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A budai János-hegy keleti oldalá-
nak védett hajlataiban, lankáin és
még a Budakeszire nézô lejtôkön
is az 1570-es évektôl szôlô-, gyü-
mölcstermelés virágzott. [Dr. Zol-
nay] A háborús idôk és a filoxéra a
kis szôlôsgazdák százait tették
tönkre és elvadultak a szôlô-, gyü-
mölcsöskertek az 1650 körüli idôk-
re. Az 1700-as években kezdôdtek
újra telepítések, és azután az 1867
utáni idôszak „békeidejében” sze-
lídgesztenyések, cseresznyések,
szilvások, dió és mogyoró gyümöl-
csösöket telepítettek eleink. Ele-
ven hírmondókat lehet még találni
a Szépvölgy-felsôn, a Hunyad-
ormon és a János-hegy alatt. Egy
feltehetôen az 1700-as évek telepí-
tésének hírmondóját szeretném
benevezni az írásom címébe fog-
lalt „versenybe”. A felvételen látha-
tó ez a csodás fa. Méretei és formá-
ja is lenyûgözô, a három fô törzs-
rész földig ágas méretes sátra most
kezd bontani. A lecsüngô barkák
után smaragd levélkék indulnak, aztán
zárul június körül a lombsátor. Raga-
dozók, vándormadarak pihenôhelye,
messzelátó fája a magasan kiemelkedô
gömbös koronafô. Amikor a termés
érik és sárgulnak a levélzsindelyei, lá-
togatják igazán színes erdôlakók, mó-

kusszülôk tanítják fiaikat famászásra,
szajkók párosan csemegéznek, varjú-
csapatok ülnek itt tanácsot a felsô hin-
tázós ágakon.

A deres novemberi reggeleken sár-
gásvörös lesz az élô sátor, potyognak a
kócos terméscsomók és cickányok,

egerek szorgosan gyûjtik téli kamrá-
ikba az ízes magokat.

A december eleji tükrös fagy és az
éles szél kopaszítja a fát, zörögve
hullanak és terítenek színes szônye-
get a levélmozaikok a földes körszo-
bában. Kirajzolódik az ormos, gör-
csös, sérült erôs törzs és az égbe nyú-
ló ágkarok szövevénye, zegzuga.

Kevés dísszel, zörgô feketére
aszott kupacsokkal havasan ünnep-
li a karácsonyt, pihen és várja az új
tavaszt. Ezt teszi, gondolom, közel
300 éve, mert valahol az 1600-as
évek végén kerített itt egy kis birto-
kot egy budai török elôjáró. Hozta
ezt a fácskát török földrôl és ültette
a háza elôtti kertbe, hogy emlékez-
tesse távoli otthonára. A törökös stí-
lusú ház és ez a fa átvészelte a hábo-
rús és az idôjárási viharokat. A korát
levéltári, történelmi és tulajdonosi
adatokból próbáltam pontosítani,
ám igen kevés információ található.
A magasság, átmérô és a korona
méreteinek összehasonlítása segí-

tettek a kormeghatározáshoz.
Ezt a csodálatos török mogyorófát

még az is lehet, hogy II. Rákóczi Ferenc
láthatta, egy biztos: védelemre és gon-
dozásra érdemes.

Bezzegh Péter
erdész

Az ország legszebb fája

Dr. Szalontai Évától, az Egyesület
elnökétôl kaptam meghívót a ren-
dezvényre, ahol az emuhús mellett egri
vörösbort kóstolgathattak a megjelent
újságírók. Megtudhattuk, hogy az
Ausztráliában honos madár monogám.
Hogy egy összeszokott emupár akár 20
évig is kitart egymás mellett. Az
emuhús mondhatni tökéletes, a leg-
egészségesebb húsok közé tartozik.
Színe akár a vadhúsé, vörös, koleszte-
rintartalma pedig még a pulykáénál is

alacsonyabb. Egy kilogramm emuhús-
ban mindössze annyi kalória van, mint
ugyanennyi borsóban. A szívgyógyá-
szok szerint a vérszegények, az érrend-
szeri és szívbetegek számára az emuhús
különösen egészséges.

Öt jól fizetô terméke van: húsa, bôre,
olaja, zsiradéka, tojása.

Az emu vágásra érett 12–14 hónapos
korában.

Tojása 40–70 dkg, megfelel 10 tyúk-
tojásnak.

Az emu tojásrakási idôszaka novem-
bertôl áprilisig tart.

A tojó évente 15–40 db tojást rak le.
Egy tojónak egy évben 10–30 csibéje

lehet.
És ha valaki emuhúshoz jut, készít-

het ízletes ragulevest:
Emu raguleves:
Apró kockára vágott húst (ha van,

tegyünk bele csontosat is), zöldséget,

gyökeret, zellert, zöldpaprikát, paradic-
somot és vöröshagymát szójaolajon, fedô
alatt puhára párolunk. Amikor már
minden puha, kevés liszttel beszórjuk,
majd hideg vízzel felengedjük, és sóval,
kevés kurkumával, borssal ízesítjük.

Betétnek grízgaluskát fôzhetünk
bele. Tálaláskor tejföllel és citrommal
ízesítjük.

Országunkban az emutenyésztés fela-
dataival az Emutenyésztôk Egyesülete
foglalkozik. Érdeklôdés a 340-4719-es
telefonszámon!

Pápai Gábor

Emutenyésztôk Egyesülete


