„Mit susog a fehér akác?…”

A dunántúli puszták XX. század eleji növényzetéről Illyés Gyula egyik korai
verséből egészen pontos képet kaphatunk:
„Egy nyír, egy nyár, egy sornyi krumpliágy,
a krumpli közt egy törpe délibáb,
egy napraforgó… félszegen ezek
várják tőlem, hogy versbe lépjenek
és mint az emberek
a pusztáról tán elkerüljenek –
--------------------a délibábban tocsogó akác –
s én is, mint nyája után a juhász.”
(I.Gy.: Délben.)
Ha fellapozzuk az 1963-ban kiadott Kertészeti Lexikon-t, abban a fehér akácról
a következőket olvashatjuk:
„Hazája É-Amerika. 15-20 m-re
növő, laza, szabálytalan koronájú,
fiatalon sima, idős korban mélyen
repedezett, vastag, szürkésbarna kérgű
fa. Későn megjelenő levelei 7-19
levélkéjűek. Illatos, fehér virágai
csüngő fürtökben máj.-jún.-ban nyílnak. A tőalak gyorsan növő haszonfa.
Kiváló mézelő. Mézelőképessége minden más növényünkét felülmúlja…
Egy ha-nyi akácos mézhozama 10 qnál is több lehet, aminek értéke jóval
több, mint a fahozadéké. Területét
tekintve is a legfontosabb méhlege-

lőnk. Az ország méztermelésének kb. 80
%-a az akácfából származik…Az alföldi
és a hegyvidéki akácosok virágzása
közötti, átlag egy heti időkülönbség módot
nyújt a méhészeknek a kettős akácvirágzás
kihasználására.”

A lexikon adataiból annyi mindenesetre kiderül, hogy akácosok ma már sík- és
hegyvidékeinken egyaránt vannak, és szorgalmas méhecskéink rengeteg mézet
termelnek általuk. Ám hogy ez nem is olyan régi dolog, azt más forrásokból lehet
megtudni. Járainé Komlódi Magda erről így ír:
„Sok szó esett valaha akáclombos kis falunkról is. A fehér akácot sokan vélték
magyar növénynek, hiszen a XIX. századi magyar tanyavilág jellegzetessége az
akácos udvar, az akácfákkal körülvett porta volt. Pedig ez a pillangós virágú, édes
illatú, igen jól mézelő észak-amerikai növény csak a XVIII. század elején honosodott
meg nálunk…A XIX. században már kb. 16 %-át alkotta az összes erdőterületeinknek.
Néhány évtizede visszaszorítják, mert a talajt nagyon kiéli, és így ahol egyszer akácos
volt, ott már igen nehéz vagy sikertelen a nemes hazai fafajokkal, pl. a tölggyel való
fásítás. Az akác azonban igen jól érzi magát nálunk. Olyannyira meghonosodott, hogy
szerte az országban magától is terjed, felújul. Tudományos nemzetségnevét (Robinia)
Jean Robinról, IV. Henrik, majd XIII. Lajos francia királyok kertészéről kapta. Linné
nevezte így el, mert Jean Robin ültette Európában az első akácot 1600 körül. Fajneve
is figyelemre méltó (pseudo-acacia=álakácia), mert világosan kifejezi, hogy nem
tévesztendő össze – ahogy ez gyakran megtörténik – az igazi akáciával.”
Nem hinném, hogy ez az utóbbi megjegyzés sok magyar embert érintene, és
megvallom, hogy nekem sem okozott álmatlan éjszakákat az a kérdés, hogy most
vajon valódi, vagy netán ál-akácok illatát hozza-e felém a szél. Még azt is őszintén
bevallom, hogy nem is olyan régen, Ausztráliában, Észak-Quinsland-ben láttam
életemben először igazi akáciákat, méghozzá igen sokfélét és gyönyörű virágú
példányokat. Ami nem volt véletlen, hiszen az akácia-félék többsége, mintegy 750
faja éppen Ausztráliában él. Magyarországon legfeljebb botanikus kertekben, esetleg
növényházakban találhatók belőlük példányok.
Visszatérve a hazai akácokhoz, történetük megismeréséhez segítségül hívom
Rapaics Raymundot, a téma kiváló ismerőjét, aki „A magyarság virágai” című
könyvében a következőket írja:
„Valószínű, hogy az angol W.Parkinson hozta magával az első akácmagvakat,
aki még a XVI. században kétszer is járt Északamerikában s szintúgy botanicus regius
volt, mint a francia Vespasian Robin, akinek a franciák le akarták foglalni az akác
importálásának dicsőségét. Dicsőség pedig úgy lett az akác európai importálásából,
hogy a XVIII. században nagyon hasznos fának minősítették az akácot és telepítése
érdekében nagy propaganda indult.”
Arról egyébként fogalmam sincs, hogy az amerikai csodanövénynek a saját
családnevét kölcsönző Robin (aki botanicus regius, vagyis királyi kertész volt) két
keresztnévvel rendelkezett-e (tudniillik Jean és Vespasian), vagy más az oka, hogy a
két forrás különböző neveket közöl. Nem jártam utána. Az viszont igen fontos, amit
Rapaics a továbbiakban ír az akácról:
„Eleinte természetesen csak mint amerikai újdonság keltett érdeklődést.
Azonban Nagy Frigyes Poroszországban a maga gazdasági önellátási terveinek
eszköze gyanánt ismerte fel és mint annyi más növényt, ezt is a legnagyobb eréllyel
terjeszteni igyekezett.
A példát követte Ausztria is. Magyarországon Krámer János György, magyar
tábori orvos, már 1739-ben azt ajánlotta, hogy az Alföldön a szárazabb helyeken
célirányos lenne az Ausztriában ekkor már gyakori akácot telepíteni, amely
gyökérsarjakkal épp oly könnyen szaporítható, mint magvakkal. Nemsokára Pest
városa szegődött az akác hívéül s memorandumot adott be a helytartótanácshoz,
amelyben kifejtette, hogy a helytartótanácstól ajánlott fák helyett jobb lenne a
hasznosnak ígérkező akácot ültetni. Közben 1750-ben a katonai kincstár Komárom-

Herkály erődítményei körül nagyobb számban telepített akácokat s ez az első olyan
akáctelepítés, amelyről Magyarországon tudunk. Azonban a főúri parkokban már
előbb is voltak akácok, a herkályi telepítéshez is Tatáról, az Esterházy-kastély
parkjából hozták a csemetéket.” Egyes források arról tudnak, hogy az első példány
1710-ben került hazánkba.
Ez az akáctelepítés körüli hercehurca hasonlít egy kicsit (de talán nagyon is)
mindarra, ami jóval később, a XX. században a nemes nyárakkal kapcsolatban történt.
De még azokra az 1950-es évekre is emlékeztet, amikor a gumipitypang tömeges
termesztésével akartuk megmutatni a világnak, hogy hogyan is kell Magyarországon
gumit gyártani. Hát persze hogy jó lenne megtalálni a bölcsek kövét, a mindent
gyógyító kenőcsöt, vagy a csodafát, amelyik minden éjszaka aranyalmát terem! Az
effajta csodák pedig általában Amerikából, a még mindig sok titkot rejtegető
Újvilágból jöhetnek. De a csodás dolgokról előbb-utóbb kiderül, hogy nem is olyan
csodálatosak, és később az utódoknak drágán meg kell fizetniük elődeik hurráoptimizmusáért!
Csapó József 1755-ben írt Magyar Kert című könyvében – „mellyben
mindenik Fűnek és Virágnak Neve, Neme, Ábrázatja, Természete és Ezekhez képest
külömbféle Hasznai, értelmessen meg-jegyeztettek” – még nem találunk egy sort sem
az akácról. Ezzel szemben Diószegi-Fazekas Magyar füvészkönyve 1807-ben ezt írja
róla:
” ÁKÁSZ (ROBINIA)
fejér Á ! (R. Pseudacacia)……Vir. fejér, fája nagy. (Ákászfa, Koronafa)
rózsás Á ! (R. hispida) a’ fejértől abbann külömböz, hogy Tserje. Tövistelen.”
Ez bizony nem valami bőbeszédű ismertetés, de egyrészt mutatja, hogy abban
az időben már több akácfaj is volt az országban, másrészt a fehér akácnak alternatív
nevei is voltak, tehát szélesebb körben ismerhették. Ami az „ákász” nevet illeti, ez
lehetett volna akár „agácafa” is, ha azt a bizonyos füvészkönyvet nem Debrecenben,
hanem mondjuk Székesfehérváron írják. Fejér megyében biztosan itteni tájszólással
mondták akkor is. Most pedig, ha meg is köveznek érte a nyelvészek, elmondom,
hogy amikor Törökországba készülve valamelyest ismerkedni kezdtem a török
nyelvvel, feltűnt, hogy a török a fát, illetve a tüskés faágat úgy hívja, hogy „agac”.
(Persze nem egészen így, hiszen a g fölött és a c alatt még van egy-egy kis jelecske, a
szó hangzása pedig valami ilyesmi: áács.) Számomra mindenesetre úgy tűnik, mintha
a mi akác szavunknak nem sok köze lenne az acacia szóhoz, ahogy az akác német
nevének sincsen: ők egyszerűen úgy hívják, hogy Robinie. Nekünk talán már volt
korábbról egy saját, csak éppen a tüskés fa hiányzott hozzá...
De térjünk vissza ismét Rapaicshoz, és lássuk, mit mond még erről az új
szerzeményről.
„A XVIII. század végén már gyakori. Veszelszki ezt írja róla: ’Akácfa,
koronafa, más szomszéd nyelveken is igen egyforma nevet visel és már ma falukon is
igen ismeretes és a fák között sem utolsó, igen könnyen megfoganoszik, azért a
hasznavehetetlen homokos földeket október végén, november végéig keresztül-által jó
volna vele beültetni maggal, vagy avégre már elkészített csemetékkel, mert igen
hamar felnő. A levelét az ökör, kecske édesdeden megeszi és soha mindeddig nem
tapasztaltatott, hogy a leveleit a hernyók megették volna. Az épületbe is be lehet tenni,
tűzre pedig a fűzfánál hétszer is többet ér, méltó hát, hogy szaporíttassanak és azt a
csekély gondviselést ne sajnáljuk irántuk megtenni, hogy ebből is holmi hasznot
hajtsunk a konyhára.’

A XIX. században el is szaporították az Alföldön az akácot, amely a falun és a
tanyán sok mindennel ellátta a szegény embert, tüzelővel, szerszámfával, árnyékkal,
virággal, illattal és mézzel. A szegények paradicsomának legkedvesebb fája.”
Az akácról szólva nem feledkezhetünk meg Tessedik Sámuelről (1742-1820), a
magyar mezőgazdasági szakoktatás úttörőjéről, akinek emlékfája – a Kertészeti
Lexikon szerint „az akácfa hazai megtelepítéséből származó legelső példánya” Szarvason mára már sajnos elpusztult. Tessedik szarvasi kísérleti telepén gyakorlati
oktatás keretében „háziipart, méhészetet, selyemhernyó tenyésztést tanít,
akáctelepítéseket kezdeményez”, és nagy szerepet vállal többek között az akác
széleskörű népszerűsítésében is.
Vahot Imre 1846-ban megjelent „statistikai és történeti folyóirat”-ában,
melynek címe: Magyarföld és népei, a méhekről és a selyemhernyókról is olvashatunk
egy-két korabeli adatot.
„A méh tenyésztés nálunk meglehetős karban áll, miután 1827-ben a bent
elfogyasztott méhen és viaszon kívül 18,730 mázsa méz és 2289 mázsa viasz vitetett
ki külföldre. Legjobbnak tartatik az oláh-bánsági méz. Rozsnyó és Arad legélénkebb
kereskedést űz a mézzel és viasszal.
A selyembogár-tenyésztést hazánkban leginkább József császár mozdítá elő;
de az kívánatos sikerrel még most sem bír. Legjobban virágzik az a katonai
végvidéken és Szerémben, hol 1833-ban 36,416 font selyembolyó termett. Több évvel
ezelőtt nádor ő fensége elnöklete alatt Budán selyemtenyésztő biztosság állíttatott; s
újabb időkben egyes uradalmak, megyék és társaságok is ügyekeznek előmozdítani a
selyembogártenyésztést, s azok közt különösen kiemelendő a gróf Széchényi által
alapított sopronyi egylet.”
Érdekes, hogy Vahot tudósításában sehol nem olvashatunk az akácról és az
eperfáról, holott ezek kampányszerű telepítése éppen a méz- és selyemtermelés
fellendítésének céljából kezdődött meg. Egyébként ennek a fentebb idézett írásnak a
megjelenési évében, vagyis 1846-ban a költő, Petőfi Sándor Szalkszentmártonban már
ilyen verssorokat is ír:
„S ha majd hozzánk az unokák kijőnek
Szép alkonyán a sárga, csendes ősznek,
S merengve nézik ákáclombjainkat,
Miket fejfánknál a lég lassan ingat…”
(P.S.: Szép kedvesem…)
Szóval akácos út, akáclombos kis falu és temető, sírhant,
de a későbbiekben majd láthatjuk,
hogy kert is, abban az időben igen
kívánatos dolgok lehettek. Mindenesetre konstatálhattuk, hogy Tessedik és mások fáradozásai nyomán az
alföldi szikes és homokos területeken gyorsan növő akácosok
jelentek meg.
De nemcsak az Alföldön,
hanem az országban mindenütt, így
a mi vidékünkön is. Táncsics
Mihály, a paraszti, vagy inkább jobbágyi sorból származó író Életpályám című

könyvében azt is megírja, hogy gyermekként Nagyvenyimen látott először akácot.
Érdemes néhány sorát idézni:
„Gondolom épen azon év tavaszán volt, mikor az irgalmasoktól hazajöttem,
hogy apám az alföldre nyomtatni ment, s engem, mint lóhajtó gyereket vitt magával.
Helységünkben, s általán a Bakony hegyes vidékein Fehérmegyének róna földjét és
termékeny pusztáit alföldnek mondták, hova minden nyáron takarodás után, kinek
kocsija lova volt, nyomtatni sietett, hogy a mi vidékünkön termett csekély mennyiségű
gabonát nyomtató-résszel pótolják. Apámnak ez egyszer, legalább tudtomra,
szerencsés gondolata volt, hogy tavasszal ment nyomtatni Haladtunk messze, sehol
nem volt nyomtatni való gabona, míg végre Nagy-Venyingen akadt, s bámultuk a
temérdek nagy búzaasztagokat. E hely rám nézve szörnyű messze volt. Egész egy
kocsi tiszta búzát kerestünk itt, ami hat zsákból áll, levén egy zsákban három véka,
vagy másfél pozsonyi mérő; és ez, a mi fogalmunk szerint sok volt.
Sohasem feledem, hogy e nyáron aratáskor szép fehér búzakenyeret ettünk
otthon, mi sem az előtt, sem azután nem történt. De még más (rám nézve nagyon
csodálatos) két dolog marad ez időből emlékezetemben, az tudniillik, hogy NagyVenyingen az emberek mind föld alatt, azaz putrikban laktak, milyet az előtt sohasem
láttam; aztán még volt ott egy kis erdő, amelyben a fák mind tüskések voltak,
milyeneket bár erdők közt nevekedtem, még az előtt nem láttam, tudniillik akácfa
erdő volt az.”
Nem szeretném nagyvenyimi olvasóimat megbántani egy nyilvánvaló
félreértés miatt, ezért tüstént hozzáteszem: nem azt kívánom világgá kürtölni, hogy a
tizenkilencedik század elején, amikor hazánkban a falusi lakosság már évszázadok óta
jól megépített házakban lakott, akkor a venyimi emberek még mindig ott tartottak,
ahol a honfoglaló magyarokat jóval megelőző különféle vándornépek, vagy az
éppenséggel ennél is később érkező vándorcigányok. Én ugyanis földbe ásott
kunyhókat gyerekkoromban a Venyimmel szomszédos Mezőfalván is láttam, sőt
laktam is ilyenben. Nem putrinak, hanem „gunyhó”-nak, vagy inkább „gunyesz”-nak
neveztük, és a dinnyeérés idején dinnyecsőszökként időztünk ezekben az ideiglenes
épületekben a nyári szünidő egy részében, nem messze a Sudár-erdő-nek nevezett
akácostól. Volt a falu szélén cigánytelep is putrikkal, de azok nem földbe ásott
kunyhók, hanem a föld színe fölé „magasodó”, fonott vesszőből és sárból kombinált,
tapasztott, kémény nélküli „lakóépületek” voltak. A Bakony környezetéhez szokott
kisgyerek számára az ideiglenes csőszkunyhó ismeretlen lehetett, méltán gondolhatta
tehát, hogy errefelé ezekben laknak az emberek.
De most fordítsuk figyelmünket ismét az akácfa felé. Táncsics ebben az
időben 10 év körüli gyerek lehetett, a venyimi akácokat tehát a tizenkilencedik század
első évtizede táján láthatta. Ha a fák csoportját már erdőnek nevezte, akkor azokat
néhány évvel előbb, a századforduló táján ültethették. A mi vidékünkön ezek szerint
már elég korán megismerkedtek az akáccal. Az új fa megkezdte hódító útját a
Mezőföldön is.
De másutt is megkezdhette, hiszen ha olvasgatjuk Petőfi Sándor költeményeit,
akkor ilyen verscímet is találunk köztük: „Ti ákácfák a kertben…” A költő ezt 1848
októberében írta Nagykárolyban, amely település ma, mint román város a Carei nevet
viseli. Itt született egyébként valamikor 1530 körül az a Károlyi Gáspár, akinek a
nevét mindenki ismeri; ha máshonnan nem, hát a híres-nevezetes Károli-Bibliával
kapcsolatban feltétlenül. Petőfit az ottani megyebálon, 1846. szeptember 8.-án mutatta
be egy barátja Szendrey Júliának, akibe a költő azonnal beleszeretett. Két év múlva,
frissen kinevezett századosként átutazott a városon, akkor született a vers. Azt írja
benne, hogy a kerti akácok alatt ismerte meg kedvesét, ezért nemcsak a fákat, hanem

még azokat is áldja, akik ültették őket! Mondom, az egész ország valóságos akácfa
ültetési lázban éghetett.
Táncsics és Petőfi után ejtsünk néhány szót Barsi Dénesről is. 1960-ban a
soproni egyetem kollégiumának a lakója voltam, és a sikeres vizsgaidőszak
elismeréseként megkaptam a kollégium vezetőségétől az általam akkor még nem
ismert író Jehova tanúja című könyvét. Ezt a regényt 1943-ban írta, és a főhős, Fesető
Gergely, a huszadik század első felének vidéki környezetében mozog. Az alföldi tájról
egy helyen így beszél:
„Nagyon nagy puszta ez, messze van minden falutól… Hiába néztem
szerteszét, az ég aljáig szaladó nagy sík mezőkön, kis kerek akácerdőkön,
nyárfasorokon, az égi szürke felhőkön, attól se múlt el a szívem dobogása.”
Az érdekes könyvet első ízben olvasva nem tudhattam, hogy egyszer majd az
én lányom az ő unokájával egy osztályba fog járni a „Móricz”-ban, azt meg
végképpen nem, hogy a könyvtárba, vagy a művelődési központba menet minden
dunaújvárosi Barsi Dénes mellszobra előtt fog elhaladni. Az 1990-ben elhelyezett
bronz szobrot, melyet Fodor Sándor készített, szép ligetes, fás környezet veszi körül.
Tavasszal különösen egy dúsan virágzó májusfa érdemel figyelmet. Az író életéről,
munkásságáról a Dunaújvárosért Városszépítő- és védő Egyesület gondozásában egy
szerény, de gazdag tartalmú kiadvány jelent meg, sajnos évszám feltüntetése nélkül.
Barsi születésének éve viszont már a könyv címlapjáról is leolvasható: 1905. Ugye ez
a dátum máshonnan is ismerős? Igen, eszerint Barsi Dénes és József Attila egyidősek,
ugyanannak a két világháború közötti időszaknak voltak a tanúi.
Ám mintha a költő másképpen látta volna az alföldi tájat, kiváltképp az
akácokat. Mert neki is volt mondanivalója róluk az Ákácokhoz című versében:
„Száz göbbedő odvas falunkba’
homokot kötözni magunkba’
- ákácok, vigyázzunk magunkra! –
az úri szélben ez a föladat…”
Ami most már bennünket illet, Pentelének az 1859-es tagosítástól 1935-ig –
szinte a semmiből - 135 kh erdeje lett, miközben a szőlők területe nagyjából
ugyanennyivel lecsökkent. Korábban már szó volt róla, hogy ennyi erdő a falu
határában azelőtt sohasem lehetett. A közel 80 hektárt kitevő erdőterületen az akácot
képtelenség lehetett kordában tartani, ezért ez az elég agresszíven terjeszkedő növény
ott is „továbbszaporította” magát, ahol ezt eredetileg senki sem akarta. Vagyis
megtelepedett a hullámtér honos növényekből álló erdeiben is.
Az „elakácosítás” folyamatát képtelenség nyomon követni, de annak egy-egy
állomása korabeli dokumentumokból mégis megismerhető. Pesty Frigyes 1864. július
26.-án „Duna Pentele mezőváros helyleírása” című munkájában írta: „… Láthatni egy
hosszú völgyben az 571 épülettel ellátott regényes fekvésű, akác és más fákkal bőven
beültetett Duna Pentelét…”
Arról nincsen adatom, hogy az utak, kerítések, árkok mentén, az udvarokban,
vagy a kisebb vízfolyások mellett az eddig ott tenyésző őshonos növényeket milyen
ütemben szorította ki az akác. Terpó András ír róla, hogy korábban a településeken
„… a kerítések mentén, a mesgyékben Ulmus, Fraxinus, Populus, Salix (tehát szil,
kőris, nyár, fűz), később akác nőtt, melyet ezerszám vágtak tűzifának…” A falusi
porták között régen nem volt kerítés, az ilyesmi akkoriban nem volt divat. Idős
mezőfalvi emberektől hallottam, hogy az akácfa megjelenése után a községek
elöljárósága elrendelte: a telekhatárokra akácokat kell ültetni.

Schlitterné Nyúli Anna, aki 1925-ben született Dunapentelén, hiteles tanúja a
huszadik század első évtizedeinek. ’Volt egyszer egy Dunapentele…’ című könyvében
a polyvaházról és a nagykertről szólva ezt írja:
„Körülötte akácfák voltak. Nyáron jó hűvös hely volt delelésre. A nagykert
végénél nem volt kerítés, akácfák voltak, és végig igen sűrűn orgonabokrok, akác és
bodza, galagonya csihatagok. Sűrű volt, mint egy kerítés.”
A veteményes kerttel kapcsolatban még arról is olvashatunk, hogy „hátul volt
egy nagy cidrusfa is.” Ez valószínűleg a más vidékeken kerticiprusnak is nevezett
Biota orientalis nevű örökzöld lehetett, amelyet ma magyarul életfának hívunk.(Én
még úgy tanultam, hogy keleti tuja. Szerzőtársam is Thuja orientalis néven mutatja
be.) Ez a növény Kínából, illetve Japánból származik, és kastélyok parkjaiból
kerülhetett a falusi temetőkbe, kertekbe.
Az „akácos út” nemcsak a nótákba, hanem a verseskötetekbe is bekerült, mint
a magyar tájnak egyik megéneklésre méltó, szép és jelentős eleme. Nem véletlenül,
hiszen volt olyan időszak, amikor minden rendű és rangú út mellé szinte kizárólag az
illatos virágú fehér akácot ültették. Amíg nem sarjaztatták ezeket a fákat, igen szép
látványt nyújthattak.
Az utak mellékét az akácnak meg kellett osztania a Kínából már korábban
behozott másik „csodafával”, a fehér eperrel (szederfa) is. A selyemhernyó tenyésztés
fontos kellékének számító fa ültetését ugyancsak szorgalmazták, és úgy tűnik, hogy
sikerrel. Az ízletes gyümölcsű fa országszerte hamar elterjedt az országos utak, falusi
utcák mellett, házak előtt, tanyaudvarokon. Dunapentele története 1526-1848 című
munkájában Nagy Lajos ezt írja: „Lefelé a Ré-út (a mai Vasmű úttal párhuzamosan, a
házak mögött) húzódott, s egy-két régi fa még ma is jelzi, hogy hol volt.” Az elmúlt
években ezeket a fákat még többen láthattuk, fehér akácot és fehér eperfát vegyesen.
Úgy látszik, hogy a kétféle fafaj békésen megfért egymás mellett útkísérői
minőségében, és nem valószínű, hogy pusztulásukat a korabeli járműforgalom káros
hatásai okozták volna.
Az utolsó megmaradt útszéli öreg eperfa viszont naponta bőven részesül az
alatta parkoló gépkocsik motorjainak égéstermékeiből, cserébe árnyékot nyújtva
azoknak. A korábban még életben látott akácfáknak már csak a tuskói vannak meg.
Ezek egyike most tősarjat hajtott, jó lenne még egy kicsit életben tartani… Nem így
az ország útjainak, vasútjainak mellékét és egyéb gondozatlan területeket szinte
parlagfűként gyomosító, magról vagy sarjról felverődő akácokat! Amikor autóbusszal
Törökországba utaztam, kíváncsi voltam, hogy az országhatárt elhagyva meddig
kísérik az utakat ezek a szívósan terjeszkedő „új honfoglalók.” Legnagyobb
meglepetésemre még Bulgáriában is ott voltak, és csak Rodostónál váltotta fel őket a
szintén természetes úton elszaporodott olajfa és füge. A további török településeken
csak díszfaként láthattunk nagy ritkán egy-egy példány akácot, többnyire a falu
közepén, fehérre meszelt törzzsel.
Bartha Dénes idős fákra vonatkozó összeállítása szerint hazánkban a
legidősebb élő akácfa Budapest első akácsorának utolsó példánya a Roosevelt téren.
Ez a pusztuló, erősen megdőlt, két helyen is alátámasztott torzó 1994-ben 203 éves
volt. Edelényben található még egy 150-200 évesnek becsült, „kissé elszáradt” vén
akác, valamint Széphalmon a Kazinczy-emlékparkban élt még egy, a felvételezés
idején 150 éves példány. A hozzá fűzött megjegyzés: „Sok letörött ág, szinte teljesen
elszáradt korona. Pusztuló. Állítólag maga Kazinczy ültette. Megyei védelem.” Fejér
megyéből csak egy száradó koronájú 100 éves kislángi, és egy lovasberényi, rossz
egészségi állapotú, nem jegyzett korú idősebb példányról tudnak.

A mértéktelen akáctelepítések
következményeként ma ott tartunk,
hogy már a középső és alsó
dunai ártér erdői is amelyeket Brehm olyan
gyönyörűen írt le a XIX
század vége felé - 10 %-ban
akácból állnak! A Mezőföldön az összes erdőnek 17,5
százaléka akác. Ez a szám
nagyjából
megfelel
az
országos átlagnak is, és
most ezt szeretnék központilag valamilyen módon egy
kicsit visszaszorítani. Ha ez a hazai kemény fafajok javára történne, akkor
mondhatnánk, hogy tettünk valamit az ökológiai egyensúly javítása érdekében.
Csakhogy igen nehéz dolog a kétszáz éven keresztül tartó szívós munkával alaposan
tönkretett fafajösszetételt bármilyen szépen hangzó kívánság hangoztatásával
megjavítani. Nem biztos, hogy ez mostanában sikerülni fog. De nézzük a saját
példáinkat!
Már utaltunk rá, hogy Pentelén 1935-ig 135 holdnyi akácerdőt ültettek.
Ezeknek az erdőknek jelentős része még igen sokáig közbirtokossági erdő volt A
vasmű és a város építésének megkezdésekor a régi akácosokból számottevő
mennyiséget nem kellett igénybe venni. Még akkor sem, ha Miskolczinál két helyen is
találunk ilyesmire vonatkozó utalásokat. A Velem üzentek című könyvében ezt
olvashatjuk:
„Vételezz fel gumicsizmát és pufajkát, fogj lapátot, csákányt, baltát, taposd a
híg löszsarat, irts erdőt, áss árkot…”, majd néhány oldallal odébb: „Hinni is nehéz, de
a rózsaszín megbízólevél birtokában sok százan már elhivatottságot éreztek arra, hogy
hathetes eső után térdig érő sárban irtsák az erdőt, rakják a téglát, és közben
városépítőnek nevezzék magukat.”
Ez az „erdőirtás” nem sok kárt tett az igazi erdőkben; nagyobb veszteség csak
akkor érte azokat, amikor az 1960-as években a partcsúszások szó szerint
„lefektették” őket, így le kellett vágni a fákat az érintett területeken, méghozzá jó pár
hektáron. És mégis, az önkormányzati tulajdonú városi erdőkből jelenleg még mindig
63 ha- nyi az akác. Ez egyébként 119 katasztrális holdnak felel meg.
Az ötvenes évek elejétől kezdődött erdőtelepítések, no meg a Szalki-szigeti
erdők tulajdonjogának a város szempontjából kedvezően történt alakulása
következtében az üzemtervileg nyilvántartott városi erdők területe ma valamivel több,
mint 300 hektár. Nem nehéz kiszámolni, hogy összes erdőnkből az akác részaránya
ma is 21 %- ot tesz ki, tehát jóval többet, mint akár az országos, akár a mezőföldi
átlag! Pedig az itteni erdők sorsát mindig kiemelt figyelem kísérte, lett volna tehát
lehetőség annak a bizonyos „kedvezőbb fafaj összetétel”-nek az érdekében valamit
tenni. Ehelyett a legújabb erdősítéseknél is sokhektárnyi akácot ültettek, sőt a jelenlegi
időszakra szóló erdőgazdálkodási üzemtervek ilyet még a jövőre nézve is előírnak.
Hát ezért vagyok szkeptikus a szép szavakkal kapcsolatban…
Másokkal együtt jómagam is szeretem az akácot ott, ahova való. A virágának
illatát is, meg a mézet is szeretem. Még erdőben is el tudom képzelni, illetve láttam is

Pápa környékén kocsányos tölggyel elegyesen gyönyörű, egyenes szálú akácokat. De
a mi speciálisan szennyezett levegőnket – különösen a vasműhöz közel – igen
nehezen viseli el ez a máskülönben igénytelen fa. Szeressük tehát, de nálunk már ne
ültessük! Még az utak mellé sem, hiszen ott gyomként magától is terjeszkedik,
nyomul. Mert a nóta ugyan arról szól, hogy „tele van a város akácfavirággal,
akácfavirágnak édes illatával”, de arról már hallgat, hogy hova lettek az őshonos fák,
bokrok, amiket kiszorított ez az egykor csodafának tartott, egyébként igen hasznos
növény. Ha már egyszer honosítottuk és a fejünkre nőtt, akkor legalább tartsuk
kordában!

Mint minden egyéb fafaj
esetében tették, természetesen az
akácot
is
„alakítgatták”
a
növénynemesítők és egyéb hozzáértők,
hogy
kertépítészeti
célokra
is
alkalmassá tegyék. A fehér akác
gömb-, illetve jegenyealakú koronával,
de általában virág nélkül a mi
városunkban is feltűnik itt-ott, az
utóbbi inkább csak mutatóban. Az
említett jegenye alakú változatból az
ötvenes évek elején a Görbe utca
környékén különösen sokat ültettek, de
mára csak a kiszáradt fák „vad”
gyökérsarjai verődnek fel egyre
erőszakosabban az eredeti fák hűlt
helyén. Egy élő példány – igaz, hogy
félig elszáradva – még látható a Béke
étteremtől keletre eső lakóház végénél. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a városi

parkokba és utak mellé szánt gömb-, vagy
piramis formájú fehér akácok sokkal
rövidebb életűek, mint az alapfaj maga.
Régebben igen jó szolgálatot tett a
gömbakác utcai légvezetékek alatt, vagy
olyan helyeken, ahol terebélyes koronájú fák
nem fértek volna el. Ma már inkább más,
hosszabb életű fákat ajánlatos ültetni, mert a
gömbakácok várhatóan egy emberöltőt sem
fognak megérni.
Nem lenne teljes az „akácos út” alléja,
ha nem említenénk meg a fehér akácon kívül azokat a növényeket, amiket hivatalosan, vagy nem, szintén akácnak neveznek.
Japánakác (Sophora japonica).
Hatalmas koronájú, nálunk sok van belőle.
Selyemakác (Albizzia julibrissin).
Trópusi fa, nálunk is terjed.
Koronaakác (Gleditsia triacanthos).
Lepényfa, a törzse is tüskés.
Lilaakác
(Wistaria sinensis). Kúszó cserje, főleg házaknál.
Gyalogakác (Amorpha fruticosa). Erdőszegélynek ültetik.
Rózsás akác (Robinia hispida).
Rózsaszín, illat nélküli virágú.
Szurkos akác (Robinia viscosa).
Rózsaszín virág, ragadós hajtás.
Természetesen ezek között sincs egy hazai faj sem! De hát mindig büszkék
voltunk arra, hogy befogadó nemzet vagyunk. Mi még a parlagfüvet is képesek
vagyunk befogadni, legalábbis egyes „szakértők” már a hasznosságáról beszélnek.
Talán azért, mert ahogyan az akácot, ezt sem tudjuk már visszaszorítani? Lehetséges,
hogy savanyú a szőlő?…
A különféle „akácok” felsorolásán túl mégiscsak megérdemel
néhány szót a fent említett, Wistaria
sinensis tudományos névvel illetett
növény, amelyet egyesek latinul is
másképpen (Wisteria), de magyarul
is többféleképpen (lilaakác, kékakác,
japánakác) neveznek. Natter-Nád
Miksa könyvéből többet is megtudhatunk erről a nálunk is egyre
szélesebb körben kedvelt növényről
.„Japánban májusban nyílik a ’fuzsi’,
a nálunk kék akác néven ismert
kúszónövénynek gyönyörű fürtös virága. Róla nevezte el Nippon fia legszebb hegyét,
a Fuzsi-jamát és a legelőkelőbb család a Fuzsi-wara, azaz kékakácföldi nevet viseli.
Japánban minden lugast ezzel a növénnyel futtatnak be, hogy a lugasok belsejében
gyönyörködjenek a lecsüngő virágfürtök pompájában és édes illatukban. A
hüvelyesek, illetve a pillangósvirágúak családjába tartozó növényt Thunberg a Linné
alkotta Dolichos – Diószegi elnevezése szerint a babuga – nemzetségbe sorolta és
Dolichos polystachis-nak, tehát soktüskéjű babugának nevezte el. Kurt Sprengel ezt a
nemzetségi nevet hagyta meg a növény leírásakor azzal az eltéréssel, hogy faji nevét

japonicus-ra módosította. John Sims, londoni orvos és botanikus ellenben az új
növényeket ismertető ’Botanical Magazin’ban Glycine sinensis néven írta le, tehát
abba a nemzetségbe sorozta és ezen az
alapon nevezték hosszú ideig gliciniának e
növényt. Amíg az európai botanikusok azon
vitatkoztak, hogy a Távol-Kelet pompás
virágú kúszónövénye, a Glycine vagy pedig
a Dolichos nemzetségbe tartozzék-e,
Thomas Nuttal philadelphiai tanár megtalálta azt a növényt, amely Linné növényei
között Glycine frutescens néven fordult elő,
és azt tanártársa, az amerikai természetkutatók társasága elnökének, Caspar Wistar
emlékére Wistaria speciosa néven írta le.
Még teljesebbé vált a zavar a növény körül,
amikor a botanikusok tudomására jutott,
hogy a növénynek másik neve is van.
Friedrich Pursh, Észak-Amerika flórájának
egyik leírója ugyanis Apios frutescens
névvel ismertette. A japán, illetve a kínai és
az észak-amerikai rokonnövények elnevezése körül támadt vitát a növény alapos
megvizsgálása után Alphonse De Candolle, a genfi egyetem botanikai tanára döntötte
el végérvényesen, amikor megállapította, hogy a két növénynek olyan jellegzetes
tulajdonságai vannak, amelyek sem a Glycine, sem a Dolichos nemzetség fajain nem
találhatók meg, s ezért elfogadta Nuttal elnevezését és a Wistaria-nemzetség fajaként
tüntette fel a növényt. Mivel pedig a ’Lois de la nomenclature botanique’ című
könyvében lefektetett elveket az 1867-i nemzetközi botanikai kongresszus általános
érvényűnek mondotta ki, a japán ’fuzsi’ és az észak-amerikai kúszónövény helyes
tudományos neve Wistaria lett. Újabban egyes szakkönyvek azt bizonygatják, hogy
Kraunhiának kellene nevezni, mert állítólag Raffinesque amerikai botanikus ezen a
néven korábban írta le, mint Nuttal.”
Hát nem aranyos? Mi csak gyönyörködünk ebben a valóban csodálatos virágban,
és nem is sejtjük, hogy milyen vihar dúlt a neve körül, holott minden japán tudja,
hogy őseik erről a növényről nevezték el legszentebb hegyüket. Érdekes, de egyik
„névadójának” sem jutott eszébe, hogy a tudományos elnevezésbe valahogyan
belefoglalja (majdnem azt mondtam, hogy belecsempéssze) a fuzsi szót!

Itt most csak egyetlen családról lesz szó, no de micsoda családról! A fák
többsége idegenből került hozzánk, de ma már nehéz lenne nélkülük, különösen
pompás virágdíszük nélkül elképzelni szűkebb és tágabb környezetünket.

10 Pillangósvirágúak
(Fabaceae)
Az egész világon elterjedt fás- és lágyszárú növények alkotják e családot, mely
700 nemzetség 15000 fajából tevődik össze. Levelei általában szárnyasan, vagy három
levélkéből összetettek. A család elnevezését a kétoldalasan szimmetrikus virágáról
kapta, mely egy vitorlából, két oldalsó evezőből és két összehajló sziromlevélből álló
csónakból áll. Virágai sugarasan szimmetrikusak is lehetnek. Termésük felnyíló
hüvely.

Japánakác Sophora japonica (Linné)
Jellemzése: Nagy, terebélyes koronát nevelő
lombhullató fa. Levelei páratlanul szárnyaltak,
melyek kihajtáskor ezüstfehér színűek. A későbbiek folyamán sötétzöldek lesznek. Halványsárga,
illatos virágai a hajtások végein, nyár közepén
nyílnak. A virágok nagy fürtökbe tömörülnek.
Hüvelytermése húsos, késő ősszel érik.
Szürkésbarna kérge bordázottá válik.
Származási hely: Kína száraz éghajlatú területei.
Egyéb: Pagodafa néven is ismerik. Mézelő növény. Időnként pajzstetvek a fiatal hajtásait
meglepik. A visszametszést idős korában is jól
tűri, rejtett rügyeiből erős
hajtásokat fejleszt. Idős korában vastag
vázágai is elhalhatnak, de
jól újul lombozata.
Felhasználása: A városi szennyezett levegőt jól
tűri, ezért útsorfaként, díszfaként gyakran telepítik.
Helyi jelentősége: Sok idős, nagy lombkoronával
rendelkező képviselőjével találkozhatunk. Szennyezett, száraz környezeti feltételek között is jól
fejlődik. Várostűrését jól érzékelteti a Kossuth L.
utca elején húzódó fasor, mely egy keskeny zöldterületi sávban is megtalálja a létéhez
szükséges feltételeket. Szabadabb térállásban nagyra fejlődik, mint azt a Széchenyi
parkban is láthatjuk. Forgalmas utak mellé ősszel lehulló, csúszóssá váló termése
miatt nem érdemes ültetni.

Közönséges júdásfa Cercis siliquastrum (Linné)
Jellemzése: Lombhullató, kistermetű
fa, vagy nagyobb bokor, legfeljebb 10
m magas, laposan ívelt és szabálytalanak látszó koronával, amely
többnyire szélesen szétterül. Levelei
szórt állásúak, vese alakúak, 10 cm
hosszúak és majdnem ugyanilyen
szélesek, mélyen szíves vállúak, ép
szélűek. A levelek színe fénylő
közép- vagy sötétzöld, fonákja világosabb, néha kissé kékeszöldnek
látszik. Lombfakadáskor bronzszínűek, ősszel sárgára színeződnek.
A rózsaszín, vagy fehér pillangós virágok kis csomókban az idősebb ágakon
és a törzsön a levelek kibomlása előtt,
vagy azokkal egyidőben jelennek meg.
Lapos, 10 cm hosszú hüvelytermése
éréskor bíborbarna, lombhullás után is a
fán marad. A kéreg a fiatalabb
vesszőkön vörösesbarna, a törzsön jóval
sötétebb, majdnem fekete lesz. Az idős
fák esetében szögletes, apró lemezekre
töredezik.
Származási hely: Nyugat-Ázsia, Délkelet-Európa.
Egyéb: A keleti mediterrán terület száraz törmelékes lejtőin elterjedt fa, de
évszázadokkal ezelőtt a Földközi-tenger nyugati részén is meghonosodott.
Franciaország déli területein „júdeai fának” nevezték, így ragadt rá a júdásfa
elnevezés. Sajátságos látványt nyújt tavasszal kibomló virágaival, melyek közvetlenül
az idősebb ágakon és a törzsön nyílnak. Fehér virágú változata ritkaság.
Felhasználása:
Dísznövényként
gyakran ültetik hazánkban. Szinte
minden nagyobb kertben akár faként,
akár bokorként, de sövényként is
megtalálható. Mediterrán országokban a parlagon hagyott földeken, a
vasutak mentén vagy az elhagyott
ültetvényeken is meghonosodik.
Helyi jelentősége: Elágazó törzset
nevelő képviselőivel sokfelé találkozhatunk városunkban. Fehér virágú változata a kórház kerítése mentén található meg. Jól érzi magát a
helyi éghajlati- és talajviszonyok között, amit mi sem bizonyít jobban, mint
magoncainak természetes előfordulása zöldterületeinken.

Közönséges aranyeső Laburnum anagyroides (Medikus)
Jellemzése:
Kisméretű,
gyakran többtörzsű fa.
Három ovális levélkéből
összetett levele van. A levelek fonáka selymesen
szőrös. Aranysárga, fürtökben csüngő pillangós
virágzatát
nyár
elején
hozza a hajtások végein.
Barna színű hüvelytermése
apró fekete magvakat rejt.
Sötétszürke kérge idővel
berepedezik.
Származási hely: Középés Dél-Európa hegyvidéki
erdőterületei.
Egyéb: A növény minden része, de különösen az apró magok mérgezőek. A középkorban a méregkeverők kedvelt növénye
volt. Sárga akác néven ismerik sokan
virágzata alapján. Az aranyvesszővel
(Forsythia) - mely középmagas cserjéink
közé tartozik - nem szabad összekeverni.

Felhasználása: Elsősorban nyár eleji
intenzív virágzásáért díszfaként telepítik.
Gyermekek játszóterületének közelében
jobb elkerülni telepítését.
Helyi jelentősége: Ritkán találkozhatunk
egyedeivel közterületeinken. Talán mérgező
tulajdonsága miatt nem terjedt el nagyobb
arányban. Kisebb foltokban a Duna-part
felső sétányán és a Vasmű u. északi végében
található. Jól alkalmazkodik a városi,
szárazabb éghajlatú környezethez.

Fehér akác Robinia pseudoacacia (Linné)
Jellemzése: Közismert, nagytermetű lombhullató fa. Levelei
páratlanul szárnyaltan összetettek.
A kis levélkék tojásdad alakúak, 45 cm hosszúak. Fiatal vesszőin a
levelek tövénél kifejlődő tüskék
megmaradnak. Pillangós, illatos,
krémfehér virágzata fürtökben
csüng a hajtások végein május
közepe táján. Termése sima,
vörösbarna hüvely, mely apró
feketésbarna magokat rejt. Barna
kérge már fiatal korában barázdálódik, behasadozik.
Származási hely: Észak-Amerika délkeleti erdeiből került a XVIII. század
elején Európába és Magyarországra.
Egyéb: Magyarországon a XVIII. Században olyan széles körben telepítették,
hogy sokan őshonosnak gondolják ezt a
fafajt. A pillangósvirágú fajokhoz hasonlóan az akác is - fás növény létére –
gyökérgümőin keresztül köti a levegő
nitrogénjét baktériumok segítségével,
ezért akácosaink aljnövényzetében jellemzően nitrogénkedvelő növények –
fekete bodza - kerülnek hosszú távon túlsúlyba. Erdészeink e fafajt nem csak magról
szaporítják, hanem a gyökerek sarjaztatásával is. Kertészeti célokra elsősorban a
koronába oltott, gömbkoronát fejlesztő „Umraculifera” fajtáját szaporítják, mely
kiválóan alkalmas szűk útszakaszok fásítására. Karcsú oszlopos koronájú fajtáját
ritkán szaporítják.
Felhasználása: Erdészeink egyik legszélesebb
körben telepített fafaja a mai időkben is. Fája jól
tűri a kedvezőtlen környezeti körülményeket, ezért
köztéri fabútorokat, játszóeszközöket, kerítésoszlopokat gyártanak belőle. A természetvédők a
trópusi keményfák helyettesítő alapanyagát látják
benne. Alföldi homokfásításnál a homok megkötésére a mai időkben is sokfelé telepítik. Kiváló
tűzifa, és az egyik legjobb mézelő növény.
Helyi jelentősége: Kiterjedt területen találhatók akácosok városunk erdeiben. Az
Erdei tornapálya körül, a Duna-parton fordulnak elő nagyobb egybefüggő állományai.
Szép, de sajnos elöregedő különálló csoportjuk a Vasmű u. és az Eszperantó u.
találkozásánál található. Említésre méltó fasorok gömbakácból a Barátság utcában, a
Baracsi úton és az Interspar áruház parkolójában húzódnak. Koronába oltott egyedei
viszonylag gyorsan elöregednek és rendszeres visszametszést igényelnek. Az alapfajt
díszfaként ritkán láthatjuk.

Rózsás akác Robinia hispida (Linné)

Jellemzése: Kistermetű, gömbölyű koronát
nevelő lombhullató fa, vagy terjedő tövű cserje.
Páratlanul szárnyaltak levelei. Hajtásain hosszú,
barnásvöröses színű serteszőrök találhatóak.
Rózsaszínű virágait május végi fővirágzástól
kezdődően nyár végéig hozza, melyek nem
illatosak. Barnásvöröses hüvelytermése ősszel
érik. Fiatal ágait barnás serteszőrök borítják.
Származási hely: Észak-Amerika délkeleti
területei.
Egyéb: Általában fehér akác törzsébe magasan oltják be, mert rossz törzsnevelő
képességgel rendelkezik.
Felhasználása: Szélvédett helyen virágdísze miatt díszfaként telepítik
Helyi jelentősége: Ritkán találkozhatunk képviselőivel, melyet a hagyományos
beépítésű családi házas övezetben, így a Magyar u. egyes szakaszain találunk meg.
Magas törzsre oltott egyedei jól alkalmazkodnak a városi körülményekhez.

Selyemakác Albizia julibrissin (Willdenow)
Jellemzése: Alacsony lombkoronája
jellegzetesen szétterülő, 5-6 m magas.
Nagyméretű, kétszeresen szárnyalt,
többszörösen összetett levele 50 cm
hosszú lehet. Pamacsszerű, feltűnő
rózsaszínű porzószálakból álló virágait
július végén a hajtások csúcsán hozza.
Termése ősszel, 15 cm hosszú
hüvelyben fejlődik ki. Kérge sima,
sötétbarna. Hazai éghajlaton fiatal
korban fagyérzékeny. Védett, déli
fekvésben biztonsággal áttelel. Idős
egyedeit a téli fagy nem károsítja.

Származási hely: Délnyugat-Ázsia erdei,
nedves élőhelyei.
Egyéb: Nagyméretű, finom rajzolatú levele, egzotikus virága mediterrán hangulatot
kölcsönöz környezetének.
Felhasználása: Kertekben,
parkokban
díszfaként sokfelé ültetik.
Helyi
jelentősége:
Néhány
közterületi
előkertben megtalálható védett fekvésben,
így az Október 23.
téren
csodálhatjuk
meg nyári virágzását.

