.
Szélporozta növény. Makktermését szinte teljesen
beborítja az erősen borzas felületű kupacs. Kérge szürkésbarna, repedezett.
Származási
hely:
Dél-és Közép-Európa.
Földközi-tenger meleg és enyhe éghajlatú
területeiről terjedt el
egészen a Kárpátokig.

Egyéb: Helyiségneveinkben gyakorta előfordul, jelezve fontos szerepét a mindennapi életben.
Felhasználása: Legfőbb erdőalkotó fafajunk Ellenálló, edzett lombja miatt parkjainkban is gyakran találkozhatunk képviselőivel. Fája kiváló hőértékű tűzifa.
Helyi jelentősége: Elsősorban erdőterületeinken alkot elegyes állományokat, de
parkjainkban - Babits M. u.- is előfordul
szoliterként.

Magyar tölgy Quercus frainetto (Ten.)
Jellemzése: Terebélyesre
növő, mélyen karéjos levelű, lombhullató fa. Fiatal
levelei molyhosan szőrösek, a levél fonáka szürkészöld. Fiatal korában a
korona ritkás ágrendszerű,
szabályos. Tavasz végén
hozza sárgászöld porzós
barkáit. Szélporozta. Makktermése 2 cm hosszú, mely
félig kupacsba van bezárva.
Kérge szürkésbarna, érdes
felszínű.
Származási hely: Délkelet
Európa erdőterületei.
Egyéb: Hazánkban a molyhos tölggyel vegyesen erdőket alkot.
Felhasználása: Sokáig fán
maradó zöld lombja miatt
sokfelé ültetik díszfaként.
Elegyes erdőalkotó fafajunk. Fáját a többi tölgyhöz
hasonló célokra használják
fel.
Helyi jelentősége: A Weiner T.
körúton fordul elő szoliter
faként az egyetlen ismert, fiatal
korú
egyede
városunkban.
Keleti fekvésben jól fejlődik,
ezért érdemes lenne több helyre
is
telepíteni
egészséges,
élénkzöld lombozata miatt,
melyet az ősz végén sem támad
meg a lisztharmatos betegsége.

Kocsányos tölgy Quercus robur (Linné)
Jellemzése: Nagytermetű,
szabad térállásban kissé
szabálytalan koronát nevelő
lombhullató fafaj. Törzse a
talajhoz közel elágazik,
idős korban szinte földig
hajlanak ágai. Kérge sötétszürke, fiatal korában is
már repedezett. Levele fordított tojásdad alakú, a levéllemez feléig karéjos. A
fajt jellemzi a levélvállnál
kialakuló, fülekre hasonlító
íves csatlakozás a nagyon
rövid levélnyélhez. A rövid levélnyél miatt az a benyomásunk lehet, hogy a
levelek ülő helyzetűek. Május végén - június elején virágzik. Szélporozta, apró
sárga virágait a hajtások végein hozza. Makktermése 4-6 cm hosszú kocsányon,
általában párosával csüng.
Származási hely: Európában
Spanyolországtól az Urálig a középmagas hegységekben, ártereken őshonos.
Egyéb: Nevét termésének elhelyezkedéséről kapta. A nedves,
vízközeli élőhelyeket kedveli. A folyószabályozások előtt jóval nagyobb területen találta meg életfeltételeit az
Alföldön. Levelét a gubacsdarázs károsítja.
Felhasználása: Széleskörű, az előbb
említett tölgyfajokhoz hasonlóan. A gubacsból a régi időkben tintát készítettek.
Helyi jelentősége: A városi erdőkben sok
helyen találkozhatunk képviselőivel. Itt a
zárt állomány miatt a lombkorona teteje tud csak szabadon kifejlődni a hosszú,
egyenes törzsek végein. Parkjainkban néhány igen idős kocsányos tölgy tanúja
mindennapjainknak. Az egyik, minden bizonnyal nyugdíjkort elérő tölgyfánk a
Bartók téren áll, dacolva az idők, azaz a gépjárműforgalom megnövekedésével.
Hosszan lehetne sorolni az öreg tölgyeket városunkban, – így a Petőfi ligetben,
Batsányi utcában állókat - de kiemelkedik a Hajóállomástól északra eső, a Duna
partján álló néhány igen idős, száz éves kort meghaladó tölgymatuzsálem.
Érdemes megcsodálni őket.

Kocsánytalan tölgy Quercus peraea (Lieblein)
Jellemzése: Lombhullató, hatalmas méretűre kifejlődő, hosszú
életű fa. Idős korában koronája
boltozatos, a tölgyekre jellemző
kétszintes módon. Kérge a fiatal
ágakon sima, barnásszürke színű,
az idős fák törzse sűrűn barázdált, hosszanti irányban repedezett. Levelei 10-12 cm
hosszúak, fordított tojásdadok. A
levél alapja ékszerűen elkeskenyedik, a levél kocsánya
hosszabb, mint a kocsányos tölgy
esetében. A levél széle karéjos, színe sötétzöld, fényes. Májusban virágzik,
szélporozta. Makktermését 2-6-os csoportokban hozza, melyek a hajtásokon
ülnek. A makk 1-3 cm hosszú, szabályos.
Származási hely: Közép- és Dél-Európa erdeiben őshonos.
Egyéb: Hazánkban természetesen újul, kedveli a laza, szárazabb fekvésű,
lösztalajt.
Felhasználása: Kérgét régebben cserzőanyag kinyerésére használták. Kádároknak
boroshordók (barique) készítéséhez elsőrendű faanyagot szolgáltat, de kiváló
asztalos- és bútoripari
alapanyag is. Vasúti talpfát, bányákban beépített
támaszfalat
készítettek
belőle a múltban. Magas
fűtőértéke miatt elterjedten ismerik tűzifaként.

Helyi jelentősége: Néhány idős
egyed a város építésével egyidejűleg
kezdte életét a Május 1. utca keleti
oldalán található parkban. Kisebb,
szépen fejlődő fiatal állománya a Batsányi utcai Öregek Otthona mellett található.

Nagylevelű tölgy Quercus macrocarpa (Michaux)
Jellemzése: Nagytermetű, terebélyesre fejlődő lombhullató tölgyfajunk. Levelei
mélyen karéjosak, felszínük fényes sötétzöld. A levélfonák molyhos, kissé
világosabb színű. Nyár elején, júniusban nyílnak sárgászöld színű, csüngő porzós
barkái és apró termős virágai. Termése a tölgyek között a legnagyobb, 5 cm-es
méretet elérő makk, melyet félig kupacs vesz körül. A kupacs pikkelyes. Szürkés
kérge mélyen barázdált.

Származási hely: Észak-Amerika keleti oldalán található erdőkből került hozzánk.
Egyéb: Termése az összes Észak-Amerikából származó faj közül a legnagyobb,
ezért nagymakkú (macrocarpa) tölgyként is
említik.
Felhasználása: Elsősorban díszfaként ültetik parkjainkban.
Helyi jelentősége: Jól érzi magát a Dózsa
Gy. u. mögötti árnyékolt területen. Koronája
most kezd szimmetrikussá fejlődni, mert
egy hatalmas - időközben kidőlt – platán az
egyik oldalról leárnyékolta. Díszfaiskolák
ritkán szaporítják, pedig érdemes lenne szép
lombozata és koronája miatt nagyobb
figyelmet fordítani e fajra.

Vörös tölgy Quercus rubra (Linné)

Jellemzése: Nagyméretű, lombhullató fa, mely a 30 méteres magasságot is
elérheti. A korona fiatal korában zárt kúp alakú, később terebélyessé válik. Levelei
nagyok, előfordul 20-25 cm hosszú is közülük. Visszás tojásdadok, mélyen
karéjosak, a karéjok csúcsai szálkásan végződnek. Májusban hozza csüngő, apró,
sárgás színű szélporozta virágait. Lapított termései - ami a makkra és a kupakra
egyaránt vonatkozik - rövid nyélen ülnek a vesszőkön. Kérge sokáig sima felszínű,
világosszürke marad. Lombja ősszel intenzív vörös színt vesz fel.
Származási
hely:
ÉszakAmerika keleti felén lévő lombhullató erdőkben őshonos.
Egyéb: A meszet tartalmazó talajokat nem kedveli, ilyen viszonyok között gyengébb növekedésű, lombja sárgul.
Felhasználása: Erdészeink sokfelé ültetik hazánkban, de őszi
lombszíne és szabályos alakja
miatt nagyobb parkokban is
láthatjuk.
Helyi jelentősége: Az uszoda
mögötti parkerdőben található kisebb állománya. Parki díszfaként a talajadottságok miatt városunkban nem terjedt el.

