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Nevezéktana
A szelídgesztenye tudományos nevét
(Castanea sativa) 1768-ban adta Philip
Miller londoni botanikus, érdekesség,
hogy Linné 1753-ban még a bükk nem-
zetségbe sorolta (Fagus castanea né-
ven). További, szinonímaként tekint-
hetõ nevei: Castanea vesca, C. vulgaris.
A latin eredetû Castanea, mely már Plini-
usnál és Columellanál is ezt a növényt
jelentette, a görög kasztanon szóból
ered. Ez utóbbi néven már Theophrasz-
tosz is említi Kr. e. a IV. században. A
görög kasztanon szót általában a
thesszáliai Kasztanaia (Kasztana,
Kasztánea) város nevébõl származtat-
ják, de az minden valószínûség szerint
örmény eredetû. Ott ugyanis kask és
kaskeni az e területen honos szelídgesz-
tenye termésének, illetve fájának a ne-
ve. Egy másik, kevésbé hihetõ névfejtés
szerint a latin castrare (kasztrálni) szóra
vezethetõ vissza a nemzetségnév, a ter-
mések kihullása után üresen maradó
kupacs alapján. Az európai nyelvek java
része egyébként e faj megjelölésére a
Castanea köznevesült alakját használja
(pl. olasz: castagno, spanyol: castano,
német: Kastanie, román: castan, bolgár:
kastan). A tudományos fajnevek közül a
sativa jelentése termesztett, a vesca a la-
tin esca = eledel, étel szóból ered és a ve
nyomatékosítóképzõvel keletkezett, s
így igen élvezetest jelöl, a vulgaris ma- gyar megfelelõje közönséges, közis-

mert. Mind a szelídgesztenye egy-egy
jellemzõ tulajdonságára utalnak.

A magyar gesztenye szó szláv közve-
títéssel kerülhetett nyelvünkbe, bár
meglepõen hasonlít rá a török k’estane,
s még inkább pedig a négyszáz éves tö-
rök uralom alatt fejlõdött albán nyelv
kešteñe, illetve gešteñe szava.

Érdekesség, hogy a gesztenye szó –
a legtöbb gyümölcsfának nevéhez ha-
sonlóan – egyaránt jelenti magát a fát,
illetve annak termését is. A nagy szemû
terméssel bíró fajtákat a magyar nyelv-
ben maróninak nevezik, mely az olasz
marrone szóból ered, viszont a késõ
görög maraon (= húsos som termése)
szóra lehet visszavezetni. (A német
Marone, a francia marron, az angol
marronier is többek között innen vezet-
hetõ le.)

A szelídgesztenye régtõl való mûve-

lését jelzi, hogy neve hazánkban sok
község- és dûlõnévben szerepel (pl.
Geszt, Geszteg, Gesztely, Geszteréd,
Gesztes, Kesztölc, Keszthely).

Alaktana
Az általános bélyegeken túl a szelíd-
gesztenyének néhány sajátos jellemvo-
nása is megfigyelhetõ. Érdekesség nála,
hogy a szórt levélállás mellett, különö-
sen a korona alsó, árnyaltabb részén a
többé-kevésbé vízszintes oldalhajtáso-
kon váltakozó állású levelek is elõfor-
dulnak, melyek egy síkba rendezõdve
jobban tudják hasznosítani a fényt. El-
terjedésének szubmediterrán jellege le-
velén is megmutatkozik: a bõrnemû le-
velek, a vastag kutikula, a fényes, sötét-
zöld levélfelszín és a csillagszõrös levél-
fonák mind erre utalnak. Sajátos felépí-
tés tapasztalható a virágzatánál is. Felál-
ló, 10-25 cm hosszú füzérvirágzata két-
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2. ábra – A Velem melletti óriásgesztenye rajza a Saághy István tulajdonában volt akvarell
nyomán (A kép egykori, német aláírásának magyar fordítása: „Ez a jó minõségû gesztenye-
fa a rohonci birtokon, a velemi kerületben áll, Hóra Istvány és Farkas Éva birtokosok tulaj-
donában. Ennek a fának kerülete 6 öl és 18 hüvelyk. Fent Schelle Jakab titkár úr áll. Schön-
feld gazdasági tanácsos úr is fel szeretne mászni, de nem tud.”)

1. ábra – A kôszegi Király-völgy szelídgeszte-
nyéje 1961 decemberében (Fotó: Vajda Ernô)
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féle lehet: 1. csak porzós virágokból ál-
ló virágzatok, melyek a fiatal hajtások
alapi részérõl erednek, s mintegy 40
részvirágzatból gyöngyfüzérszerûen
tevõdnek össze, részvirágzatonként 7-7
porzós virággal; 2. porzós és termõs vi-
rágból álló virágzatok, melyek az azévi
hajtások csúcsi részérõl erednek, s
mintegy 15-20 porzós és 1-4 termõs
részvirágzatból tevõdnek össze, de a
porzós részvirágzatoknál csak 2-2 por-
zós virágból állnak. A porzós virág 6-
tagú, fehéressárga lepelbõl és 8-12
hosszú szálú porzóból áll, melyek sok,
trimetilamintól sajátos szagú pollent
szórnak. A termõs virágok hármasával
alkotnak egy-egy részvirágzatot, melye-
ket megporzás után egy tüskés falú, ten-
gelyképlet eredetû kupacs zár be. Egy-
egy termõs virágnak szintén 6, de jelen-
téktelen leple és ugyanennyi zöldesfe-
hér bibéje van. A fentiek magyarázzák,
hogy éréskor a 4 részre kovadó kupacs-
ban 3 makktermés (gesztenye) találha-
tó, melyek közül a két szélsõ félkör,
míg a középsõ lapos keresztmetszetû. A
termések csúcsán a lepel- és bibema-
radványokat (6 db) még megtalálhat-
juk. Különlegesség az is, hogy az
ugyanebbe a családba tartozó bükk- és
tölgyfajoktól eltérõen virágait nem a
szél, hanem rovarok porozzák be.

Elterjedése
Ennek a fafajnak az északi elterjedési
határvonala ma már egyértelmûen nem
húzható meg, mivel több évszázada,
évezrede kiterjedten termesztik. Egyes
kutatók egyenesen azt feltételezik,
hogy a szelídgesztenye csak Kis-Ázsiá-
ban õshonos, s a római uralom idején

került (Dél-)Európába, ahonnan aztán
sokfelé elterjedt. Másik vitatható nézet
viszont a török hódoltság alatti megho-
nosítását vallja. Ma mindenesetre általá-
nosan elterjedt Dél-Európában, Kis-
Ázsiában, a Kaukázusban, továbbá
Északnyugat-Afrikában, s jelentõs (bár
valószínûsíthetõen zömében szubspon-
tán) elõfordulásai vannak Franciaor-
szágban, Anglia és Írország déli részén,
a Duna-völgyétõl délre esõ területeken.
Kontinensünkön a 48-50. szélességi
körtõl északra már rendszertelenül te-
rem. Általánosságban elmondható,
hogy minél délebbi elõfordulásait néz-
zük, annál magasabbra hatolhat a hegy-
ségekben. Míg az Alpokban és az Ap-
penninek északi részén legfeljebb 1000
m tszfm. találjuk meg, addig Spanyolor-
szágban már 1600, Szicíliában 1500 m, a
Kaukázusban 1800 m tszf. magasságig
jelenik meg. Európán kívül termeszté-
sével Madagaszkáron, a Fülöp-szigete-
ken, Japánban, az Amerikai Egyesült
Államokban, Mexikóban és Chilében is
próbálkoztak.

Elõfordulása
Az õshonosság kérdésköre a Kárpát-
medencei elõfordulások esetében is
több ízben felvetõdött, s sokszor képez-
te élénk szakmai vita tárgyát. Így Staub
Móric 1879-ben a Természettudományi
Közlöny hasábjain „Ültetetett növény-e
nálunk a szelídgesztenye?” címmel már
errõl a kérdésrõl értekezik, de ebben az
idõszakban – érdekességképpen emlí-
tendõ – Haynald Lajos kalocsai érsek, a
magyar botanikusok mecénása is több
cikkében foglalkozik e fajjal, annak ha-
zai elõjövetelével. Az õshonosság kér-

dését itt nem boncolgatjuk alaposab-
ban, mert dr. Csapody István, a kiváló
erdészbotanikus sok szempontú (kul-
túrtörténeti, összehasonlító növény-
földrajzi, pollenanalitikai, prehisztori-
kus makrofosszíliai) elemzéseket vég-
zett ezen a téren, melynek fontosabb
eredményeit és megállapításait egy kü-
lön cikkben ismertetjük.

A szelídgesztenye Kárpát-medencei
elõfordulásait többen vették leltárba,
közülük Blattny Tibor az Erdészeti Kí-
sérletek 1911. évi kötetében 182 lelõhe-
lyet sorol fel, s ez került a híres Fekete
– Blattny mûbe, az 1913-ban megjelent
„Az erdészeti jelentõségû fák és cserjék
elterjedése a Magyar Állam területén” c.
könyvbe is. A késõbbiekben Jávorka
Sándor 1969. évi adatközlése egészíti ki
a korábbi adatokat, elõfordulásokat.
(Megemlítjük, hogy a szelídgesztenye
hazai irodalma igen gazdag, s a „Ma-
gyarország kultúrflórája” sorozatban
monografikus feldolgozása is megjelent
1969-ben.)

Itt kell felhívnunk a figyelmet arra,
hogy a Kárpát-medencében fut egy ne-
vezetes növényföldrajzi határvonal,
amit egy magyar botanikus-mikológus-
ról, Moesz Gusztávról, Moesz-vonalnak
neveznek. Ez nagyjából az Északi-Kár-
pátok belsõ ívének lábainál fut, amed-
dig sok szubmediterrán elterjedésû nö-
vény eljut, de attól északra már nem je-
lennek meg. Eddig hatol fel a molyhos
tölgy, a csertölgy, a virágos kõris, a saj-
meggy, vagy éppen a cserszömörce. Ez
valójában a szõlõtermesztés északi ha-
tárvonala is egyben, s eddig termeszt-
hetõ a királydió, a házi berkenye, az

4. ábra – Pécsbányatelepi 1924-ben kiszá-
radt idôs gesztenyefa csonkja borostyánnal
befutva 1968 áprilisában (Fotó: Vajda Ernô)

3. ábra – A szelídgesztenye fontosabb, elegyaránnyal kimutatható elôfordulásai a hazai
erdôkben (Bartha – Mátyás /1995/ nyomán)
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õszibarack, a mandula, illetve a do-
hány. De a Moesz-vonal a szelídgeszte-
nye szempontjából is egy kitüntetett ha-
tár, ettõl északabbra már nem vonható
kultúrába. Ennek nevezetes pontjai
északnyugaton a Hainburgi-hegyek,
északon Gimes, Egyházasmarót,
Nagylibercse, Lónyabánya, északkele-
ten Unggesztenyés, Ungvár, Munkács,
Beregszász, Nagybánya és Giródtótfalu.

Változatossága
A Castanea nemzetségbe 12 fajt soroz-
nak, amelyek közül 4 Észak-Ameriká-
ban, 7 Kelet-Ázsiában honos, s csak egy
faj, a C. sativa kötõdik Európához. Ez
utóbbi nagyon közeli rokonának
tekinthetõ a japán gesztenye (C. crena-
ta) és mindegyik észak-amerikai test-
vérfaj (C. alnifolia, C. dentata, C.
ozarkensis és C. pumila), melyek kevés
bélyegben térnek el a C. sativa-tól.

A bükk-, és különösen a tölgyfajokkal
ellentétben a szelídgesztenyére kisfokú
változatosság jellemzõ. Néhány forma
értékû rendszertani egységet a levelek
alakja és szõrözöttsége alapján írtak le. A
termésükért termesztett fajtákat két cso-
portba lehet sorozni: 1. provar. domesti-
ca – kupacsonként 2-3 makkal, a makk-
héj sötétbarna, kissé molyhos, a mag 2-3
sziklevéllel, a maghéj lapos fodrokban
mélyen behúzódik a mag barázdájába;
2. provar. macrocarpa – kupacsonként
1-2 nagy makkal, a makkhéj halványbar-
na, sötéten sávozott, a mag 1 sziklevél-

lel, a vékony maghéj nem gyûrõdik be a
mag állományába.

Érdekesség, hogy id. Plinius mint-
egy kétezer évvel ezelõtt már 8 fajtáról
tudósít, míg napjainkban csak Olaszor-
szágban a fajták száma meghaladja az
ezret. Megkülönböztetésük azonban
sokszor nehézségbe ütközik.

Mesterségesen a szelídgesztenyét
eddig három testvérfajjal keresztezték:
1. az Észak-Amerika atlantikus részén
élõ C. dentata, 2. az Észak-Amerika
délkeleti részén található C. pumila, 3.
a Közép- és Nyugat-Kínában honos C.
mollissima fajokkal. Utóbbi kombiná-
ció a szelídgesztenye kéregrákjával
szemben ellenállónak mutatkozik.

Külföldi és hazai óriások
A szelídgesztenye – mint közismert –
igen magas életkort és jelentõs mérete-
ket érhet el. Az angliai Gloucester-gróf-
ságban Tortworth város temploma mel-
lett élõ egyed állítólag 1100 éves, s
1825-ben kerülete még 1586 cm volt. A
szicíliai Sant’ Alfio szelídgesztenyéjét
2000 évesnek becsülik, s 30 m-es ma-
gasságához 56 m-es törzskerület tarto-
zik. Ennek az Etna északi lejtõjén álló
fának 5 törzse van (egykori tõsarjak), s
az ottaniak „Castagno dei Cento Cavalli
= 100 lovas gesztenyének” hívják, mert
lombsátra alatt ennyi lovas találhat ár-
nyat. (Érdekességként említjük, hogy
1845-ben a törzskerület még 64 m volt,
s akkor „csak” mintegy ezer évesnek

gondolták ezt a fát.) Franciaország leg-
termetesebb fája 14 m kerületû,
Troubois községben dacol az idõvel, s
korát ezer évre teszik. Hasonló méretû
és korú a spanyolországi rekorder is
Potes és Ojido települések között.

A hazai legvaskosabb szelídgesztenye
Velem mellett a Póka-dûlõben állott, s
1174 cm-es törzskerülettel büszkélkedett.
Az 1839/40. év telén kivágták, törzsko-
rongját az Ausztriában lévõ mariabrunni
kutatóintézetbe szállították, de késõbb az
megsemmisült. A róla készült akvarellt
Saághy István, a kámoni arborétum alapí-
tója õrizte, melyrõl csak egy vázlatrajz
maradt meg. Híres és ismert fa volt a
kõszegi Király-völgy gesztenyéje is, mely
törzskerületének 1080 cm-t mértek, s
1967-ben már nem hajtott ki. Törzsének
alsó korongja a helyszínen ma is látható.
Történelmi jelentõségû a Kõszegszerda-
hely melletti dombon állott három, ma
már elpusztult, 4-5 m törzskerületû gesz-
tenyefa, melyek alatt 1894-ben egy had-
gyakorlat alkalmával három király, ill.
császár tanyázott („Háromkirály geszte-
nyék”). Egy 1796. évi adat szerint a Bara-
nya megyében, Zengõvárkony mellett ál-
ló gesztenyefa mellmagassági törzskerü-
lete 1130 cm volt. A felsorolást még
hosszan lehetne folytatni a gesztenyeóriá-
sokról és matuzsálemekrõl az ország más
területeirõl is, de sajnos java részük már a
múlté.

Dr. Bartha Dénes
egyetemi tanár

Történelmi emlékparkot avattak a törté-
nelmi település lakói, követve õseik pél-
dáját, akik 1889-ben mint „kegyeletes
hazafiak, közadakozásból emeltek” az
1848-as szabadságharc emlékére emlék-
oszlopot. A fölállított kopjafa a hõsöket
idézi. A kopjafán található évszámok: 

1456. „a törökök császárát a vár alól
és a mezõrõl is legyõzve levertük, Isten
segítségével ágyúit is elfoglaltuk” (Hu-
nyadi János nándorfehérvári jelentése).

1606. „szeretettel intvén mind az er-
délyieket és magyarországi híveinket...,
hogy Magyarországtól, ha más fejede-
lemség alatt lesznek is, el ne szakadja-
nak!” (Bocskai István fejedelem).

1956. „Mennybõl az angyal, menj si-
etve, az üszkös, fagyos Budapestre, oda
ahol az orosz tankok között hallgatnak
a harangok” (Márai Sándor).

2006. Mi, az utódok, csak hasonló
szellemi értékek fegyverzetében lehet-

tünk méltóak történeti folytonosságunk
megõrzésére. Ezért és az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 50. évforduló-
jára emlékezve állíttatta Pákozd polgá-
rainak közössége.

Az emlékhely cserjéi mellett 10 örök-
zöld és 2 hársfa ültetésével csatlakoztak

az Országos Erdészeti Egyesület kezde-
ményezéséhez (Nagykanizsa, dr. An-
dor József erdõmérnök és a Zala megyei
Önkormányzat kuratóriumának támo-
gatásával indított „Ültess emlékfát a
hõsökért!” mozgalomhoz). Az emlékhe-
lyen felállított kõtömb Wass Albert
portréjával gazdagítja a történelmi em-
lékparkot.

Dr. S. Nagy László

Emlékfaültetés Pákozdon


