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Az elmúlt hetekben a dendrológia iránt
érdeklõdõk szerencsésebbjei – köztük
szerény személyem is – egy értékes és
különleges ajándékot kaptak Sitkei
György akadémikus professzor bará-
tunktól, kollégánktól. A szóban forgó
ajándék egy gazdagon illusztrált könyv
fákról és cserjékrõl. Fákról írt színes
könyvekkel amúgy manapság Dunát le-
het rekeszteni; egymást érik a szebbnél
szebb kiadványok. Ez a könyv azonban
valami egészen másról szól.

Sitkei György gépészmérnök, és füg-
getleníteni tudja magát a rendszertan
unalmas skatulyáitól. Nem csekély iróni-
ával írja ajánlásában, hogy nem ért a fák-
hoz és ezért írt róluk könyvet. A több
mint 800 színes fotót tartalmazó, nagy
alakú kiadvány azonban nem is szokvá-
nyos dendrológia. Hiába keressük ben-
ne a mérsékelt, mediterrán vagy boreális
öv ismert nemzetségeit és fajait. Helyette
Sitkei György olyan tájakra vezet, ame-
lyek kívül esnek akár az erdészeti, akár a
kertészeti dendrológia érdeklõdésén:
Dél-Afrika, Nyugat- és Kelet-Ausztrália,
Tasmania és Új-Zéland kedvenc vadász-
területei. Szemlátomást nem a minden-
áron való hasznosítás lehetõsége foglal-
koztatja, hanem azt a lenyûgözõ élményt
szeretné közvetíteni, amit az evolúció
csodálatos játéka, a fás termetû teremt-
mények szépsége és sokfélesége a ter-
mészetjáró emberbõl kivált. 

A bemutatott tájak és növényzetük

nemcsak földrajzi távolságuk és klímá-
juk miatt egzotikusak. Különlegesek
azért is, mert földtörténeti múltjuk ré-
vén, mint megannyi mentõcsónak, az
evolúció ködébe veszõ õsi családok,
nemzetségek képviselõit mentették át a
jelenbe. Megkapó és döbbenetes él-
mény olyan õsvilági „fával” találkozni,
amely a szinte teljesen csapadékmentes
sivatagban harmatból gyûjti a nedvessé-
get, és föld alatti fásodott tönkjébõl
egyetlen, évszázadokon át növõ levél-
párat növeszt (Welwitschia mirabilis a
Namib sivatagban). Vagy olyan félig
holt, de mégis élõ matuzsálemekkel,
amelyek a Föld legmagasabb kort elérõ
élõlényei (a kaliforniai Fehér hegyek-
ben, 3000 m magasságban, 200 mm-es
csapadék mellet ötezer évet megélõ,
szálkástobozú fenyõk, Pinus aristata).

Sitkei György könyvét áthatja az a cso-
dálat és tisztelet, amely – sajnos – a szak-
májában elmerülõ „szakbarbárból” sok-
szor már-már kiveszett. Megközelítés-
módját jellemzi, amit a fák életérõl ír: „A
fák a természet legtökéletesebb teremt-
ményei. Minden szerkezeti elemük vala-
milyen funkciót lát el, s a funkciók harmo-
nikus egységet képeznek. A fa minden lé-
nyeges eshetõségre fel van készülve, ki-
véve a láncfûrészt.” Mûszaki képzettségét
sem tagadja meg, amikor egy külön feje-
zetben tér ki a fák különleges „élettani
szabadalmaira”: milyen technikai megol-
dásokat alkalmaznak a fák pl. a víz 50-100
méteres magasságba szivattyúzásához.

A különlegesen szép, vagy különlege-
sen nagy fák bemutatása mellett, a szerzõ
nem feledkezik meg a fák anyagáról sem.
Természetesen nem az ipari feldolgozásról
van szó (bár néha az is említésre kerül),
hanem a mûvészien kidolgozott, dísz-
tárgyként elkészített fa szépségérõl. Ez a
témakör átvezet a kultúra és a kultuszok
világába. Hogyan is lehetne a fák és a fa
anyagának szépségét bemutatni a világ
legidõsebb és ma is álló fatemplom-együt-

tesének bemutatása nélkül (Japánban,
Kyoto mellett található) – a másik véglet az
arizonai óriási kandeláber-kaktuszok „ár-
nyékában” álló, fából épült vadnyugati vá-
roska. Néprajzi elemet visz a leírásba a he-
lyi õslakosság által adott nevek felkarolá-
sával: az olvasó pl. az új-zélandi faóriások
leírásánál ízlelgetheti a maori nyelvet: a
pohutukawa (a vörös virágözönnel feldí-
szített Metrosideros excelsa, az „új-zélandi
karácsonyfa”) vagy a Jura-kori arauká-
ria-félékhez tartozó, lomblevelû kauri
(Agathis australis), amelybõl a legna-
gyobb példány a Te Matua Ngahere (az
erdõ atyja) névre hallgat…

Dendrológiavizsgára készülõ egye-
temi hallgatóknak nem ajánlanám ezt a
könyvet. Mindazoknak azonban igen,
akik önfeledten el akarnak merülni a
különleges virágú, bizarr vagy óriás ter-
metû fás növények világában, és egy
pillanatra megállj-t akarnak parancsolni
maguknak rohanó korunkban, mert va-
ló igaz: szépség lakozik minden fában.
És ezt néha észre kell vegyük a minden-
napokban is. 

(Sitkei György: Érdekes fák és bokrok
más tájakról. Magánkiadás, 440 A4-es ol-
dal. Megjelent az Ember az Erdõért Ala-
pítvány, több egyetemi intézet és a Zalai-,
Bakonyi-, Mecseki- és Szombathelyi
Erdõgazdasági rt.-k támogatásával, a
NyME, Sopron gondozásában, 2006).

Mátyás Csaba
tanszékvezetõ

Egy dendrofil feljegyzései: ami a
dendrológia szakkönyvekbõl kimaradt



A harmadik oldal

ASelmeci Társaság felkérésének eleget téve, a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem V. erdõmérnök
klubhelyiségében került vetítésre a „Sopron Nagy

Napjai” c. filmgyûjtemény 7. része. 
Ebben az érdeklõdõk bepillantást nyerhettek a volt

Magyar Királyi Bánya- és Erdõmérnöki Fõiskola, a
késõbbi Mûegyetem múltjába. A filmfelvételek dr.
Friedrich Károly munkáját dicsérik. A soproni városi
mozi legendás igazgatója már 1927-tõl rendszeresen
filmezte szeretett szülõvárosát. Külön érdekesség ebbõl
az idõszakból az akkori Alma Mater mindennapjait -
benne a selmeci hagyományokat is – megörökítõ kis-
filmje.  A villódzó celluloidszalag emléket állítt az akko-
ri professzoroknak, tanároknak és diákoknak egy-
aránt. Láthatjuk többek között az elsõ ballagás képeit
(1923!-ból), az ún. vidám ballagás képsoraival színe-
sítve. Elvonulnak elõttünk a „régi és új erdészek”, az
„eladó leányok”, „a Ruhr vidéki gyõzõk” a „Hatástan
zenekar” és a „gólyák” csapata. Elõttünk gördül ki a
zsúfolásig megtelt filléres gyors a GySEV pályaudvarról.
Még a vasúti kocsik tetején is a búcsúzva integetõ bá-
nya- és erdõmérnökök ülnek. A film külön érdekessége
egy búcsúzó török bányamérnök. Ezután feltûnik elõt-
tünk Riska tehén társaságában „Steingruben nagyköz-
ség” teljes elöljárósága. Az 1933-as nagy és méltóságtel-
jes ballagás képsorai után az akkori hallgatók valden-
jeit és grubenjeit csodálhatja meg a figyelmes szemlélõ.
A Mûegyetem ifjúsága tömött sorokban vonul fel a Hû-
ség Napján (december 14.) a Várkerületen, és teljes lét-
számban tiszteleg március emléke elõtt. Ott vannak a
30-as évek revíziós nagygyûlésein és a felvonulásokon
is. Nem feledkezve meg hõseikrõl, a temetõkben is leró-
ják  kegyeletüket az 1919-es vörös terror áldozatai és
Nyugat-Magyarország mártírjai elõtt. 

Machatsek Gyula erdõmérnök és Szechányi Elemér
bányamérnök hallgatók sírján ma is koszorúk és mé-
csesek emlékeztetnek bennünket  Sopron iránti hûsé-
gükre és áldozatvállalásukra. A selmeci-soproni hagyo-
mányok, a régmúlt emlékeinek ápolása ma is kötelessé-
günk.

Ezúton kérek mindenkit, hogy akinek tulajdonában
a korral kapcsolatos relikviája van, szíveskedjen jelezni
könyvtárunknak.

ifj. Sarkady Sándor
NyME Központi Könyvtár

fõigazgató
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