Meddig élnek a fák?

.

„A vének kis örömei
Fánál-embernél közösek
…………………………
Ha meghalok legyetek segítőim
Mintha felfognátok kidőlt társatokat
Támogassatok borítsatok élő lombbal
Csak még egy utolsó önámításra.”
(J.R.: Mint a fák)

Jean Rousselot francia költő verssorai kifejezik azt a nosztalgiát, amit az
emberek általában az idős fákkal kapcsolatban éreznek, bár itt szó sincsen azok
életkorának firtatásáról. De vajon meddig élnek a fák?
A kérdésre azt is válaszolhatnánk, hogy ameddig hagyják, vagy amíg ki nem
vágják őket, ami nem is jár olyan messze az igazságtól, ha a jelen állapotokat
tekintjük. Ma már annyira az embertől függ minden élőlény sorsa, hogy a kérdést
talán helyesebb más módon feltenni: meddig élhetnének a fák, ha hagynák őket?
Persze így sem könnyebb a
válasz, hiszen sokféle fa van, és
még egy fajon belül is nehéz
egyértelmű feleletet találni, hát
még az intenzív erdőirtással és
természetrombolással
jócskán
megcsappantott, de azért még így
is elég változatos és fajgazdag
fás vegetáció esetében! A kérdést
tehát még pontosabban kell
megfogalmaznunk, hiszen azt
azért mindnyájan tudjuk, hogy a
növények – és köztük a fák – várható életkora igen különböző lehet.
De lássuk előbb, hogy mit tekintünk egyáltalán fának? Az közismert, hogy
vannak egynyári, vagyis csak egy évig élő növények, valamint olyanok is, amelyek
több éven át életben maradnak. Ez utóbbiak közé tartoznak a fák, de hogy pontosan
micsodák, miféle növények ezek, azt érdemes lesz egy kicsit körbejárni. D. More A. Fitter „Fák” című könyvében olvashatjuk:
„Fák… ezt az egyszerűnek tűnő fogalmat pontosan meghatározni – hamar
rájövünk – nem is olyan könnyű feladat! Sok fás növényt, amelyet egyértelműen
fának tudunk, egy eltérő termőhelyen – akár csak néhány méterrel arrébb – már
bokor alakban láthatjuk ismét… Máskor viszont meglepődve állunk meg egy-egy fa
termetű galagonya, kecskerágó, som, cserszömörce vagy bodza előtt! Mi hát a fa? A
botanika egyik legfontosabb elvi meghatározása az, amely az áttelelő rügyek
talajhoz viszonyított helyzete szerint csoportosítja a növényi életformákat: így a sok
évig megmaradó növények lehetnek évelők (ezek rügyei a föld alatt, vagy a föld
színe közelében telelnek át), lehetnek a talaj színe fölött, de annak közvetlen
közelében telelők – ezek a félcserjék, törpecserjék, azután magasan a talaj fölött

telelő rügyűek, ezek a cserjék, bokrok, bokorfák és végül a legmagasabban telelő
rügyűek: a fák.
Gyakorlatiasabban hangzik az a megfogalmazás, amely szerint a fák
általában 3-4 m-nél magasabb és csak egy, vagy néhány főággal, „törzsággal”
magasba törő, vastagságában továbbfejlődő törzsre… és koronára tagolódó
növények.”
Ha a fa felépítéséről többet akarunk tudni, akkor segítségül hívhatjuk Fekete
Zoltánt, aki Erdőbecsléstan című könyvében (1951) ezt írja:
„A fa teste három főrészre tagolódik: a törzsre, az ágakra és a
gyökérzetre…A felső, ágas részét a fa koronájának nevezzük. A korona nemcsak az
ágakat magukat, hanem a törzsnek azt a részét is magába foglalja, melyből az ágak
erednek. A koronában nem egyszer a törzs maga is ágakra oszlik, s többé nem
ismerhető fel határozottan. Ez különösen az idősebb lombfákon tapasztalható. A
fenyőfélék törzse többnyire a koronában is jól elkülönül az ágaktól s egészen a
csúcsig követhető. A tűlevelűek közül legszebben fejlett a lucfenyő törzse.
Elágasodásra hajlamos az idősebb erdeifenyő és a feketefenyő…
A törzs alsó része, mielőtt a gyökérzetbe átmenne, kiszélesedik,
kiterpeszkedik Ezt a darabot népies nyelven a fa lábának, s a földdel színelő részét a
fa talpának is szokták
nevezni. Ennek a kiterpeszkedő talprésznek (régebben terpesznek is nevezték) az alakja leginkább a homorú oldalú

csonka kúpot közelíti meg…
Igen érdekes Metzger tanulmánya a fák alakjáról; ebben
kifejti, hogy a fa teste az egyenletes szilárdságú tartó törvénye szerint épül fel. Ez az
alak egyszersmind a táplálóanyagok leggazdaságosabb kihasználását is lehetővé
teszi a szilárdság előnyére. A fa szövete olyan erős, hogy a függőlegesen működő
összenyomó hatások sohasem tesznek kárt benne. Saját súlyát a fa mindig könnyen
megbírja. Sokkal veszedelmesebb ránézve a szél oldalhatása, mely különösen a fa
koronájában talál kedvező támadófelületet s a fa törzsét főleg hajlító szilárdságra
veszi igénybe. A veszélyes szelvény nyilván a fa tövének földszinti
keresztszelvénye, ennek kell tehát a legerősebbnek lennie. S ez valóban így is van,
mint fentebb láttuk, a fa alul erősen szétterpeszkedik.”
No és a gyökerek? Azokkal jóval kevesebbet foglalkoznak, mint a föld feletti
részekkel. Azok nem láthatók, nem hívják fel úgy magukra a figyelmet, mint a
hatalmas törzsek vagy lombkoronák. Pedig köztudott, hogy a fák föld alatt elterülő
gyökérzete nagyjából akkora, mint a korona. A gyökerek veszik fel az élethez

szükséges vizet, tápanyagokat, ezek segítik a fákat állva maradni, megkapaszkodni,
tehát szerepük azok életkorának hosszában is meghatározó.
A fák lehetséges életkorára vonatkozó kérdés megfogalmazásához most már
valamivel közelebb jutottunk. Azt tapasztalatból eddig is tudtuk, hogy a lombos fák
közül az ún. „keményfák” általában lassabban nőnek és hosszabb ideig maradnak
életben, mint az igen gyorsan növő „puhafák.” A fakitermelő erdész szempontjából
ideálisan rövid tenyészidejű, külföldi eredetű, esetleg idehaza kitenyésztett
„nemesnyárasok” mára már szinte elfoglalták azokat a folyó menti termőhelyeket,
amelyeken korábban a hosszabb életű, ezért kitermelésükkel profitot csak jóval
később hozó tölgy-kőris-szil keményfa ligetek nőttek.
A mindennapi életben viszonylag ritkán kerül szóba a fák lehetséges
életkora. Mégis, adódhatnak helyzetek, amikor a szokásosnál többet kell erről is
beszélni. Mint például a hetvenes évek elején nálunk, Dunaújvárosban, amikor ki
kellett vágni az utolsó út menti kanadai nyárfasort, és erről az akcióról illett a
nagyközönséget is tájékoztatni. A helyi hírlapban megjelent írásban akkor a fák
koráról is ejtettem néhány szót:
„A fák – mint minden élőlény – csak bizonyos ideig élnek, előbb-utóbb
természetes úton is elpusztulnak. Vannak rövid és hosszú élettartamú fajok, de hogy
ténylegesen meddig él egy fa, azt a környezeti tényezők erősen befolyásolják. Megfelelő termőhelyi viszonyok között a tölgyfélék matuzsálemi kort is megérhetnek, a
néhány évtizednyi élettartamú nemes nyárak mostoha körülmények között már húsz
éves korukban pusztulásnak indulnak.”
Ha tehát az egyes fafajok
életkora különböző, akkor
érdemes, illetve érdekes lehet
megtudni, hogy megfelelő
körülmények között hány évig
élhet egy-egy meghatározott
fajta fa? Erre a kérdésre
ugyancsak nehéz egyértelmű
választ kapni, mert minden
szakkönyvben
szívesebben
beszélnek
arról,
hogy
mekkorára nőhet meg egy
bizonyos fa, mint arról, hogy
hány évig élhet. Ez a
visszafogottság részben érthető
is, hiszen egy-egy idős fának a
pontos
korát
is
nehéz
megállapítani, hát még azt is
megjósolni, hogy meddig fog
életben maradni!
Lássuk például az eukaliptuszokat. Azt mondják, hogy
Ausztráliában, ott is főként
Tasmániában élnek a világon a
legmagasabb zárvatermő (tehát
nem a fenyőfélékhez tartozó)
fák. E. Lord és H. Willis
ausztráliai fákról szóló köny-

vében az áll, hogy az eukaliptusz-féléknek több mint 600 faját és fajtáját írták le.
Ezeknek nagy többsége bokor alakú, vagy alacsony termetű fa, de vannak köztük
igen magasra növő fák is. A nem ritkán 60 m-es fák között is óriásnak számít az a
nevezetes eukaliptusz faj - tudományos nevén Eucalyptus regnans - amely
Tasmániában 100 méteres példányokkal is büszkélkedhet. Sőt, az eddig ismert
legmagasabb ilyen fa 114 méter magas volt. Ezeknek az óriásoknak az életkorára
vonatkozóan sajnos semmiféle adatot nem közölnek a szerzők. Más források
megemlítik ugyan, hogy az ausztráliai faóriások között 400 évesek is akadnak, de
hogy ezek melyik faj képviselői, arról nem találtam semmit. Pedig nem volna
haszontalan, ha a fentebb említett – és a helyiek által „hegyi kőrisnek” nevezett –
óriásról, esetleg a kontinens-ország 800-1400 m magas hegységeiben élő E.
gigantea (alpesi kőris) nevű fajról, vagy mondjuk a Tasmánia virágemblémájaként
is díszelgő Eucalyptus globulus fáról - amelynek helyi neve „tasmániai szürke
gumifa” – valamivel többet is megtudhatnánk. (Ausztráliában egyébként az
eukaliptuszok többségének gumifa a népies neve.) Hiszen egyáltalán nem biztos,
hogy azok a fák élnek a legtovább, amelyek a legmagasabbra nőnek.
De nézzünk meg egyéb forrásokat is. Tuskó Ferenc 1954-ben írt egyetemi
jegyzetében (Erdészeti növényrendszertan) a mirtuszfélék családjának két
nemzetségét említi: a mirtuszt és az eukaliptuszt. Az utóbbiról többek között ezt írja:
„Erdőgazdasági szempontból nagyjelentőségű fák, rendesen függőlegesen
álló levelekkel, miért is erdei többé-kevésbé árnyéktalanok. Ausztráliában és
Indonézia szigetein honos eukaliptuszok a világ leghatalmasabb fái, 100-150 m
magassággal és 10 m átmérővel.”
Nem hinném, hogy a soproni növénytani tanszék docense saját
tapasztalataira támaszkodhatott a fák méreteinek közlésekor. Valószínűleg mások
adatait vette át, akik talán némileg túlozhattak. Sajnos nem tudjuk megkérdezni tőle,
hiszen 1956-ban az oktatói kar és a hallgatóság egy részével együtt őt is Kanadába
vetette a sors. Mindamellett kitűnő jegyzetet hagyott ránk!
Az egyre gátlástalanabb erdőirtások sajnos már az olyan – eddig bizonyos
mértékben elszigetelt – helyeket is elérik, ahol ezek a kivételes magasságú és
életkorú fák még élnek. Ha még élnek. Hiszen mire a pusztításról szóló hírek
elérkeznek hozzánk, a fák talán már évtizedek óta nincsenek is. Ezért aztán könnyen
meglehet, hogy néhány kérdésünkre már soha nem is fogunk választ kapni.
És lám, milyen az élet! Talán nehezen hihető, de éppen ezzel a szöveggel
foglalkoztam, amikor a magyar televízió sugározni kezdte Tasmániáról szóló
kisfilmjét. Hiába, kitágult a világ, ahogyan mondani szokás. Az időpont 2003.
november nyolcadika, de a film ennél jóval előbb készülhetett. A TV képernyője
elé ültem, és kezemben papírral, ceruzával előre hajolva figyeltem. Az
ismeretterjesztő filmből megtudhattam, hogy Tasmániában találhatók a legmagasabb
ausztráliai fák, és ezek között is az Eucalyptus regnans nő a legmagasabbra. Tehát
jól tudtam! De mielőtt elégedetten hátradőlhettem volna, azt is megmondták, hogy
mekkorára nőhet. Elég magasra, akár 90 méterre is! Ez pedig számomra azt jelenti,
hogy ma már csak 90 méteres példányokat lehet belőlük találni, mert a többit
kivágták. De hát nem erről beszéltem éppen az előbb? Nem borzasztó?
Szóval az eukaliptuszok életkoráról keveset tudunk. Ugyanakkor van még
néhány nevezetes fafaj, amelyeknek egyes példányai a többi fához képest is igen
sokáig elélhetnek, és amelyek életkoráról már bizonyos adatokkal is rendelkezünk.
Lássunk néhány példát.
Újabb virágoskönyv című művében Natter-Nád Miksa a különleges méretű
és alakú növényekről írva néhány érdekes fáról is említést tesz.

„Sokan töprengtek azon, miféle rejtelmes anyag őriz meg évszázadokon, sőt
évezredeken keresztül bizonyos fákat, mi tartja életben a yorkshirei temető szent
tiszafáját, amelynek korát a szakemberek háromezer évre becsülik, mi nevelte
naggyá a Boszporusz melletti Büyük-dere-i platánfát, amelynek kora elérte a
négyezer évet. Csodálták a Teneriffa szigetén növő sárkányfa korát, ami 1868-ban
amikor egy vihar kidöntötte, hozzávetőleges számítások alapján ötezer esztendős
volt.”
Erről az utóbbiról egyébként Várkonyi Nándor is közöl adatot, de úgy
látszik, hogy egy-két ezer év különbség ilyenkor nem számít. Sziriat oszlopai című,
igen érdekes könyvében ezt olvassuk: „… említsük meg a sárkányfát, másként
sárkány-vérfát (Dracaena draco L.), csakis a Kanári-szigeteken nő szabadon, onnan
ültették át néhány európai és amerikai parkba, növénykertbe… A guancsok szent
fája volt, legszebb öt-hatezer évesre becsült, óriási példányát vihar döntötte ki 1868ban.”
Ám lássuk tovább Natter-Nád Miksát, aki még további méretes, illetve idős
fákról is tud:
„Hiába keresett az elmúlt korok
kutatója magyarázatot arra, miképpen
lehetett a világ legvastagabb fájává az a
mexikói mocsárciprus, amely az oaxai
Santa Maria del Tule temetőjében
terebélyesedik 132 méter átmérőjű
koronájával. Már 1519-ben akkora volt,
hogy Cortez, Mexikó meghódítója egész
seregével
alatta
táborozhatott.
Hasztalanul találgatta, hogyan nőhetett
olyan hatalmasra az Afrika nyugati
részein honos majomkenyérfa vagy baobab, amelynek ma is élő példányai közül
nem egy négyezer éve dacol az idővel. Arra sem talált magyarázatot, micsoda erő
növelte száz méternél is magasabbra a Kaliforniában élő mammutfenyőket, vagy
pedig az ausztráliai eucalyptus fákat, amelyek elkorcsosult rokonaival nálunk csak a
növényházakban találkozhatunk. Az eucalyptus a világ legmagasabb növénye.
Akadt olyan példánya is, amelyik 156 méter magasra nyúlt, tehát 60 méternél
magasabbra az Országház kupolájának csúcsánál.”
Ugye, hogy mennyire kell vigyázni ezekkel a „megbízható” adatokkal is? Az
ausztrálok jóval szerényebb, és főleg pontosabb adatokat közölnek. Meg aztán olyan
fa, hogy eukaliptusz nincsen, mint ahogyan nincsen fenyő nevű fa sem. Mert
mindegyik faféleségből igen sok faj és fajta létezik. És most már az olvasó is tudja,
hogy a világ legmagasabb növénye Linné óta pontosan néven nevezhető is lenne. Az
ausztrálok szerint (az általam forrásként használt, Shrubs and Trees for Australian
Gardens című könyv 1999-ben jelent meg, adatai tehát elég frissek) az Eucalyptus
regnans az amerikai Sequoia sempervirens után a második legmagasabbra növő
fafaj a világon.
De ki tudja, hogy meddig? Hiszen a fentebb említett, Tasmánia élővilágáról
szóló film adatai, és a korábbi adatok között már akkora az eltérés, hogy valójában
fogalmunk sincs arról, mi is a tényleges helyzet.
A fák életkorával röviden a Révai Nagy Lexikona is foglalkozik, és a
következőket írja:
„Amíg a fa a jellemző korát eléri, fajonkint, sőt egyénenkint is különböző idő
telik el, különben a fa nagysága és kora különböző és fajonkint határozott, amelyet

egyesek tetemesebben csak ritkán haladhatnak túl. A fa mesés életkoráról szóló
hagyományok kevéssé megbízhatók; az amerikai Sequoiák, a tiszafa 3000, a jóféle
gesztenye, a libanoni cédrus 2000 éves kort is elérhet. Általában pedig a fa kora
kisebb; de a tölgy, a jegenye, a fenyő 500, a bükk, a nyárfa 300 évet is elér. Egyesek
kedvező körülmények közt még nagyobb kort érnek el, mint pl. a pozsonyi hárs, a
bajmóczi tölgy.”
Látható, hogy a fogalmak itt is keverednek, hiszen a jegenye is nyárfa, a
fenyő, mint fa önmagában nem értelmezhető. Annyit mindenesetre
megfogadhatunk, hogy nem kell minden, a fák életkorára vonatkozó adatot
készpénznek venni. Hát mi nem is vesszük annak!
A többi forrás már szűkebb szavú, és csak bizonyos fenyőfélékre vonatkozik.
De mielőtt ezeket röviden ismertetném, ismét egy televízióban látott tudományos
filmet kell megemlítenem. 2004. januárjában Vad Kalifornia címmel sugározták azt
a kisfilmet, amelyben többek között egy kaliforniai mamutfenyő helyszíni
tudományos vizsgálatáról is szó volt. Megtudhattuk, hogy a Sierra Nevada lejtőin, a
Sequoia Nemzeti Parkban ma már természeti védettséget élvező, és csakis itt
őshonos mamutfenyők egy része a múltban céltalan pusztítás áldozata lett. Bár
ezeknek az óriásoknak a fája építési célokra nem sokat ért, mégis gyors ütemben
termelték ki őket az új honfoglalók. Látni kellett, hogy a bemutatott régi
fényképeken milyen büszkén feszítettek a favágók a ledöntött, több méter átmérőjű
faóriások előtt, akár az elefántvadász a leterített ormányos teteme fölött! Elmondták,
hogy 1853-ban egy hatalmas, 2000 tonnás fa kivágása és feldolgozása 22 napjába
tellett az effajta munkán felnőtt, gyakorlott erdőmunkásoknak.
John Muir helyi természetvédő már a XIX. században igen nagy munkát
végzett annak érdekében, hogy megszűnjék az értelmetlen pusztítás, és ezeket a
csodálatos fákat – ahogyan ő nevezte őket, „az erdő istennőit” - helyezzék védelem
alá. Azt mondják, hogy egyszer felmászott egy 45 méter magas duglászfenyő ágai
közé és ott töltötte az éjszakát, hogy így „testközelből” tapasztalja meg, mi történik
kedves fáival, állataival. (Ebből mellékesen azt is megtudhattuk, hogy a mamutfák
erdejében léteztek igen magas duglászfenyők is; no de vajon hová lehettek?). Muir
megalakította a Sierra Klubot, helyszíni sétára invitálta az Egyesült Államok elnökét
(aki végig is járta vele a környéket), és végeredményben neki köszönhető, hogy a
fák egy része megmenekült a fejszétől.
Ez a film az én számomra egyértelmű, bizonyító erejű dokumentum a „leg”ek bizonytalan, ködös, egymásra rálicitáló világában, hiszen valamikor az 1990-es
években készülhetett, így viszonylag friss adatokat tartalmaz. A „Washington-fát”
vizsgáló szakemberek szerint ez a mamutfenyő a világ második legmagasabb fája,
24 emeletnyi magas, pontosabban 74 méter. Törzsének kerülete a tőnél mérve 30,5
méter, vagyis a fa átmérője kis híján 10 méter. Becsült, vagy valamilyen módszerrel
pontosabban meghatározott életkora – amit a filmben többször is megemlítettek –
3000 év.
Tehát Washington-fa, illetve mamutfenyő. Azt tudjuk, hogy az amerikai
Kalifornia államban kétféle tűlevelű, örökzöld mamutfenyő él, mindegyik hatalmas
és nagyon idős példányokkal is büszkélkedhet. A mamutfenyő, vagy mamutfa
Sequoia, Wellingtonia, illetve Washingtonia néven is ismert volt egykor. Ennek
egyik fajaként tartották számon a Sequoia gigantea névre keresztelt óriás
mamutfenyőt, a világ legmagasabb fenyőféléjét. A csaknem egy évszázados
lexikonbeli meghatározás szerint „vén példányai elérik a 130 m magasságot és a 16
m törzsátmérőt, 60 m magasságban kezdődik kúpos koronája. A fa kora körülbelül
1500 év, de 5000-re is becsülik. Hazája a Sierra Nevada 1700 és 2700 m magasság

között Kaliforniában. A még meglevő vén példányokat a kipusztítástól megóvandó,
az Unió nemzeti tulajdonnak jelentette ki.”
Az óriás mamutfenyő hivatalos tudományos neve ma Sequoiadendron
giganteum, és most már azt is tudjuk, hogy a „világ második legmagasabb fája”,
amit mi is láthattunk, bizony „csak” 74 méteres. Az ilyesmire mondják azt, hogy
„micsoda különbség!” Ennek ellenére gyanítom, hogy mégsem ez a világon a
második legmagasabb fa.
A másik amerikai mamutfenyő a Sequoia sempervirens nevet kapta, ma is
így hívják. Magyarul tengerparti mamutfenyőnek mondjuk. A régi lexikon
meghatározásához nincsen mit hozzátenni, hiszen az ma is érvényes.
„S. sempervirens… ( giant of the forest, am. az erdő óriása; red wood, am.
veres fa) az előbbiéhez hasonló méreteket ér el. Hazája a Parti Hegység NyugatKaliforniában (különösen San-Francisco és Santa Cruz mellett), az enyhébb klímájú
lejtőket kedveli (700 m-ig), s minthogy nagy a sarjadzó képessége és a sarjak
hatalmas törzzsé fejlődnek, Észak-Amerika legsűrűbb erdőállományát alkotja. E
vidék legértékesebb fenyőféléje.”
Legfeljebb még hozzátehetjük, hogy nemrégiben hegymászók segítségével
megmérték egy példánynak a magasságát, és azt 120 méternek találták. A „vörös
fenyő” 70 m magasságban megmért törzskerületéből következtetve ennek a
példánynak a korát több mint 1000 évre becsülték.
Hát erről ennyit! A magam részéről már lemondtam arról, hogy megtudjam:
mekkora lehet napjainkban a legmagasabb fa, hány éves a legöregebb, és ezek hol
találhatók. Egy dolog azonban valószínűnek látszik. Mégpedig az, hogy a világ
legnagyobb fájának magassága az évek múlásával egyre inkább csökkenni fog. A
további néhány idézet pedig már csak játék az olvasó idegeivel.
D.More-A.Fitter: Fák (1980)
„Tengerparti mamutfenyő (Sequoia sempervirens)
…Észak-Amerika csendes-óceáni partvidékén 500-1000 éves fák
mamuterdeiben a világ legmagasabb fenyői élnek – köztük 112 m-es példányok
is!…
Hegyi mamutfenyő (Sequoiadendron giganteum)
…A legnagyobb, 3000 évnél is idősebb fák törzskerülete a 25 m-t is
meghaladja…
Kínai mamutfenyő (Metasequoia glyptostroboides)
…Ma már gyakran ültetik, de 1941-ig csak mint kövületet ismerte a világ,
mígnem Kínában néhány völgyben egész erdőfoltokra bukkantak.”…
Muraközy Tamás: Kertészeti lexikon (1963)
„Mammutfenyő (Sequoia gigantea)
…Kaliforniában honos, óriási termetű, magas kort elérő fenyőféle. Koronája
kúp alakú. Eredeti termőhelyén 100-120 m magas, 2-3000 éves, 10-13 m átmérőjű
példányai vannak.”…
Bartha Dénes: Magyarország faóriásai és famatuzsálemei (1994)
„Kínai ősmamutfenyő (Metasequoia glyptostroboides)
Szeged JATE Füvészkert 67 év 220 cm ker. Egészségi állapota jó.”
Nem tehetek róla, de azonnal bizalmatlanná válok, ha egy 1941-ben
Kínában felfedezett, addig az egész világon ismeretlen fafajból 1994-ben éppen kis
hazánkban, történetesen Szegeden egy 67 éves példányt találnak! Itt valami nem
stimmel!
Pedig szeretnék hinni Bartha Dénes adatainak, hiszen nem kis munkával
dolgozta fel és mutatta be könyvében az ország különböző településein található

„híres”, vagy kevésbé híres idős fákat, ahogyan ő nevezi, az ország
„famatuzsálemeit”. Persze eljátszhatnánk a szavakkal, mondván, hogy a bibliai
Matuzsálem a maga 969 évével nem igen rítt ki abból a sorból, amibe ugyancsak a
biblia szerint az emberiség ősatyja, Ádám a maga 930, vagy Noé a 950 évével
tartozott. No de, ha emberek nem is, bizonyos fák mindenesetre élhetnek ennyi
ideig. Mégis, a fentebb idézett könyv szerint – amelyben fafajonként és megyénként
is lehetőség nyílik a keresésre – Magyarországon a legöregebb ismert fa a GyőrMoson-Sopron megyei Héderváron levő, „csak” 700 éves védett kocsányos tölgy,
az „Árpád-fa” lenne.

Nem valószínű, hogy hazai fáink között olyan, valóban matuzsálemi korú
egyedek lehetnének, mint a forrásokban némi ellentmondásossággal, de mégiscsak
több ezer évesnek mondott amerikai mamutfenyők. Az viszont elgondolkodtató,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ziliz „ezeréves tölgy”-ét 500 évesre
becsülik, pedig Radó Dezső nemrégiben ennek a fának a képzelt törzskeresztmetszetén, jobban mondva évgyűrűin szemléltette a fa és a történelem
együttélését, az ország sorsát meghatározó fontosabb események időpontjait
hozzárendelve a megfelelő évgyűrűkhöz. „Az idős fák életünk tanúi.” Ezt a címet
viseli az a kis rajz, melyet a fák értékének jobb szemléltetése céljából gyakran
bemutatott szerte az országban.

A legbelső évgyűrű a honfoglalás, a legfrissebb, külső pedig a 2000-es
ezredforduló tanúja, de a demonstráció szerint ez a tölgyfa megélte államiságunk
minden fontos eseményét. Mivel Dezső bácsi még évekkel halála előtt
megajándékozott egy ilyen rajzocskával, amelyet magam is többször forgattam
különféle szakmai viták során, természetesen nehéz elfogadnom, hogy a zilizi
„ezeréves” csak ötszáz esztendős lenne.
Akár ezer, akár hétszáz éves a legidősebb hazai fa, mindenesetre a hosszú
életűnek mondott kocsányos tölgy vezet a sorban. Utána viszont egy 600 esztendős
szelídgesztenye következik a Zala megyei Nagykutasról. Néhány 500 éves
kocsányos tölgy mellett ugyanilyen korú még két külhoni jövevény is: egy platán
Körmenden és egy krími hárs Budapesten. Ez utóbbi a főváros II. kerületében, a
Gazda u. 45. sz. alatt található, és a jegyzékben hozzáfűzött megjegyzés szerint a ma
is jó egészségi állapotú fa „feltehetően Mátyás király vadászerdejéből maradt fenn.”
Azután a 450 esztendős molyhos tölgy mellett van még 400 éves cserfa, nagylevelű
hárs („Rákóczi-hárs” Süttőn), de még két szelídgesztenye is.

Ide kívánkozik egy-két sor Bóna István Dunapentele története c. könyvéből:
„Akik szívesen megpihennek a Dunántúl számos ’Rákóczi-fája’ alatt,
nemigen tudják, hogy a fejedelem a nyolc évig tartó szabadságharc idején egyszer
sem járt a Dunántúl belsejében. 1706 augusztusában néhány napig Esztergom
ostromát irányította s a visszavívott várban is megfordult. Ezen kívül – egy még
bizonyításra szoruló adat szerint – csak egyszer kelt át a Dunán, 1704 júniusában,
Pentelére. Ekkortájt szeretett volna megegyezni a rácokkal, a részleteiben homályos
kirándulás alkalmával talán pentelei rác közvetítőket keresett. S ha ilyeneket nem is
talált, látogatásával annyit valószínűleg mégis sikerült elérnie, hogy a budai kamara
által már a felkelés kezdetén fegyverbe szólított pentelei rácok… egyszer sem
fordultak fegyverrel a kurucok ellen.
Rákóczi parancsára 1710. július 13-15-én a Szalkszentmárton-Pentele közti
réven átkelve indult utoljára dunántúli támadásra Palocsay György báró tábornok és
Béri Balogh Ádám brigadéros kis serege, pár hét múlva a beteg generálist ugyanitt
menekítették az Alföldre.”
A korábban fentebb már említett Várkonyi Nándor könyvében bukkantam rá
az alábbi sorokra:
„Ha Rákóczi minden róla elnevezett fa alatt valóban ült volna, igen sokat
üldögél vala a kuruc háborúk zivataros éveiben. Noha ezek a fák ’csak’
szimbólumok, jelzik, hogy Rákóczi szelleme mindenütt megfogant, kihajtott, ahol
sohasem járt, e fák képében ma is él, s szép szimbólumként zöldell, lombosodik.”
Ami a dunántúli „Rákóczi-fákat” illeti, a famatuzsálemekről szóló könyvben
nem sokat találunk belőlük, de az országban többfelé igen sok más híres emberhez,
vagy eseményhez kapcsolódó érdekes elnevezésekkel illetnek bizonyos idős fákat.
Van Móricz-fa, Mátyás király fája,
Rózsa Sándor fája, Juhász Gyula
emlékfa, Magyar László-emlékhely
fája, Szép Ilonka-fa, Vajda-fa, Hét
vezér fája, Széchenyi-emlékfa, stb.,
de vallási ihletésű (Mária-fa, Antal
püspök fája), vagy egyéb, igen
változatos neveket is találhatunk
(Balla-fenyő, Óvári három tölgyek,
Gazdász-fa, Bárkarakodói tölgy, és
egyebek.)
Fejér megyében a kiadvány
készítői 350 évesnél idősebb fát nem regisztráltak A Pusztavámon található öreg
nagylevelű hárs törzskerülete 440 cm, magassága pedig 18 m. A csákvári koros
mezei szilfa 300 éves, rajta kívül 250 éves juharlevelű platán, bükk, néhány
kocsányos tölgy és mezei szil képviseli az idősebb korosztályt.
Ha most újra visszatérünk az eredeti kérdéshez, hogy tudniillik megfelelő
körülmények között meddig élhetnek egyes fák, akkor a válasz az lehet, hogy nem
tudjuk, legfeljebb sejtjük, mert ezt a témát igazából még nem dolgozták fel. A
hatalmas kaliforniai faóriásokat (Giant tree) a különféle források ma is összekeverik,
ám az most már biztosnak látszik, hogy a hazájában Redwood névre keresztelt
tengerparti mamutfenyő (Sequoia sempervirens) magasabbra megnő, mint a másik,
a hegyi mamutfenyő (Sequoiadendron giganteum), ez utóbbi viszont tovább él. A
vörös törzsű tengerparti fák egyes példányait 2000, a méretesebb törzsű, gyakran 70
cm vastag kérgű, a Yosemite nemzeti parkban élő társaik legidősebb fáit mintegy
3000 évesnek tartják. Matthews többek között ezt írja róluk:

„Három hatalmas kaliforniai óriásfenyő is itt van – ezek a legnagyobb élő
növények a világon. Az Old Grizzlynek nevezett példány 2700 éves s az ötödik
legnagyobb fa a világon.”
Ugyanettől a szerzőtől az 1986-ban alapított nevadai Great Basin nemzeti
parkkal kapcsolatban olvashatjuk:
„A csipkézett és igencsak távol eső vidéken igen gazdag állat- és
növényvilág él: a fenyvesek között találjuk a világ leghosszabb életű példányait. Az
összes fenyő közül a legidősebbiket, egy 4900 éves fát 1964-ben vágtak ki itt – épp
a tudomány érdekében…”
A kínai Szecsuan tartomány Modaocsi falujában 1941-ben felfedezett, addig
csak kövületként ismert kínai ősmamutfenyő elsőnek „megtalált” példánya a falu
lakosságának köszönhetően ma is él. Ennek a fának az életkoráról semmiféle adatot
nem találtam.
Annyit mindenesetre még érdemes elmondani, hogy mostanában a TV és
más médiumok révén egyre több tájékoztatást kaphatunk a földön élő faóriásokról
és egyéb nevezetességekről is. Csakhogy vigyázni kell a magyar elnevezésekkel,
hiszen például az egyik kitűnő ame-rikai tudományos ismeretterjesztő filmben
vörösfenyőnek fordított red-wood magyarul tengerparti mamut-fenyő (egyébként
tényleg vörös a törzse), és a hegyi oroszlánként bemu-tatott ragadozót mi
közönségesen pumának nevezzük (Latin neve Felis concolor, régebben Puma
concolornak hívták; viszont angolul - nem hiva-talosan - szokás mountain lion
néven is emlegetni.)
No és a Kínában megtalált „élő kövület” sem vörösfenyő, hiszen se nem
vörös, se nem fenyő, de még mamutfenyő sem. Valójában a mo-csárciprus közeli
rokona, és lombját télen ugyanúgy lehullajtja, mint amaz. Tudományos nevét elég
nehéz kimon-dani (Metasequoia glyptostroboides), és magyarul egyelőre többféle
névvel is illetik. A különféle kiadványokban a „kínai” jelzőt követheti
ősmamutfenyő, mamutfenyő vagy óriásfenyő név is. De szecsuánfenyőnek is hívják.
Erdélyben, a Hargita megyei Énlakán
az utóbbi években megnövekedett a
Magyarországról kiinduló turistaforgalom. A XV. században épült unitárius templomot a helyi lelkész mutatja
be a látogatóknak, de egy szép képes
tájékoztató is segít az eligazodásban,
amelyben ez is olvasható:
„A templom mögött a temetőkertben a több száz esztendős sírkövek
közül emelkedik ki a fél évezrednél
idősebb ’zádok’-fa s figyeli az időt
jósló ’Fehér ló’ színt váltó szikláját.”
A zádok, szádok, száldok,
szódok, illetve jazad névvel egykor a
hársfát illették. Ez a fa egy ma is jó
egészségnek örvendő idős kislevelű
hárs. És talán nem tévedek, ha
feltételezem, hogy Erdélyben másutt is
találnánk hasonló korú, vagy még
idősebb fákat.

Szóval meddig is élhetnek a fák? Talán nem is kell ezt a kérdést feltenni,
vagy nem így kell feltenni. Az a tény hogy ma a hazánkban található legidősebb
őshonos fenyő, egy soproni luc 250 éves, tehát ugyanannyi, mint az észak-amerikai
mamutfenyő Nagycenken, vagy hogy a legöregebb erdeifenyőnk fiatalabb, mint a
legidősebb vadgesztenyénk, önmagáért beszél. Ugyanis egyszerűen nem adtuk meg
sok hazai fafajunknak azt a lehetőséget, hogy megmutassák, meddig képesek élni!
Ezt a vélekedést egyébként az is megerősíti, hogy a legidősebb nemesnyárunk
ugyancsak korosabb, mint bármelyik legidősebb hazainyár fajunk. A budapesti
Roosevelt-téren évek óta haldokló öreg akácfa is csaknem egyidős az említett öreg
erdeifenyővel, noha az első akáctelepítésről hazánkban csak 1750-től tudunk.
Ami pedig saját városunk
idős fáit illeti, velük kapcsolatban
is elég sok még az egymásnak
ellentmondó adat. A szigeti volt
hajóállomásnál a védelemre szoruló kocsányos tölgyek szakértő által
becsült kora 100 év, de a korábban
kiszáradt, ezért kivágott társaik az
évgyűrűk megszámolása után 150
évesnek bizonyultak. Legalább
ennyi idős lehet a még élő utolsó
út menti eperfánk is.
Bizonyos esetekben pontos
dátumokhoz köthető egy-egy fa
telepítésének ideje, tehát adott
időbeni életkora is. Tudjuk például, hogy Erzsébet királyné, a
híres Sissi merénylet áldozata lett
Genfben 1898-ban. Egy olasz
anarchista leszúrta egy reszelővel.
Közismert a királynénak a
magyarokkal való jó kapcsolata, ezért érthető, hogy itthon elrendelték: emlékére az
útkaparók ültessenek az országutak mellé tölgyfákat. A budapesti Erzsébet-híd
építését is ebben az évben kezdték el.
Őri Zoltán mesélte, hogy nagyapja a XIX. század végén a 6-os út mellett
Kulcs és Adony között, a szentmihályi erdővel szemben levő útkaparó házban lakott.
A fentebb említett alkalomból ő ültette azt az út menti két szép tölgyfát, amelyek
manapság is ott láthatók. Ilyenformán ezek a fák 1998-ban pontosan száz évesek
voltak. (Vajon hány mai fiatal tudja, hogy kicsoda-micsoda volt az „útkaparó”?)
Egyébként azt gondolhatná az ember, hogy egy olyan városban, mint
amilyen Dunaújváros is, könnyűszerrel megmondható az itt élő fák kora, hiszen itt
minden terv szerint készült, tehát megfelelő nyilvántartásokat is vezettek. Sajnos
nem. A helyzet egy kissé hasonlatos a földalatti közművek dolgához. Elvileg
pontosan tudhatnánk, hogy hol és milyen mélyen húzódnak a város alatt a különféle
közművezetékek, csatornák, de mégsem tudjuk. Meghibásodás, vagy új vezeték
építése során mindig meglepetés éri a földmunkát végzőket, mert a föld alatti
létesítmények nem ott vannak, ahol a térkép szerint lenniük kellene, vagy meglévő
vezetékek nem szerepelnek a térképen. A fákkal is hasonló a helyzet, mert a rájuk
vonatkozó nyilvántartási kötelezettséget ugyanúgy nem tartották be, ahogyan a

közművekre vonatkozót sem. Ezért aztán utólag, jóval több nehézség árán, és persze
kisebb pontossággal lehet utánajárni saját fáink korának is.
Azt azonban, hogy ténylegesen meddig élnek majd, legföljebb csak kései
utódaink tudják megmondani. Legalábbis reméljük, hogy ők, nem pedig mi!
Most egy rövidke meséből szeretnék ugyancsak röviden idézni. Horváth
László írására a DUNAMENTE ÉS VIDÉKE című lapnak egyik 1993-as számában
bukkantam rá, Pálinkás István kedves gyerekverse társaságában. A vers címe „A
hangya”, amazé pedig Mese életről, fáról.
„Az erdő szélén egy fiatal tölgyfa állt. Talán kevesen tudták róla, de vágyai
voltak, célja volt az életének. Sokat töprengett azon, hogy mivé lesz, ha majd
megnő… A szíve mélyén mindig bölcső szeretett volna lenni, hogy vigyázhasson
arra, aki később talán a fiaira fog vigyázni…
Az évek múltak, és az idős tölgy tudta, közel van az a nap, amire oly régóta
várt. Úgy gondolta, talán nem volt hiába a sok év, végre bölcső lehet és ringathatja,
felnevelheti a jövő nemzedékét.
Egy nap aztán eljött a fűrészes ember és egy új, ismeretlen helyre szállították
az idős tölgyet. Sokan vártak ott a végzetükre vele együtt, és mindenkinek csak a
remény maradt, amikor jött a cédulás ember és osztotta:
- Te gerenda. Te asztal. Te szék.
Az öreg tölgy reménykedett. A cédulás ember hozzálépett:
- Te koporsó…”
Végezetül idézzük ide Csanádi Imre költeményének néhány sorát is. Nem
azért, mintha megtudhatnánk belőle, meddig élnek a fák, hanem a tanulság miatt.
Mert addig kell a fáinkkal törődnünk, amíg élnek!
„Ősz borzolja tövig az akácfát,
termi a fa mégis a virágát,
késő fürtjét önfeledve hozza,
lombja vesztét vele koszorúzza.
--------------------Rég elhányta május a virágát. –
Ki látta őt, a talpig-virág fát?
Ki becsülte? Rejtekben, magának
nyiladozott, mígnem belefáradt.
--------------------Fogyni tilos virágnak vagy dalnak,
így szép lenni, mindig fiatalnak;
míg az árnyék fölénk nem fonódik,
bokrétánkat ragyogtatva holtig.”
(Cs.I.: Másodvirágzó)

Nekünk ugyan nincsen matuzsálemi korú mamutfenyőnk, van viszont idős
fehér eperfánk, amely még a XIX. századból maradhatott itt. Legyen hát most szó
az ő családjáról.

25 Eperfafélék
(Moraceae)
A családot alkotó 1200 faj az egész világon elterjedt. Lombhullató és
örökzöld fák, cserjék, liánok és lágyszárú növények tartoznak közéjük. Leveleik
általában egyszerűek, szórt állásúak. Egyivarú virágaik virágzatba tömörülnek. Egyvagy kétlakiak lehetnek. Termésük rendszerint sok apró magot tartalmazó, húsos
termés.

Fehér eper Morus alba (Linné)
Jellemzése: Közepes méretűvé fejlődő lombhullató fa. Levele tojás alakú, tenyérnyi, gyakran
karéjos. A levél színe élénkzöld, széle fogazott.
Ősszel sárgára színeződik. Zöldes színű virágzatát
nyár elején kicsi, hosszúkás csomókban hozza.
Termése fehér, vagy fekete színű, édes ízű, ehető.
Kérge barna színű, a fiatal ágakon vöröses
árnyalattal kiegészítve.
Származási hely: Észak-Kína erdőségei.
Egyéb: Hazánkban a selyemhernyó tenyésztés
elterjedésével egyidejűleg sokfelé telepítették a
közlekedési útvonalak mellé. Frissen szedett
levelei a hernyók táplálékául szolgáltak. Azonban
az amerikai fehér medvelepke hernyóinak is
kedvelt tápnövénye, ezért növényvédelmére
fokozottan ügyelni kell. Csüngő koronával rendelkező „Pendula” fajtájából, minden
évben visszametszve, szép alakfa formálható.
Felhasználása: Sokrétűen felhasználható
fáját a bognárok hordókészítésre elsőrangúnak találják. Terméséből pálinkát főznek. A selyemhernyók tápnövényeként már
nem telepítik, de díszfaként - különösen
lehajló lombozatú egyedeit - sokfelé ültetik
temetőkertekbe, városi zöldterületekre.

Helyi jelentősége: Városunkban néhány szép ágrendszerű, időskorú, rendszeresen
visszametszett
törzsbe magasan szemzett fa
található. Lakókertek belső
védett udvaraiban többfelé is
találkozhatunk képviselőivel.
Az alapfaj idős példányai
fokozott figyelmet érdemelnek, mert valószínűleg régi –
azóta már beépített - utak
kísérő fasorainak még megmaradt egyedei lehetnek. A
Kistemetőben, a Devecseri
G. utcában és a Kőris
utcában találkozhatunk a faj idősebb képviselőivel.

Papíreperfa Broussonetia papyrifera (Linné)
Jellemzése: Kicsi, sátorozó koronát
nevelő lombhullató fafajunk. Levelei
tojásdadok, néha mélyen karéjosak,
durván fogazottak. Felszínük fénytelen, érdesen szőrös. Leveleinek fonáki
oldala finoman molyhos. Kihajtáskor
bronzos színűek fiatal hajtásai. Virágai
aprók, egyivarúak. A termős virágok
kis gömböket alkotnak, vörös színűek.
A porzós virágok tömött barkákban
találhatóak a hajtások végein május
folyamán. Apró, gömb alakú terméságazatából kis nyélen állnak ki a terméskék. Kérge szürkésbarna, kissé
repedezett. Gyakran többtörzsű fává
fejlődik.
Származási hely: Kína, Japán.
Egyéb: Sátorozó koronájával, nagyméretű levelével mediterrán hatást
kölcsönöz környezetének. Gyakran
találhatjuk meg körülötte magoncait,
ami a városi körülményekhez való alkalmazkodó képességét jelzi.
Felhasználása: Kérgéből Japánban hagyományos módon papírt készítenek.
Hazánkban díszfaként telepítik.
Helyi jelentősége: Városunk fás növényzetében nem tölt be jelentős szerepet. A
Martinovics I., a Váci M. utcában és az Eszperantó utcában figyelhetjük meg
nagyobb területen elhelyezkedő, egybefüggő csoportjait.

Narancseperfa Maclura pomifera (Schneider)

Jellemzése: Közepes termetű, lombhullató fa. Levelei lándzsásak, élénkzöldek, ép
szélűek. A levelek felülete fényes. Apró sárgászöld virágai 1 cm-es csomókban
júniusban nyílnak. Termése narancshoz hasonló méretű, ráncos felületű, sárgászöld,
kemény húsú, ehetetlen. Kérge barna, narancsos árnyalatú, mely az idős fáknál
repedezetté válik. Vesszőin tövisek találhatóak. Kedveli a nyirkos, humuszos
talajokat.
Származási hely: Észak-Amerika középső és déli területei.
Egyéb: Tövises hajtásai miatt
sok helyen védősövénynek ültetik.
Felhasználása: Díszfaként széles körben ültették régebben, de
nagyméretű termése miatt forgalmas utak mellett veszélyessé
válhat.
Helyi
jelentősége:
Városi
védőerdeinkben szórványosan
előfordul. A Bocskai u.- Baracsi
u. közötti erdőterületet kettészelő gyalogos lejárót szegélyezi a Kádár-völgyben, ahol eredetileg védősövénynek
telepítették az egykori magánbirtok határára, annak védelme érdekében. Parkfaként
nem ismert.

