
                   Rekettye és egyebek 
 
 

Ha a dunaújvárosi ember 
kisétál a magas löszpart keleti 
végéhez, és átnéz a Duna másik, 
alföldi partjára, akkor eszébe 
juthat a költő, Petőfi Sándor, 
akinek szülei a közeli Szalk-
szentmártonban, illetve Duna-
vecsén is laktak. A hagyomány 
szerint közvetlenül velünk 
szemben, a Duna partján állt az a 
„kis lak”, amelyet egy pusztító 
árvíz vitt el a „jó öreg 
kocsmáros”, az öreg Petrovics 
legnagyobb szerencsétlenségére. 
Őri Zoltán, aki gyerekkorában sokat járt a hajdani Csabony falu környékén, a még fel 
nem iszapolódott dunai mellékágak öreg fái között, fényképeken is meg tudja 
mutatni, hogy milyen volt a még szabályozatlan folyam bal partja, amilyennek talán a 
költő is láthatta. 

Ha valaki netán szereti is a verseket, annak Petőfi neve hallatán ilyen sorok is az 
eszébe juthatnak: 

             
             „Őszi reggel járok a szabadban, 
             De hiába nézek szerteszét; 
             Sűrű ködnek fátyolában a táj,  
             A toronynak látni csak hegyét.”  
 
Ezeket Szalkszentmártonban írta, és arról a tájról szólnak, amelyet innen a 

magas partról mi is jól láthatunk, ahova a szigeti komppal bármikor átmehetünk. 
Hiszen ez is ahhoz a régióhoz, természetes vonzáskörzethez tartozik, amelyet jó lenne 
okosan bekapcsolni városunk életének vérkeringésébe, természetesen zöldfelületeivel 
együtt. Ezért is olvastam nagy érdeklődéssel Szabó Tamás és Szabó Zsolt Róbert 
írását az egyik helyi lapban, ahol többek között Rákóczi Ferencné Kelemen Erzsébet 
visszaemlékezéseit is idézik: 

 „1935-ben a Szalki-szigeten átkeltünk a Dunán, és a túlparton a Petőfi fánál 
pihenőt tartottunk. Nagyapám, János szerint a költő nevét azért kapta a mintegy 
méteres átmérőjű fa, mert itt többször megpihent Petőfi Dunapentele, vagy 
Dunavecse felé tartó vándorútja során.” 

Az íráshoz mellékelt fénykép a második világháború előtti évekből származik, 
és egy tekintélyes vastagságú tölgyfát ábrázol valamilyen kisebb magaslat (töltés?) 
tetején, alatta vidám kiránduló társasággal. 

Ezek szerint a túlsó oldalon volt (vagy talán még most is megvan?) Petőfi-fa. 
Az is lehet, hogy több ilyen fa is létezik, vagy létezett. Őri Zoltán például olyanról 
tud, amely jóval odébb, a hajdani vadasi csárda és Dunavecse között, az út mellett áll. 
Többféle verzióról lehet hallani, és ez érthető is. De én a magam részéről nem tartom 
valószínűnek, hogy a Duna szabályozása előtti időkből származó tölgyfák, amelyeket 
Petőfi Sándor még láthatott, túlélhették a gátépítésekkel kezdődő, valóban jelentős 
„természet-átalakító”, sorozatos emberi beavatkozások következményeit. Azt viszont 



képtelenségnek tartanám, hogyha a Dunavecse melletti Vadas-pusztán verselgető 
fiatalember időnként nem nézett volna be az akkori pentelei révvel szemben levő 
vadasi csárdába. Abba a kocsmába, ahova a pentelei legények is gyakran eljártak 
mulatni. A többi már a képzelet dolga. 

Mostanában elég sűrűn morgolódom az iskolai oktatással való rengeteg meddő 
kísérletezgetés, meg „korszerűsítés” kétes eredményei miatt. Mára már ott tartunk, 
hogy a fiatalság egy része nem ismeri legnagyobb költőink hajdan közismert verseit, 
és még sok mindent, amit pedig kellene. Ettől függetlenül mégis azt gondolom, hogy 
Petőfi Sándornak A Tisza című gyönyörű költeményét még sokan olvasták, és 
ismerősen hangzanak belőle az alábbi sorok is:   

 
                     „Másfelől, a Tisza túlsó partján, 
                    Mogyoró-  s rekettye-bokrok tarkán, 
                   Köztök egy csak a nyílás, azon át 
                    Látni távol kis falucska tornyát.” 
 
  Petőfi nemcsak szerette, hanem ismerte is azt a természeti környezetet, amiről 

olyan csodálatosan, egyúttal közérthetően tudott írni. Az ember szinte látja mindazt, 
amiről olvas. Ezúttal is könnyen magunk elé tudjuk képzelni a folyó partján tenyésző 
sűrű mogyoróbokrokat, de a rekettyénél már egy kicsit zavarba jövünk. Egyrészt 
azért, mert nem mindenki ismeri. Semmiképpen nem a miatt, mintha valamilyen 
egzotikus, ritkán előforduló növény lenne Magyarországon, csak hát egyes helyeken 
nem él meg. Másrészt a többféle rekettyéből elég nehéz bármelyiket is a Tisza 
partjára, mogyoró társaságában elképzelnie annak, aki tudja is, hogy miről van szó. 
Akkor tehát csak blöffölt a költő? Valójában nem is tudta pontosan, hogy mit lát, és 
csak a költői szabadsággal élt, amikor leírta az első növénynevet, ami eszébe jutott, s 
amit esetleg nem is ismert? Másutt már szót ejtettünk a topolyafáról, mint „rejtélyes” 
megnevezésről, de sokaknak talán ugyanilyen rejtélyes lehet a puszpáng, vagy egyéb 
más, ritkábban hallott növénynév is. 

 Nyomozzunk tehát egy kicsit 
rekettye-ügyben. Annál is inkább, mert 
hiszen mi magunk is egyik nagy 
folyamunk partjánál élünk, ahol a 
vízfolyást kísérő növényzet összetétele 
hasonlatos a tiszaihoz. Ám sem 
régebbi, sem pedig újabb leírásokban 
nem találkoztam eddig itt sem a 
rekettyével. 

Az idevágó szakirodalom 
szerint a rekettyék nemzetsége (latinul 
Genista) Európában, Elő-Ázsiában és 

Észak-Afrikában honos. Lombhullató, zöld vesszejű cserjék vagy félcserjék. 
Hazánkban kizárólag mészkerülő erdőkben, fenyéreken és szárazabb helyeken 
fordulnak elő. (Megérne egy misét a fenyér szavunk jelentésének megbeszélése is, de 
erről majd később.) Gyakoribb fajai nálunk a selymes-, festő-, szárnyas- és 
svábrekettye. Sárga virágaik és zöld hajtásaik miatt kerti dísznövényként is ültetik 
némelyiket. A régi görögök aspalathos néven ismerték egyik faját, és 
mitológiájuknak is része lett. Ezzel a tüskés rekettyével vesszőzték ugyanis az 
alvilágban, vagyis a Tartaroszban az oda került bűnösöket. 



 Natter-Nád Miksa, aki sok érdekes dolgot tud mondani a növényekről, azt is 
tudja, hogy a rekettye valaha címernövény és rendjeldísz is volt. Újabb  virágoskönyv 
című művében olvashatjuk: 

„Ez a növény először Angliában lett családi címernövény. Geoffrey, Anjou 
grófja, aki 1154-ben II. Henrik néven lépett az angol trónra, sisakjára mindig rekettye 
csokrot tűzött, s ezért elnevezték ’plantagenet’-nek, helyes kiejtéssel plentedzsenet-
nek. A planta növényt jelent, a genet pedig francia neve a genistának. Az angol 
történelem II. Henrik utódait – így a harmadik keresztes hadjáratban részt vett 
Oroszlánszívű Richardot, továbbá… I. Edwardot, akiről Arany János megírta 
megrázó balladáját, „A walesi bárdok”-at…  -  Anjou vagy Plantagenet királyoknak 
nevezi. Háromszázharminc éven át uralkodott Anglia trónján e növényt viselő család, 
amelynek leszármazottai a XV. század derekán újból virágot használtak jelvényül, de 
akkor már rózsát.” 

Ki gondolta volna, hogy a híres-hírhedt Plantagenet-háznak bármi köze is 
lehet a mi szőke folyónkhoz! Illetve nem biztos, hogy van, mivel még nem jártunk 
végére a dolognak. Hiszen minket most nem az angol történelem, hanem maga a 
rekettye érdekel! Az a növény, amelyről a föntebb említett szerzőtől még a 
következőket is megtudhatjuk:              

„A középkori füvészek, akik a 
növény ismertetésénél elsősor-
ban Plinius ismereteit vették 
alapul, Genista gyűjtőnévvel 
illették az összes rokon növé-
nyeket, s mindaddig, amíg Linné 
nem teremtett rendet a növények 
birodalmában, nehéz is volt 
eligazodni közöttük. Mélius 
Juhász Péter Herbariuma és 
Beythe Fives könyve is utal a 
növényre, főleg gyógyító 
hatására, de Lippai János ’Posoni 
kert’ című könyvében már a 
virágoskert növényei között 

említette a Genistát, ’kinek sok zöld ágai vagy inkább vesszei vannak, kiken sárga 
jóillatú virágok nőnek. Ollyan a formája, mint az iglitze tövisnek vagy a barsónak. 
Találtatnak fejér viráguak is, kiket spanyor genistának neveznek. Az vesszeinek 
hegyét, mikor még gyengék, bécsinálhatni eczetbe, mint az uborkát. Jó földet kíván, 
eláll egynehány esztendeig a földben. Télre bé kell fedni ganéjjal, elébb meg kell 
hajtani és ágait összvekötözni.’ Csapó József debreceni orvos ’Új füves és virágos 
kert’ című könyvében már háromféle rekettyéről írt…”  

Natter-Nád szerint a Linné-féle „rendcsinálás” után legalább száz fajt tart 
számon a tudomány a rekettyékből. Ez tehát egy igen népes növénynemzetség, de 
egyik tagjára sem jellemző, hogy kedvelné az olyan helyeket, mint amilyen a Tisza 
partja. Ezzel szemben igen kedvelik, és nagy számban be is növik a folyamok, folyók 
mentét a különféle fűzek. Azt már tudjuk, hogy Evlija Cselebi török utazó a Körös 
partján látott fűzfákat „hajladozó ciprusok”-ként írta le, no de vajon mit írhatott le 
valójában Petőfi Sándor? Hogy a kérdésre végre választ kaphassunk, már csupán egy 
rövid mondatot kell idéznünk a virágoskönyvből: 

„Rekettyének nevezik nálunk sokfelé a barkafűzeket, főleg a Salix capreát és 
S. cinereát.” Vagyis a kecskefűzet és a rekettyefűzet. De régebben bizonyos vidékeken 



rekettyefa volt a madárberkenye is, és ki tudja még, hogy mi minden más egyéb 
növény hallgatott erre a névre, amíg a mai, egységes elnevezési rend és gyakorlat 
kialakult.  

Innen kezdve már könnyű a dolgunk. Ha a barkafűzeket a korábbi népnyelv 
rekettyének nevezte az országnak azon a tájain, ahol a mai elnevezés szerinti 
rekettyék nemigen fordultak elő, akkor a folyamot kísérő növényzet mogyoróval 
vegyes rekettyéi csakis fűzbokrok lehettek. Ezek közül is főleg rekettyefűzek, mert a 
kecskefűz-bokrok leginkább egymagukban szeretnek állni, ahogyan azt kisebb-
nagyobb vízfolyásaink mentén manapság is megfigyelhetjük. A Túr folyócska 
torkolatánál szemlélődő költőnk kiváló növényismerete így még kézenfekvőbb, 
hiszen képes volt megkülönböztetni a barkafűzeket az egyéb fűzféléktől. Tudniillik 
másképpen nem tudta volna őket rekettyeként leírni. Ezzel szemben a mi generációnk 
számára már az is nagy eredmény, ha valakinek sikerül felismernie a fűzfát a többi 
vízparti fa között. 

Ezt a dolgot tehát körüljártuk, amennyire csak lehetett. Ha a Duna partján 
sétálva, vagy a még teljesen ki nem száradt, betoncsőbe nem kényszerített valamelyik 
kisebb patakunk mellett bokorfűzeket látunk, jusson eszünkbe a rekettye. 

 De ha már Petőfi szép leíró versénél tartunk, ejthetünk néhány szót a 
mogyoróról is, amely – a rekettyével ellentétben eredeti nevét nem változtatva - 
mindannyiunk régi kedves ismerőse. Fitter-More: Fák című könyvében ezt olvassuk 
róla: 

„Közönséges mogyoró (Corylus 
avellana). A mogyoró általában aljától 
több vezérággal – törzzsel – induló 
termetes bokor… Európa nagy részében 
honos, csak Skandinávia hegyvidékéről, a 
legészakibb tájakról hiányzik… Nálunk a 
gyertyános tölgyesek, nedves talajú ártéri 
erdők, kocsányos tölgyesek jellegzetes 
cserje-, vagy alsó lombkorona-szintet 
alkotó faja. Széles körben ültetett hasznos 
’csonthéjas gyümölcs’, egyben igénytelen díszcserje, vagy fácska.”  

A nem ültetett, hanem a jellegzetes ártéri növénytársulás tagjaként a Tisza 
mentén „magától nőtt” mogyoróbokrok tehát őshonos növényeink közé tartoznak, 
ugyanúgy, mint a különféle fűzfák, vagy nyárfák. Natter-Nád szerint „a mogyorót 
nálunk is régen ismerik, hiszen a magyarok bejövetelükkor a Kárpátok medencéjében 
is megtalálták.” Arról nem beszél, hogy hol, de nem is olyan sokkal a honfoglalás 
után a híres tihanyi alapítólevélben birtokhatár jelként szerepel a mogyoró, méghozzá 
magyar nyelven írva. A munorau kereku (Mogyoró-kerék) és a monorau bukurea 
(mogyoró bokora) az apátságnak adományozott 11. jelű birtoktest határpontjai, és 
mint ilyenek, bizonyára állandó jellegűeknek tekintették őket, ha velük kívánták 
jellemezni a királyi adomány pontos helyét. 

A fentebb említett szerzőtől megtudhatunk még erről a közismert növényről 
néhány kevésbé ismert, érdekes dolgot: 

„Az emberiség korán felismerte a mogyoró tápláló értékét. Erről tanúskodik a 
kő- és bronzkorszakból származó cölöpépítmények maradványai közelében talált 
rengeteg mogyoróhéj… A görögök és a rómaiak már a Pontus hegységeiből hozattak 
ültetésre mogyorócserjéket, mert ezek gyümölcse nagyobb volt a görög és a latin 
hegyekben termett mogyorónál. ’Karya pontika’-nak, azaz pontusi mogyorónak 
nevezték az ókori görögök a nagyobb szemű mogyorót, a rómaiak mogyorója ’nux 



avellana’ volt, amely főképpen Campaniában, a gyümölcs terméséről híres Avella 
vagy Abella város környékén termett. Ezt a fajt a római légiók terjesztették el Közép- 
és Nyugat-Európában. A római írók Corylus néven is emlegették a mogyorót. A 
corylus a görög korüsz = sapka szóból származik, mert a sallangos kupacs úgy fedi a 
termést, mint a sapka a fejet. Kedvelték is a mogyorót, ami Vergilius-nak abból a 
verséből is kitűnik, amelyben felsorolja, hogy melyik fa melyik isten kedvence. 
Herkules a nyárfát, Bacchus a szőlőtőkét, Vénus a mirtuszt, Phoebus Apolló a 
babérfát szereti, de…  Phillis a mogyorót kedveli, s amíg ő azt kedvelni fogja, a 
mogyorót nem győzi le sem a mirtusz, sem Phoebus babérja. Az avellai mogyoróhoz 
hasonlóan terjesztették el a lombardiai, úgynevezett Lambert vagy csöves mogyorót, 
amelyet vérmogyorónak is neveznek, mert maghéja vörös.”  

Hogy pontosak legyünk, vérmogyorónak manapság a csöves mogyorónak 
egyik vörös levelű kerti változatát nevezik. A dunaújvárosi temetőben 
megcsodálhatjuk ennek a növénynek a szépségét, no meg azt is, hogy milyen 
következményekkel jár, ha nem számolunk 
a mogyoró terjeszkedési képességével.  

A mogyoróról szóló fejtegetést 
folytassuk most egy olyan fával – 
méghozzá valódi fával, és nem cserjével – 
amelyből már nálunk, a mi parkjainkban is 
elég sok példány található. Néhány éve az 
adonyi temetőben láttam egy szép, idősebb 
mogyorófát, az ottani kastélyparkban pedig 
többet is. 

„A török mogyoró, amelyet veres 
mogyorónak is neveznek, olykor húsz méter 
magasra is megnövő, elterebélyesedő, 
repedezett, parás kérgű fafaj. Abban 
különbözik a közönséges és a veresbélű 
mogyorótól, hogy rojtos, cafrangos kupacsa 
sokkal hosszabb a makknál. A rojtok 
borzoltan szétállók, hosszú mirigysertések. 
E faj elterjesztője állítólag Valerius Cordus 
német természet-tudós, akinek 1548-ban 
megjelent ’Dispensatorium’-a a maga idejében páratlan töké-letességű 
gyógyszerkönyvnek nevezhető… Cordus életrajzának írói szerint a tudós 
Konstantinápolyban, a szultán udvarában követségben járt magyar embertől kapta az 
akkor Európában még ismeretlen mo-gyorófajt, s mivel Törökországból kapta a 

növényt, ezért elnevezte azt török 
mogyorónak. Kérdés azonban, 
vajon ez a mogyorófaj valóban 
Törökországból került-e Európa 
nyugati részébe. 

Több növényről ugyanis 
bebizonyosodott már, hogy a 
török eredetükre való utalás 
téves… A tényekkel ellenkezik 
annak a véleménynek a 
hangoztatása is, hogy az orgonát 
a törökök honosították meg 



Európában. Az orgona, de a török mogyoró is már akkor díszlett Dél-Európában, a 
Balkánon, sőt a Kárpátok medencéjének déli részében, …amikor a törökök még nem 
jöttek át Európába. A török mogyoró… nálunk már régóta ismeretes és nem 
lehetetlen, hogy már akkor termesztették, amikor a tőlünk nyugatra fekvő 
országokban még nem is tudtak róla. 

Igaz, hogy ez a feltevés mondákon alapszik. A hatalmasra nőtt, de már 
kipusztult diósgyőri mogyorófa eredetét a monda Nagy Lajos korába vezeti vissza… 
Rapaics Raymund ’Magyar kertek’ című könyvében megemlíti, hogy a legnagyobb 
török mogyorófa Hunyadi József kéthelyi régi kastélyának parkjában áll. E 
mogyorófa törzsének kerülete négy méter. A romhányi mogyorófáról azt mondja a 
monda, hogy közeléből figyelte 1710. január 22-én Rákóczi Ferenc a község és a 
Vadkert között dúló csatát. Ez szintén hatalmas termetű mogyorófa. Rapaics mérése 
szerint a fa törzsének kerülete 2,6 méter.” 

Bartha Dénes, aki „Magyarország faóriásai és famatuzsálemei” című, 1994-
ben megjelent könyvében egyebek között erről a fafajról is közöl adatokat, azt írja, 
hogy a legidősebb török mogyorónk Komárom-Esztergom megyében, Ácson él, a 
concóházi út mellett. Törzsének kerülete 205 cm, magassága 9 m. Becsült életkora 
150-200 év. A megjegyzésben ez olvasható: „A fasor 7-8 egyede elszáradt, a többi 
egészséges.” Akkor tehát több fáról, egy pusztuló fasor még élő tagjairól van szó. No 
de mindegyik példány ugyanolyan vastag és magas lenne? Vagy ezek az adatok csak 
a legméretesebb egyedre vonatkoznak? Kérdések, amelyek témánk szempontjából 
tulajdonképpen nem is érdekesek. Az viszont érdekes lenne, hogy például az adonyi 
kastélypark vén mogyorófái miért nem szerepelnek a könyvben, és egyáltalán az a 
körülmény, hogy vajon miért nincsen a felsorolásban Fejér megye egyetlen 
településéről sem adat erről a fáról. Az adonyi példából láthatjuk, hogy lehetne, és az 
ország többi, a százéves életkort alig meghaladó török mogyorójához képest talán 
még dobogósok is lehetnének a matuzsálemek vetélkedésében. 

Ha már vele kezdtük, fejezzük is be Natter-Nád Miksa „Újabb virágoskönyv”-
ének néhány idevágó idézetével a mogyoróról való eszmefuttatásunkat. Nála 
alaposabban talán senki nem vizsgálta ezt a kérdést. 

„Az emlékekben, vagy mondákban élő, de a még meglevő hatalmas 
mogyorófák is azt bizonyítják, hogy már évszázadokkal ezelőtt szívesen látott fája 
volt a magyar kerteknek. Lippai a ’Posoni kert’-ben mint megbecsült növényről így 
ír: ’A deákok corylusnak hívnak, a gyümölcsét avagy mogyoróját avellonnak. Ez 
kétféle, erdei és kerti, akit a kertben szoktak nevelni, némelyik fehér, némelyik 
veres… A parasztok azt tartják, hogyha kígyót mogyorópálcával csak megütik is, 
megmerevedik és azután meghal…’ 

A palócok földjén a csordások a mogyoró szép, egyenes növésű vesszőit 
karácsony böjtjén a legelő közelében kiválogatták, kettesével vagy hármasával 
összekötözték, majd felkeresték a nagyobb gazdákat. Köszöntötték a ház népét s 
alkalmi rigmusok elmondása után a ház urának átadtak egy-egy vesszőnyalábot. A 
köszöntő elmondásáért és a vesszőért a csordások ajándékot kaptak. ’Csordáskutyá’-
nak nevezték a csordások által hozott mogyorófavesszőt. Tavasszal ezzel hajtották ki 
a legelőre menő jószágot az istállóból, de ezzel fenyítették meg az engedetlen, vásott 
gyermekeket is.” 

Hogy a hajlékony mogyorófa pálca valóban a testi fenyítés eszköze volt régen, 
azt magam is tanúsíthatom általános iskolai élményeim alapján. Egy erre a célra 
rendszeresített mogyorófa pálcát a mi osztályunk szekrényében is tartottak a tanítók, 
és ha kellett, bizony használták is, hogy az ember tenyerére (tenyeres), összezárt 
ujjainak hegyére (körmös), vagy fenekére (fenekes) kisebb-nagyobb ütéseket 



mérjenek vele. (Nem lehet tudni, hogy miért, de egyes pedagógusok körmös céljára 
jobban kedvelték a fejesvonalzót, bár ilyen eszközt az alsó tagozatban még nem 
használtak.) A még korábbi időkben a deresre húzás alkalmával is mogyorófa bottal 
ütötték az embereket, de általában mindenféle ütlegelés fontos kellékének tartották. 
Erről tanúskodik néhány szólás és bölcs mondás, amely a nép ajkán keletkezett, és 
amelyből Margalits Ede is feljegyzett és közreadott néhányat, mégpedig 1896-ban, a 
millennium évében megjelent, Magyar közmondások és közmondásszerű szólások 
című könyvében. Én csak egyet idézek belőlük: „Ha a hörcsökös asszonyt meg 
akarod szelídíteni, járd meg vele a táncot a mogyorósban. (Verd meg.)” 

Nem lenne azonban tisztességes dolog a mogyoróval szemben, ha a 
fenyítésekben játszott szerepének ecsetelésével fejeznénk be a róla szóló mesélést. 
Hiszen más „fontos” dolgokban is nélkülözhetetlen volt, mint a következőkből 
kitűnik. 

„A mogyoróvessző csodakulcs, varázsvessző is volt, amellyel a varázsló 
ellenséget tudott felkutatni, tolvajt fogni és kincset lelni… A mogyoróbokorról 
szedett varázsvessző eredete a germán mitológiába nyúlik vissza. A mogyoróbokor is 
kedvelt fája volt Thor-nak és Donár-nak, a villám és a mennydörgés istenének. Mivel 
Thor a fellegek és a nap kincseit folyékonnyá tudja tenni, a germánok szerint kedvelt 
bokráról vágott vessző feltárja a föld kincseit…. Az ókori germán népek hite szerint 
minden mogyorópálca, amelyre megfelelő varázsigék elmondásával runákat – a 
germán népek titokzatos jeleit – faragták, sebezhetetlenné tette viselőjét, megállította 
a süvítő nyílvesszőt, elfojtotta a tüzet, elzavarta a vihart, kedvezőre fordította a csatát, 
kibékítette a veszekedőket, foglyokat szabadított, kivívatta az asszonyok szerelmét. A 
mogyorónak ez a titokzatos természetfölötti ereje mind onnan ered, hogy virágzása 
minden más fát megelőzött. Ezért volt az élet jelképe is. A mogyoróbokornak ez az 
ősi megbecsülése a keresztény hit felvétele után bájos legendává formálódott. A 
legenda szerint Krisztus anyja, Mária egy alkalommal egy mogyoróbokor alatt talált 
menedéket a vihar és villám elől. A vihar elmúltával Mária megáldotta a bokrot, s 
azóta nem csap abba a villám. A néphit azután úgy bővítette a legendát, hogy azt a 
házat és általában minden olyan helyet, ahol mogyoróvessző van, a villám elkerüli. 
Ezért tűznek Tirolban Mária mennybemenetele napján levágott mogyoróvesszőt 
villámhárítóul az ablak elé.” 

Elég messzire elkanyarodtunk a Tiszától, meg a költő által leírt gyönyörű 
természeti képtől. A rekettyét most már értjük, de ha kedvünk kerekedik egy kis 
kirándulásra, netán éppen oda, ahol Petőfi Sándor is megállt azon a bizonyos nyári 
alkonyon, egyáltalán nem biztos, hogy onnan manapság is mogyoróval vegyes 
bokorfűzeket fogunk látni. Mert azóta sok víz lefolyt a Tiszán is, és történt egynéhány 
- a folyót kísérő növényzet összetételét is érintő - változás. A szinte futószalagon 
gyártott „nemes nyárak” és más, nem arrafelé honos növények (köztük örökzöldek is) 
ma már más képet adnak a tiszai tájnak is. 

Az elején, a rekettyékről szólva – elég vigyázatlanul – megemlítettem a 
fenyért, mint a rekettye egyik előfordulási helyét. Mivel ezt a szót manapság még a 
rekettyénél is ritkábban használják a mindennapi beszédben, hát most még 
megmagyarázhatom ezt is! Vagyis inkább magyarázhatnám, ha lenne rá egyértelmű 
magyarázat. Ezért aztán előbb ezúttal is többektől próbálok puskázni, amint 
következik. 

Révai Nagy Lexikona: „Fenyér: 1. vékonyszálú réti fű, leginkább vízjárta 
földeken; 2. sík, bokros vidék, így Aranynál a Csodaszarvas regéjében: Puszta földön, 
sík fenyéren zene hallik sötét éjen.” 



Révai Kétkötetes Lexikona: „Fenyér, mészben szegény talajok gyéren 
füvesedett, nyírfa- és borókabokrokkal tarkított jellegzetes tájtípusa.” 

Magyar Értelmező Kéziszótár A – Z-ig: „Fenyér, tulajdonképpen: vékony 
szálú réti fű, leginkább vízjárta földeken.” 

Tótfalusi István: VADEMECUM szokatlan szavak szótára: „fenyér – fűvel 
gyéren benőtt terület, puszta. 

Puszta földön, sík fenyéren 
zene hallik sötét éjen… 

                        (Arany: Rege a csodaszarvasról) 
Tájnyelvi szó; helyenként jelentett hínárt, árterületet és egy pázsitfűfajtát; a 

fenti értelemben Kazinczy tette divatossá a múlt század irodalmi nyelvében.” 
Milyen érdekes, hogy a fenti forrásokból nemcsak én puskázok, hanem azok 

szerzői maguk is ezt teszik, néha szó szerint idézik a másikat. A következő 
meghatározás azonban már egyedi, önálló szöveg.  

Kertészeti Lexikon 1963: „Fenyér talaj (hangaföld) az erdős övezetben 
található nagyobb kiterjedésben. Akkor képződik, ha a többnyire tűlevelű erdőket 
csarabos, hangás növényzet váltja fel. A savanyú, podzolos talajokat sok szerves 
anyagot tartalmazó humuszszint fedi, amely a hangafélék tenyészetének kedvez. A 
dísznövénytermesztésben a mészmentes talajt igénylő Ericaceae (Hangafélék) 
termesztésére használjuk. Tápanyagban szegény, erősen savanyú kémhatása miatt 
nehezen bomlik, különleges edafonja van.”  

Mielőtt megbeszélnénk a fenyérek dolgát, ezennel kijelentem, hogy nem 
vagyok hajlandó sem a podzolt, sem az edafont bővebben megtárgyalni. Aki kíváncsi 
rá, az nézzen utána saját maga. Egyébként is idegen eredetű szakszavakról van szó. 
Ám a csarab – ha már egyszer így előjött – mégiscsak egy elég ritkán hallható 
magyar növénynév, és nem venném a lelkemre, hogy vele kapcsolatban bármilyen 
hiányérzet is maradjon az olvasóban. Ezért később erre még visszatérünk. 

Ami pedig a fenyért illeti, én igazán nem szándékoztam erre külön kitérni, 
hiszen a mi vidékünkre nem igazán jellemző, de hát a rekettye belerántott a dologba, 
és most valahogyan ki kell mászni belőle. A fenti öt idézet, illetve az értelmezendő 
szó különféle jelentéseinek ténye több mint elgondolkodtató, és nem teszi könnyűvé a 
dolgot. Mert, ugye ha a fenyér szó egy bizonyos növényt jelöl, akkor hogyan lehet 
egyúttal egy talajtípus és egy tájtípus neve is, no meg Kazinczy óta egy pusztaságé? 
Az első lehetőséget, vagyis hogy a fenyér egy bizonyos növény neve, kapásból ki 
lehet zárni. Elég csak felsorolni néhány növénynevet Csapody-Priszter: „Magyar 
növénynevek szótára” című könyvéből. 

          fenyércirok  Sorgum halepense 
          fenyérfű   Andropogon ischaemum 
          fenyérgamandor   Teucrium scorodonia 
          fenyérmirtusz   Myrica gale 
          fenyérsás Carex ericetorum 
Ezeknek a növényeknek a magyar nevében a fenyér szó arra utal – és ezt 

mindenféle növényhatározó is így írja -, hogy az illető növények élőhelye leginkább a 
fenyéreken van. Egyik a nyíres fenyéren (például a Vendvidéken, Felsőszölnökön), a 
másik mészkerülő homoki gyepekben és fenyéreken (szinte mindenütt az országban) 
találja meg optimális élőhelyét. Külön ki kell emelnem ezek közül a növények közül 
a fenyérfüvet, amely e néven kívül még mosogatófű, mosogatógyökér, rókahátúfű, 
sikárfű, tevekáka, vérállítófű, vagy zablevelű fű neveken is ismeretes. Már ahol még 
ismerik. Nekünk viszont illene ismernünk, hiszen egy kicsit „a mi kutyánk kölyke” is. 
Ez az évelő, bokros növény ugyanis a mi vidékünkön is honos. Soó Rezső 



növényhatározója szerint: „Sziklás és száraz lejtőkön, száraz réteken és legelőkön, 
cserjésekben, homok- és löszpusztákon, száraz erdőkben; ősszel tömegesen, 
állomány-alkotó, közönséges.” 

Úgy gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, ha a fenyér szó valódi 
tartalmának, illetve értelmének legjobb meghatározásaként a fentebb már idézett 
Révai Kétkötetes Lexikona rövid, tömör szövegét fogadjuk el, hozzátéve azonban, 
hogy ezt a megfogalmazást a szükségnek megfelelően még tovább lehet finomítani. 
Hiszen lehetett idő, amikor a mészben nem éppen szegény löszpuszták, vagy azoknak 
bizonyos részei is fenyérnek számítottak. Az ezeken honos fenyérfű elnevezése 
mindenesetre erre enged következtetni. 

Talán nem igazságos dolog csupán egyetlen költőre – tudniillik Arany Jánosra 
- hivatkozni az ominózus szó irodalmi alkalmazásával kapcsolatban. Ha vesszük a 
fáradságot, és utána nézünk József Attila versrögtönzéseinek, akkor azt az ő egyik, az 
1928-as évben írt bohókás versikéjében is megtaláljuk: 

 
                      „Csuszkás az erdei fenyér, 
                       min medve korcsolyáz eléd, 
                      üres két mancsa bús tenyér…” 
                                              (J.A.: Allégorie) 
 
Most pedig, miután már sokkal többet tudunk a fenyérről, mint néhány perccel 

ezelőtt, lássuk a csarabot, amely a Kertészeti Lexikon szócikke szerint, mint 
valamiféle „csarabos, hangás növényzet” egyik eleme, szintén a fenyéren él, akár a 
rekettye. Hát kérem szépen, én nem tehetek róla, hogy lépten-nyomon olyan szavak 
jönnek elő a sok magyarázkodás során, amelyekről a különféle források mást-mást 
írnak. Mert mit ír például a népszerű virágkalauz, a „Mi virít itt?” című, igazán kitűnő 
könyv? 

              „Csarab      csarabfű, hanga  
                Calluna vulgaris   Erikafélék   Ericaceae             
TE: puszták, lomberdők, elegyes erdők, tűlevelű erdők, útszegélyek, 

mezsgyék, hegyi rétek; kedveli a homokos, savanyú talajt; nagyon gyakori; 
hazánkban környezeti igényei miatt csak az ország nyugati részén, mészmentes 
alapkőzeten él.”  

Hát igen, ez egyértelműen azt állítja, hogy a csarab azonos a hangával. De azt 
is írja, hogy nagyon gyakori, ugyanakkor azt is, hogy csak az ország nyugati részén 
él. Erre persze van magyarázat, hiszen a szóban forgó könyvet eredetileg német 
nyelven írták ( Was blüht denn da?), amely Közép-Európa virágos növényeit ismerteti 
(Wildwachsende Blütenpflanzen Mitteleuropas). A csarabra vonatkozó rész nem 
egészen illik ránk, ezért nyilván a fordító vagy szerkesztő tette hozzá a hazai 
előfordulását említő szavakat. Ettől függetlenül Németországban még igen gyakori 
lehet. Aztán meg azt sem szabad elfelejteni, hogy Trianon után egy sereg olyan 
termőhely „elkerült” Magyarországról, amely korábban itt volt. Soó-Kárpáti 
növényhatározója már meg sem említi azokat a növényeket, amelyek korábban hazai 
„illetőségűeknek” számítottak, mostanra azonban már nem találjuk meg őket a 
többnyire síkvidéki tájakon. Ha ezt a növényhatározót lapozzuk fel, akkor azt találjuk, 
hogy a hangafélék családjából (Ericaceae) két nemzetség fajai élnek nálunk: az 
áfonyák és a csarabok. Az utóbbiakból is csak egy faj, a közönséges csarab (Calluna 
vulgaris). Az erika, magyarul hanga itt tehát csak családnévként szerepel. 



A Révai Nagy Lexikona is 
megerősítí mindazt, amit frissiben 
megtudtunk erről a növényről: 
„Calluna Salisb. (csarap, növ.) az 
Ericacae (Hangafélék) család génu-
sza, melynek egyetlen faja, a C. 
vulgaris Salisb., Európában és pedig 
Közép-Európa hegyein, atlantikus 
részein, valamint Észak-Európa tájain 
igen nagy mértékben van elterjedve.” 
A növény felhasználásáról szólva 

olyasmit ír, amit nem vártunk volna tőle: „Ágas szárából seprőt készítenek…” 
 Az ország határain kívül élnek azonban a hangafélék családjába tartozó hanga 

nembéli hanga (latinul Erica ) fajok is. Vannak közöttük afrikai, és európai eredetűek 
egyaránt. A már ismert német határozóban is találunk ilyet: 

                      „Keresztes hanga              gombos hanga 
                      Erica tetralix        Erikafélék       Ericaceae  
TE: puszták és lápok; kedveli a nyirkos vagy nedves, homokos vagy tőzeges 

állandóan savanyú talajt; szórványosan fordul elő; termőhelyein többnyire kiterjedt és 
feltűnő állományokban található; hazánkban nem él.  

Ez a növény – és nem a sokkal gyakoribb csarab – az, amelyet a költők 
sokszor megénekelnek „hanga(fű)” néven. Ahol tömegesen lép fel – kitűnő 
mézelő…” 

A kertészeti lexikon az Erica nemzetség fajairól – amelyeket magyarul 
erikáknak, vagy hangáknak nevezünk -, mint dísznövényekről ír. A nemzetségről a 
fontosabb tudnivalók: 

„Sűrűn ágas törpe cserjék, ritkábban fácskák. Tűszerű levelük örökzöld… 
Dél-Afrikában, a Mediterráneumban és az Alpokban mintegy hatszáz faja él. A 
nemesítők a múlt sz.-ban rengeteg hibridet állítottak elő.” 

Ennyi ismeret birtokában most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy a csarab 
valóban hanga, de nem minden hanga csarab. Mert a csarab a hangafélék egyik önálló 
nemzetsége, egyúttal ennek a nemzetségnek – nemesített változatairól nem beszélve – 
az egyetlen hazánkban előforduló faja. A virágboltokban kapható szebbnél szebb 
virágú erikák tehát rokonai ugyan a csarabnak, de nem azonosak vele. Nem is 
fenyéreken élnek, hanem mostanában már nálunk is egyre több erkélyen, balkonon 
találkozhatunk velük, itt Dunaújvárosban is. 

Úgy gondolom, hogy elég alaposan megbeszéltük a rekettyék kérdését, de a 
menet közben felmerült problémákat is. A tanulságok leszűrése már mindenkinek a 
saját dolga. Én befejezésül a magam tanulságairól ejtek néhány szót. 

A különféle növénytani szakkönyvekből kiérezhető, hogy a botanikával 
foglalkozók menyire büszkék arra a munkára, amit Linné végzett többek között a 
növények rendszerbe foglalásával, az elnevezések körüli káosz felszámolásával. 
Carolus Linné svéd természettudós fő műve, „A természet rendszere” 1735-ben 
jelent meg. Nem volt tökéletes mű, de a növényeket, állatokat és ásványokat olyan 
rendszerbe foglalta, amelynek sok elemét még ma is használják. Nem véletlen, hogy 
példáját mások is követték; így született meg nálunk is az első, „Linné alkotmánya 
szerént” megírt magyar füvészkönyv Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály tollából 
1807-ben. Ennek az „Elöljáró beszéd”-ében  a szerzők foglalkoznak a növények 
elnevezésének problémáival is. 



„A’ mi a’ Nevezeteket illeti: A’ régi törzsökös Magyar neveket p.o. Üröm 
Kapor ’s a’ t. megtartottuk, még pedig Nemi neveknek; minthogy azok többnyire a’ 
Nép közt is (bár sokszor hibásonn) úgy forognak mint Nemi-nevek. Más egyébb 
neveket is, mellyeket Eleink vagy Deákból lágyítottak p.o. Zsálya, Paszuly ’s a’ t, 
vagy másképpen tsináltak p.o. Gyöngyvirág, Útifű, ha meghagyhatók vóltak, 
meghagytuk…Miólta pedig a Tudománybann rend van; abból áll a tökélletesség, 
hogy Nemek alá szedődjenek a’ Fajok, és minden plántának két helyes neve t.i. 
Nemi- és Faj- neve légyen…. 

Megütköznek talám abbann, mikor látják, hogy ebbenn a’ könyvbenn sok új 
és szokatlannak tetsző plánta-nevek vagynak: ellenbenn sok régiek, mellyeket már 
netalám hallottak vagy olvastak, vagy tudtak; itt elő nem fordúlnak.- Hogy sok új 
neveket kellett készíteni, annak fő oka az, hogy nem lévénn még Magyarúl a’ 
Füvészség Tudomány formábann, felette sok plántáknak még semmi magyar nevek 
nem volt; a’ mellyeknek hát nevet kellett adni. Másik oka pedig az, hogy a’ 
mellyeknek alkalmatlan vagy bitang nevek vólt, azoknak alkalmatosabbat kellett 
adni… 

…Meg kell vallani, hogy azok közt a’ bábalalte fűnevek közt, mellyek a’ 
köznép szájábann sőt könyveinkbenn is forognak, sokann vannak botránkoztató, 
babonás, helytelen, tsúf nevek, sőt ollyan gyalázatosok is, mellyeket betsülletes 
ember szájára venni is átallana.” 

Nem egészen világos, hogy miféle bitang nevekre gondoltak a szerzők, akik 
azt is határozottan leszögezik, hogy „a’ hitván nevekre semmi szükség nints.” Ha 
belepillantunk a szerzőpáros egyik tagjának, Fazekas Mihálynak ismert művébe, a 
Lúdas Matyi-ba, akkor ott olvashatunk azokról a gyógyfüvekről, amelyeket a második 
verésre készülődő főhős, mint csodadoktor Döbröginek ajánl: 

 
 „Elszámlálja külön neveket; száz erdei réti 
Dudvák voltak ezek; nyúl-, farkas-, békacseresznyék; 
Medve-, szamár-, disznó-, eb-, egér-, kutya-, macskatövissek: 
Hát meg az angyal-, szent- s ördög-gyökerek (mivel akkor 
A füvek neve csak barom, ördög, s szent vala; Füvész- 
Könyv még nem lévén).” 
 

Hát, az igazat megvallva, én ezeknél még sokkal „bitangabb” növénynevekkel 
is találkoztam gyerekkoromban, igaz, hogy ezek nem hivatalos elnevezések voltak 
Mára már sok olyan régi név eltűnt a közhasználatból, ami zavart okozhatna 
növényeink egyértelmű azonosításánál. Szép és „használható” magyar neveink 
viszont egyértelműen csak egy-egy meghatározott növényt jelölnek. 

Vagy talán mégsem? 
1966-ban jelent meg a Csapody-Priszter szerzőpáros által írt magyar 

növénynév szótár, amelynek előszavában többek között ilyen mondatokat is 
olvashatunk: 

„Új növényneveket nem alkottunk, csak a már meglevőket jegyeztük föl, bár 
tisztában vagyunk azzal, hogy még a hivatalosan használt nevek egy része is 
kifogásolható; sokukat jobb kifejezéssel lehetne helyettesíteni… 

Itt csupán arra az újabban – főleg erdészeti irodalmunkban – elharapódzó 
egybeírásnak káros voltára hívjuk fel a figyelmet, mely – tévesen – minden válogatás 
nélkül egy szóba írja a melléknévi vagy főnévi igenévi faji jelzőt a nemzetségnévvel. 
Helytelen pl. a kocsányostölgy, koraijuhar, amerikaikőris, feketedió, nagylevelűhárs 
stb. írásmód, mert e fajneveket két szóba kell írni. Nem vonatkozik ez viszont a 



gyűjtőnevekre – pl. fenyő, kaktusz, moha, gomba stb., ilyen nevű nemzetség ui. nincs 
- , mert azok jelzőit egybeírjuk a gyűjtőnévvel: pl. vörösfenyő, feketefenyő, 
karácsonyikaktusz, ülőmoha, nyálkásgomba stb.” 

Úgy látszik, hogy az elnevezések körül még sokáig nem lesz olyan rend, mint 
amilyet Linné és társai elképzeltek. De így legalább van min elvitatkozgatniuk a késő 
nemzedékek tudósainak. 

 
 
 
 
 
 
A vegyes témák után ugyancsak vegyes összetételben újabb három család 

tagjairól lesz szó. Ezek nem olyan népesek, mint a korábban tárgyaltak közül 
egyik-másik, de képviselőikkel egyre gyakrabban találkozhatunk a városban. 
Olyan is van, amelyikkel csak mostanában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



09 Lepényfafélék 
     (Caesalpinaceae) 
 

 
 

Az egész világon elterjedt fás- és lágyszárú növények alkotják e családot. A 
levelek általában szárnyasan, vagy három levélkéből összetettek. A virágok sugarasan 
szimmetrikusak, a termés egyik oldalon felnyíló hüvely. 
 
 
Lepényfa  Gleditsia triacanthos (Linné)  
 
 

Jellemzése: Többnyire keskeny, de felfelé erősebben elágazó, kissé ívelt koronájú, 
lágy lombozatú lombhullató fa. Magassága elérheti még a 30-40 m-t is. Levelei a 
fiatal hajtásokon kétszeresen, az idősebbeken egyszeresen szárnyaltak. A levélkék 4 
cm hosszúak, finoman fogazottak, élénkzöldek, ősszel sárgára színeződnek. A 
kemény, szúrós tövisek legalább 20 cm hosszúak és többnyire hármasával 
helyezkednek el. Innen ered a latin elnevezése is: triacanthos jelentése háromtövisű. 
A kéreg sötétszürke, pikkelyes, elágazódó tövisekkel. Virágai többnyire egyivarúak, 



aprók, sárgászöldek. Hengeres, elálló, 5 cm hosszú fürtjei nyár elején nyílnak az 
idősebb ágakon. Hüvelytermése igen nagy, 2-3 cm széles, akár 45 cm hosszú is, 
gyakran spirálisan megcsavarodva, vagy meggörbülve. A bőrnemű, vastag szélű, 
sötétbarna hüvely sokáig a fán marad.  

Származási hely: Észak-Amerika keleti 
része, a Mississippi torkolat vidéke. 
Egyéb: Megtévesztő a népies magyar 
elnevezése - Krisztus tövis, – hiszen a 
fafaj egy másik kontinensről származik. 
A nemesítési törekvések az erős tövisek 
eltüntetésére és a szép lombszín 
elérésére irányulnak. Ismertebb fajtái a 
„Moraine” és a „Sunbrust”. 
Felhasználása: Európában az 1700-as 
évek óta telepítik fasorokba, parkokba 

díszfaként. Hazánkban a homoki fásításoknál is alkalmazzák. Tövisei miatt kitűnő 
sövénynek való faj, de parkjainkba a tövismentes fajtái alkalmazandók. 
Helyi jelentősége: Az alapfaj egyedeivel 
gyakran találkozhatunk zöldterületeinken. 
A Görbe utcában van egy hatalmas 
említésre méltó képviselője, de a Hunyadi 
u. melletti védőerdősávban is áll egy 
kisebb erdőfolt e fajból. Tövismentes 
fajtái a Béke városrész fiatal telepítéseinél 
láthatóak, többek között a Dobó I. 

utcában. Eddigi tapasztalatok 
szerint valóban rendkívül jó 
várostűrő tulajdonságokkal ren-
delkezik. Rossz talajviszonyok 
között, burkolt felületekkel kö-
rülvéve fejlődése megfelelő. 
Hátrányaként említhető a fiatal 
fák fokozott metszési igénye, 
mely az alacsonyan szétterülő 
lombozat miatt szükséges a 
közlekedési területek mellett. 
 

 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 



                                         15  Szömörcefélék 
                     (Anacardiaceae) 
 
 

Örökzöld és lombhullató fák, cserjék, liánok tartoznak a családba. A családba 
sorolt 800 fajt 80 nemzetségbe csoportosítjuk. Levelei szórt állásúak, lehetnek 
egyszerűek, vagy összetettek. Apró virágai többnyire egyivarúak, egy- vagy kétlaki 
növények. Gyanta- és tejjárataiban bőrt irritáló anyagok találhatóak. Általában trópusi 
és szubtrópusi területeken elterjedtek.  
 

 
Cserszömörce  Cotinus coggygria (Linné) 
 
Jellemzése: Kis termetű fa vagy 
terebélyesre növő lombhullató 
cserje. Levele kerek, széle ép. 
Fiatal hajtásai megdörzsölve keser-
nyés illatúak. Apró virágai júni-
usban a hajtások végein nagy, fel-
álló bugavirágzatokat alkotnak. A 
virágbugák pamacsszerű megjele-
nését a meddővirágok tollasan 
szőrös virágkocsányai biztosítják. 
Levele ősszel intenzív narancs-
piros, vörös színűvé válik. 
Kezdetben sima, szürkésbarna 
kérge idővel repedezetté válik. 

Származási hely: Európától Kínáig ős-
honos az északi mérsékelt éghajlati övben. 
Egyéb: Több kertészeti nemesített fajtája is 
forgalomban van. Lombszíne szerint 

különböztetjük meg „Royal Purple” sötétvörös és a sárgás lombozatú „Kanári” 
fajtáját. Az alapfaj szárazságtűrő képessége kiemelkedő. Különféle fajtái a talajjal és 
nedvességgel szemben fokozottabb igényeket támasztanak.  
Felhasználása: Tájfásításban erdőszélek szegélynövényeként alkalmazzák. 
Karsztbokor-erdőkben, meszes, dolomitos kopárokon gyakran előfordul. Alsó ágai 
könnyen legyökeresednek, ezért száraz rézsűk megkötésére elsőrendű faj. 
Helyi jelentősége: Városunk éghajlati és talajtani adottságai kedvezőek számára. 
Térhatároló magas cserjeként több helyen találkozhatunk képviselőivel, melyre szép 
példát a Batsányi u. játszótér keleti oldali lehatárolása szolgáltat. Az idősebb egyedek 
zártabb térállásban fa termetűvé fejlődnek, melyet többek között az Építők útján, 
vagy a Barátság városrész belső sétányain láthatunk.  



 
Torzsás ecetfa  Rhus typhina (Linné) 
 
 
Jellemzése: Közepes termetű, 
gyakran ferde és többágú tör-
zset nevelő lombhullató fa. 
Levelei nagyméretűek, párat-
lanul szárnyaltan összetettek. 
Színük sötétzöld, kihajtás után 
mindkét oldalukon levélsző-
rök találhatóak. Levélnyelük 
erőteljes, szegélyezett. A lom-
bozat őszi színeződése na-
rancsvörös, mely égővörösbe 
vált. Nyáron hozza a hajtások 
végein zöldes színű bugavi-
rágzatát. Ősszel az apró, bíborszínű csonthéjas termések tömött kúpot alkotnak a 
virágzatok helyén. Kérge sötétbarna színű, sima felszínű. Az idősebb egyedek 
nemcsak magról, hanem gyökérsarjakról is szaporodnak. 

Származási hely: Észak- Ame-
rika száraz éghajlatú erdőinek 
szegélynövénye. 
     Egyéb: Amerikai ecetfa, 
illetve torzsás szömörce néven 
is ismerik. Termésének érintése 
az érzékenyebb bőrűeknél bőr-
kiütést okozhat. Kertészetekben 
szeldelt levelű „Dissecta” fajtá-
jával is gyakran találkozhatunk. 
     Felhasználása: Díszkertek-
ben, parkokban ősszel rendkívül 

szépen színeződő, a rossz 
környezeti adottságokat tűrő 
faj. Nagy lombozatával medi-
terrán jelleget kölcsönöz kör-
nyezetének. Rézsűk megköté-
sére is alkalmas. 
Helyi jelentősége: Parkjaink-
ban szoliter faként több helyen 
láthatjuk. Szépen díszlik a 
Duna-part felső sétányán a 
Barátság városrészi szakaszon, 
illetve a Batsányi utca középső 
szakaszán. Gyökérsarjai miatt a rendelkezésére álló szabad területet kiterjedt 
facsoportot alkotva benövi.  
   



 
       22 Tátogatófélék 

                      (Scrophulariaceae) 
 
 
 
 

Hatalmas méretű, 220 nemzetségből és 4500 fajból álló család. A családot 
alkotó fás- és lágyszárú fajok az egész világon elterjedtek. Leveleik szórtan, vagy 
átellenesen helyezkedhetnek el, általában egyszerűek és karéjosak. A virágok 
szimmetrikusak, kétajkú pártájuk öt sziromlevélből forrt össze. Toktermést 
fejlesztenek. 

 
  
 

Nagylevelű császárfa   Paulownia tomentosa (Thunberg) 
 
Jellemzése: Közepes termetű lombhullató 
fa. Levelei nagyok, 25 cm átmérőjűek. A 
sötétzöld levelek csúcsa kihegyesedő, a 
levélváll szív alakú, a levelek széle ép, 
karéjos. Felszíne mindkét oldalon érdes 
tapintású. Bíborszínű fürtvirágzata lomb-
fakadás előtt nyílik tavasszal. Virágzata a 
hajtások végein felhajló. Termése ősszel 
érik, barna színű, hasadékkal felnyíló tok. 
Szürke kérge sima marad. 
Származási hely: Kína csapadékos éghaj-
latú hegyvidékei.  
Egyéb: Paulownia imperialis néven is 
ismert. Fiatal korában fagyérzékeny, tövét 
télen takarni kell. Komolyabb fagyok után 
elhalhat a törzs, de tőből újra kihajt. 
Megjelenésével, egzotikus virágaival me-
diterrán jelleget kölcsönöz környezetének. 
Felhasználása: Kizárólag szoliter dísz-
faként ültetik. Amint a neve is jelzi, virágdíszének különlegessége miatt 
megjelenésével uralja a környezetét. 

 
 
Helyi jelentősége: Néhány helyen találkoz-
hatunk vele városunkban. Fagyérzékenysége 
miatt a díszfaiskolák nem szívesen szaporítják. 
A Gandhi utcában és a Táborállás utcában 
állnak idősebb képviselői. Széltől védett, 
tápanyagban gazdag, jó vízellátottságú ter-
mőhelyen erőteljesen fejlődik. 

  


