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egy sajmeggy élete
A legkorosabb fa egy 250 évnél is idősebb 
sajmeggy (Prunus mahaleb). Minden bizony
nyal már csemete volt, mikor megalapítot
ták Magyarország első botanikus kertjét, 
igaz, az alapításnak nem lehetett szemta
núja, mivel az első kert helyszíne nagy
szombat volt, a mai szlovákia területén.
1771ben  a  Nagyszombati  Egyetem  orvosi  
karán vegytant és botanikát tanító Winterl 
Jakab hozta létre a Füvészkert jogelődjét, 
az első botanikus kertet Magyarországon. 
Ha a sajmeggyünk láthatta volna az akkori 
kertet, akkor egy városszéli legelőt lát, me
lyet minden évben elárasztott a víz, és ahol 

gyógynövényeket neveltek, hogy megis
mertessék azokat az orvostanhallgatókkal.
A kert budára, a mai Krisztina tér és a déli 
pályaudvar közötti területre költözésének 
évében, 1777-ben még bokor méretű lehe
tett a sajmeggy, de a pestre költözéskor, 
1784-ben már látható lehetett, hogy famé
retekkel fog büszkélkedni, ami a sajmegy
gyek között ritkának nevezhető, hiszen ál
talában cserjetermetűek maradnak.
A kert az első virágkorát ezen az első pesti 
helyszínen, a mai Kossuth Lajos és reálta
noda utca közötti területen élte, ami 
Winterl Jakab áldozatos munkájának, és 
részben II.  József  császár  látogatásának  is  
volt köszönhető.

A sajmeggy élete szerencsésnek mondha
tó, mert mindenkori tulajdonosai megkí
mélték. A kert második pesti költözésekor 
már Festeticsék kastélykertjét gazdagítot
ta, és türelemmel várta a harmadik költö
zést. A második pesti helyszínre, a mai 
Múzeum krt. (ország út), rákóczi út (Ke
repesi út) és puskin utca (ötpacsirta utca) 
által határolt területre 1809-ben költö
zött. Itt a Kitaibel Pál tervei alapján beülte
tett kert gyors fejlődésnek indult. A nö
vényfajok száma 1821-ben elérte a hatez
ret, melyből kilencszáz példány az üveg
házakban élt. sajnálatos események soro
zata – gazdasági válság, rablógyilkosság 
és az 1838-as pesti árvíz – teljesen lerom

Évszázados Fák 
 a negyed évezredes Füvészkertben

Az ELTE Füvészkert 2021-ben ünnepli alapításának 250. évfordulóját. 
Negyed évezredes történetét, viszontagságos múltját a kertben található famatuzsálemek 

mesélhetnék el a leghitelesebben, ha szóra tudnánk bírni őket.
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bolták a kertet, ezért egy újabb költözés 
mellett döntöttek.
Az utolsó költözést már a sajmeggy is figye
lemmel kísérhette. 
1847 áprilisában József nádor javaslatára az 
orvosi kar 80 ezer forintért megvásárolta 
Festetics Antal gróftól a több mint 10 hektá

ros birtokát, amelyen a kert a mai napig ta
lálható az Illés utcában.
Az előző helyszínről nem tudtak növé-
nyeket hozni, így teljesen elölről kellett 
kezdeni a kert kialakítását. A sajmeggy az 
évszázadok során elérte a tiszteletet pa
rancsoló 18 méteres magasságot. Most 

korhadtan és visszavágva, a köréje ülte
tett rózsafélék társaságában szemléli a 
Füvészkert történetének aktuális alaku-
lását.

A Pál utcai fiúk 
az egykori Füvészkertben 
Egy fehér akác (Robinia  pseudoacacia)  áll  
az ázsiai kertben a tó partján. Amerikai 
eredete ellenére öreg korára való tekintet
tel  maradhatott  a  bambuszok  és  a  kínai  
mamutfenyők társaságában. A pál utcai fi
úk című regény megjelenésekor, 1907-ben 
már fiatal magonc volt. A történet időpont
ja és a könyv megjelenése közötti évek saj
nos fájdalmas eseményekkel teli időszak
ként vonultak be a Füvészkert történetébe. 
Molnár Ferenc gyermekkora füvészkerti 
helyszíneit teljes pontossággal írta le a re
gényében. Minden létezett, és úgy, aho
gyan  azt  elmesélte,  csakhogy  a  regény  
megjelenésére már szinte nyoma veszett. 
Az 1890-es években kezdődött a Füvész
kert beépítése, és 1911-re a területe 10-ről 
3,1 hektárra csökkent.

A 250 évnél is idősebb sajmeggy már csemete lehetett a Füvészkert 
alapításakor – igaz, nem láthatta, mert akkor még máshol volt a kert

A pálmaházhoz 
vezető út

A Füvészkert egyik legnépszerűbb közönségrendezvénye 
a díszcseresznye-virágzáskor rendezett Sakura-ünnep

A pálmaházban volt az a medence, melyben elbújt Nemecsek 
a Molnár Ferenc-regényben, ennek állít emléket a szobor
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A legtöbb látogató a Füvészkertben azt a ta
vat  keresi,  amelyben  Nemecseket megfür
dették a vörösingesek. A tó, a vörösingesek 
főhadiszállásaként szolgáló sziget, és a híd 
már nem létezik. A tavat a klinikák építése
kor feltöltötték, és az urológia épülete ke
rült a helyére.
A fehér akác lombja alatt miden tavasszal 
megrendezésre kerül az ázsiai kert kedven
ceinek, a sakura fáknak (japán díszcseresz
nyéknek) az ünnepe, amely a Füvészkert 
egyik legnépszerűbb közönségrendezvé
nye, és évente 10 ezer látogató vesz részt 
rajta. Ezen az ünnepen kivételesen megen
gedett a rózsaszín és fehér virágözön alatti 
piknikezés, mely más napokon tilos.
A pálmaház közelében lévő két évszázados 
magyar kőris (Fraxinus angustifolia)  a kez
detektől figyelemmel kíséri a kert alakulá
sát. szemtanúja lehetett a pálmaház építé
sének, bombázásának, újraépítésének. Az 
1865-ben felépült 62 méter hosszú, három
részes pálmaház sajnos a növények számá
ra nem volt ideális, mivel csak a déli oldalán 
volt üvegfelület. A tervező véletlenül a 
schönbrunni teleltetőházat vette mintá
nak, melyet csak a növények téli szálláshe
lyeként használtak. A második világháború 
bombatámadását a kőris érintetlenül átvé
szelte, és bár a pálmaház a benne lévő növé
nyekkel együtt nem volt ilyen szerencsés, 
sorsa  mégis  szerencsésen  alakult,  mert  a  
felújítás során üvegtetőt, magasabb üveg
kupolát és az északi oldalra is üvegfelületet 
kapott, így ideális élőhellyé alakult a pál
mák, trópusi és szubtrópusi növények szá
mára. A pálmaházban volt az a medence, 
melyben elbújt nemecsek a Molnár Ferenc-
regényben. 

Mesélő	fák,	
kaktuszok és orchideák
A három öreg páfrányfenyő (Ginkgo biloba) 
több mint 200 éve őrzi, és nyáron lombjával 
árnyékolja a kastélyt. Valószínűleg a Fes te-
tics család ültette a fákat 1804 és 1806 kö
zött, amikor átépítették a korábban Szeleczky 
Márton alispán tulajdonában levő, barokk 
stílusú vadászkastélyt. A ginkgókat – ahogy 
az egész kertet – a háború nem kímélte, 
egyiküket bombatalálat érte. A fa törzse 
meghasadt, és a hasadás helyén egy vastag 
ág nőtt ki.
A 150 éves japánakác (Sophora japonica) az 
1893-ban megnyílt Viktória-házról tudna 
mesélni. Ebben nő sok más trópusi vízi- és 
mocsári növény társaságában az amazona
si tündérrózsa, amelynek hatalmas levelei 
akár 50 kilogrammot is elbírnak. A levél
tesztelő esemény napjainkban is nagy nép

A kastélyban most 
irodák,  könyvtár,  herbá

rium, és a magszoba található. 
Az emeleten az egykori lovagterem 

rendezvényhelyszínként működik, és 
kiállításoknak, koncerteknek, előadások
nak ad otthont. Falain még mindig jól lát
hatók a freskók nyomai. A Mária Terézia

korabeli  régi  szekrények  is  itt  állnak,  
amelyeket állítólag tutajon szállítot

tak nagyszombatról budára az 
egyetem áttelepülésekor.

A pálmaház sorsa szerencsésen alakult a háborús bombatalálat után, 
mert üvegtetőt, magasabb üvegkupolát és az északi oldalra is üvegfelületet kapott

tó a kastély mellett

Az egykori vadászkastély
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szerűségnek örvend. A csodálatos látványt 
nyújtó vízinövény 20-25 centiméter átmé
rőjű virága éjjel nyílik, az első éjszaka hófe
hér, a második éjjel pedig már kinyílás után 
rózsaszínre színeződik.
A kaktuszházban is élnek tekintélyes korú 
növények, mint például a 70 év körüli osz
lopkaktusz (Neobuxbaumia  polylopha). A 
kaktuszgyűjteményt az 1930-as években 
hozták létre az orchideák, rovarevő növé
nyek és trópusi páfrányok gyűjteményeivel 
egyszerre. Ez az oszlopkaktusz most 4 mé
ter magas, de valószínű, hogy jóval maga
sabb is  lehetne,  mert  törzsén látszik,  hogy 
vissza volt vágva vagy baleset érte. A kak

tuszház bővítésekor, 1966-ban már a gyűj
temény része volt.
Az orchideagyűjtemény egyik büszkesé- 
ge a két hatalmas tő szőrös ajkú Epi
dendrum. Ezek az orchideatövek dr. Makara 
György gyűjteményéből származnak, ő ír
ta egyebek között az Orchideák és broméli
ák című könyvet. Halála után 1988-ban ke
rült a Füvészkertbe az akkor is már tekin
télyes méretű és korú két példány.
A rovarfogó növények gazdag gyűjteménye 
örök sikert arat a kertbe látogató gyerekek 
körében. A legfiatalabb korosztály számára 
vonzó programokkal 2013-tól működik a 
szamóca Kiskertész tanoda. Induláskor 

egy nyárfa alatt, majd 2017-től a FűFa tan
kert magaságyásokkal, ültetőasztalokkal 
korszerűen berendezett területén zajlanak 
a gyerekfoglalkozások.
A negyed évezredes Füvészkert gyűjtemé
nyei 2021-ben több mint 8500 növényfajt, 
150 hazai veszélyeztetett, és 250, a Nemzet
közi természetvédelmi unió (IuCn) által ve
szélyeztetettnek minősített, „vörös könyves” 
fajt őriznek, illetve mutatnak be, ezzel segít
ve a növényi biodiverzitás megőrzését. A bi
ológiai sokféleség fennmaradása a jövőnk 
záloga, mindannyiunk életét befolyásolja.

Szakács-nagy zsuzsa

élő	kövületek
A famatuzsálemek által elmesélt tör-
téneteket bővíthetjük az élő kövüle
teknek nevezett növények több millió 
évre visszanyúló történetével. Ilyen 
élő kövület növényünk a sárkányfenyő 
(Wollemia nobilis).  Létezésére  csak  
1994-ben derült fény Ausztráliában, 
addig csak 90 millió éves kövületekből 
ismerték. Az ilyen és ehhez hasonló nö
vények rávilágítanak a  botanikus  ker
tek kiemelten fontos természetvédelmi 
feladatára, mely a veszélyeztetett, vé
dett növények megőrzését, mestersé
ges elszaporítását, visszatelepítési kí
sérletek folytatását jelenti.

Kínai mamutfenyő

A Viktória-ház névadója, az amazonasi tündérrózsa A három öreg páfrányfenyő több mint 200 éve őrzi a kastélyt
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A 2021-es év madara a mezei 
verébnél  kicsit  kisebb,  dísze
sebb madár. tápláléka rova
rokból, pókokból, hernyókból 
áll. Hazánkban sík- és dombvi
dékeken fordul elő, a hegysé
geket és zárt erdőket elkerüli. 
Kedveli a fákkal, cserjékkel 
tarkított nyílt élőhelyeket. 
Évente kétszer költ, átlagosan 
5-6 tojást rak. A hazai, és a tő
lünk északabbra található po
pulációk egyedi vonulók, a te
let  a  mediterráneumban  és  
Észak-Afrikában töltik.

Az alább felsorolt szavakból egy-egy betűt vegyen ki úgy, hogy ismét 
értelmes szót kapjon. (például: KErEt – KErt, a kivett betű az E). Eze
ket a betűket folyamatosan összeolvasva kapja meg a 2021-es év ma
darának nevét.
 
KUpaC, fiÓKa, dereGLYe, ásás, 
NYár, CsÚsZiK, faLU, ÖKLeL
A helyes megfejtést beküldők 
között egy nyertes részére könyvet sorsolunk ki.

Címünk: Kertbarát Magazin, 1591 budapest, pf.: 294. 
beküldési határidő: 2021. szeptember 15.

A Kertbarát Magazin május–júniusi számában közölt rejtvény 
helyes megfejtéséért felajánlott könyvet ráczi Eszter 
törökszentmiklósi olvasónk nyerte.
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előfizetési megbízás
Előfizethető  az  ország  bármely  postáján,  a  hírlapkézbesítőknél,
e-mailen  a  hirlapelofizetes@posta.hu  címen,  a  +36-1-767-8262-es
telefonszámon, vagy a honlapunkon: www.magyarmezogazdasag.hu
Kérjük,  olvashatóan  töltse  ki,  s  küldje  a  Magyar  posta  Zrt.  Levél
Üzletág  Központi  Előfizetési  és  Árucsoport  címére:  1900  Budapest

FüvéSzkert
1083 budapest, Illés u. 25.

www.fuveszkert.org

nyitvatartás:
Mindennap 9.00–17.00

Július 29., 14.00: 
séta a virágzó Lagerstroemiák 
között (tematikus szakvezetés 
dr. orlóci László, a Füvészkert 

igazgatója segítségével)
augusztus 29., 11.00: 

A Viktória-ház bemutatása 
(vezetett séta Kiszel péter, 

a Füvészkert főkertésze 
segítségével)

a Szamóca kiskertész klub 
programjai a Füvészkertben

augusztus 4., 
augusztus 11., 10.00 és 11.15: 

Kreatív kert gyerekeknek 
– növényismeret, növényültetés, 

alkotás 310 éveseknek

nemzeti BotanikuS kert
Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.

www.botanikuskert.hu
www.facebook.com/

nemzetibotanikuskert

nyitvatartás:
Mindennap 8.00–18.00

Szegedi FüvéSzkert
szeged, Lövölde u. 42.

fuveszkert.u-szeged.hu

nyitvatartás:
Mindennap 9.00–18.00

Július 24–25.: Lótusznapok 
(meghosszabbított nyitvatartás, 

19.00-ig)

Jeli varázSkert
Szombathely

www.jelivarazskert.hu

nyitvatartás:
Július–augusztusban hétköznap 

9.00–15.00, hétvégén 
9.00–17.00 óráig

Szeptemberben csak hétvégén, 
9.00–17.00 óráig

SzarvaSi arBorétum
szarvas, I. kk. 9.

pepikert.hu

nyitvatartás:
Mindennap 8.00–18.00

Ismét foglalhatók időpontok 
vezetett túrákra.

keCSkeméti 
arBorétum

Kecskemét, nyíri út 48.
kecskemetiarboretum.hu

nyitvatartás:
Július–augusztusban: 
mindennap 8.00–20.00

Szeptemberben: 
mindennap 8.00–19.00

zirCi CiSzterCi 
arBorétum

zirc, damjanich u. 19.
www.zirciarboretum.hu

nyitvatartás:
Keddtől vasárnapig 9.00–17.00

elte 
tatai geológuS kert

tata, Fekete u. 2.
www.elte.hu/tata

info@tata.elte.hu, +36-34-381-587

nyitvatartás szakvezetéssel:
Keddtől péntekig: 10.00–16.00

szombat, vasárnap: 10.00–17.00

aLCsÚTi arboréTUM
Alcsútdoboz, Kastélykert út 2.

www.alcsuti-arboretum.hu
www.facebook.com/

arboretumalcsut/

nyitvatartás:
Mindennap 10.00–18.00

Folly arBorétum
badacsonyörs
www.folly.hu

nyitvatartás:
Mindennap 9.00–22.00

Budai arBorétum
1118 budapest, 

Villányi út 29-43.
budaiarboretum.szie.hu

nyitvatartás
alsó kert: 

Mindennap 8.00–18.00
felső kert: 

Hétköznap 8.00–18.00

tuzSon JánoS 
BotanikuS kert

4400 Nyíregyháza, 
sóstói út 31./b.

www.botkert.nye.hu

nyitvatartás:
Keddtől péntekig 8.00–16.00

szombaton 10.00–18.00

kertAJÁNLÓ
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Május–júniusi számunk megfejtése: Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszag
„...nehéz volt, mint sűrű zene, mint sűrű méz, de mint tündér meglepetés lengett körül, mint álmodott hang vagy holdfényfátylas csillagok.”

A felajánlott könyveket Ertl Lászlóné székesfehérvári; Lehel Józsefné bakonyszentlászlói; Pataki Jánosné karcagi 
rejtvényfejtőinknek postázzuk.
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az ősz illatáról írunk  
– a krizantém az évszak ikonikus virága

a lombhullató kecskerágók az ősszel 
legszínpompásabban színeződő cserjék közé 
tartoznak – egyes fajok világítóan lilásrózsaszín- 
kárminpiros  lombozatában gyönyörködhetünk 

a sáfrány drágasága az aranyéhoz mérhető. 
Nagy sándor a bort, Kleopátra a fürdővizét illatosította vele 

a fogápolás egyik összetevője 
– mit tudunk még a cserszömörcéről? 

következő számunkból   

Megjelenés: 
2021.

szeptember 24.
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1900 budapest címen.
Külföldre és külföldön előfizethető 
a Magyar posta zrt.-nél 
a www.posta.hu webshopban 
(https://eshop.posta.hu/storefront/), 
1900 budapest, +36-1-767-8262,
hirlapelofizetes@posta.hu,
elofizetes@magyarmezogazdasag.hu.
belföldi előfizetési díj egy évre 3990 Ft, 
fél évre 1995 Ft.
Árusításos úton terjeszti a Lapker zrt., 
valamint az alternatív terjesztők.

nYoM JA: 
pauker Holding Kft.
1047 budapest, baross u. 11.
Felelős vezető: Vértes gábor
Hu Issn 0133-9435

magazin

SZÁMUNK SZERZŐI

kaSzaB láSzló
növényorvos

kaszablacza@gmail.com

Fráter erzSéBet
biológus, az MtA nemzeti 
botanikus Kert kurátora 

frater.erzsebet@okologia.mta.hu

merényi alexandra
kertészmérnök 

merenyi.alexandra@t-online.hu

SZÁMUNK SZERZŐI

gomBáS attila
kertészmérnök,
virágkötőmester

info@koangyal.hu

Fekete SzaBolCS
kertészmérnök, 

virágkötő 
kertesz.szabi@gmail.com

molnár péter
kertészmérnök, 
természetfotós 

molynary@freemail.hu

nagy z. róBert
kertészmérnök  

nzr@herbacio.hu

megyeSi éva
kertészmérnök 

megyesie@index.hu

SütÖriné 
dióSzegi magdolna

kertészmérnök 
dioszegi.magdolna@kertk.szie.hu

sZaKáCs-NaGY ZsUZsa
kertészmérnök

szamóca Kiskertész tanoda 
szamocatanoda@gmail.com

SZÁMUNK SZERZŐI

iStvánFFy zSóFia
kertépítési tanácsadó

 istvanffy.zsofia
@slowgarden.hu

SZÁMUNK SZERZŐI

JózSa kata
kertészmérnök

jozsa.kata1@gmail.com






