
370 Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 12. szám (2008. december)

„Csörögefûz …. Agai tsak kicsiny ütésre
is ízenn elpattannak – írja az 1807-ben,
„Debreczenn”-ben kiadott „Magyar Fü-
vész Könyv –, melly a két magyar hazá-
ban található növények megismerésére
vezet a Linné alkotmánya szerint”. E tu-
lajdonsága okán kapta késõbb a Salix
fragilis a törékeny fûz nevet.

Mítoszok
Varázsfa, boszorkányfa, halálfa. Csak-
nem hihetetlen, amint e végtelen gaz-
dag nemzetség legjellemzõbb fajai, a fe-
hér fûz és a törékeny fûz légiesen fi-
nom, lágyan hajladozó ágaira (1. kép)
és a tavaszi zsendülés sárga színeire
gondolunk. De kellemes a puha barkák
érintése, a kosárfûz üde sárga vesszõi-
nek látványa is. Honnan hát e tragikus
szimbolika? Minden bizonnyal a botoló-
füzek ködös õszutókon párába veszõ,
égbe meredõ vesszõinek boszorkányok
képét idézõ sziluettje okán. A mitoló-
giában azonban összekapcsolódik az
újjászületéssel is, hiszen élet, halál és
újjászületés a folyamatos életkörben, a
„körkörös idõben” nem elválasztható.
Jankovics Marcell több helyütt említi a
fûz szerepét a mítoszokban. Babilon-
ban a megújuló természetet Tamnúz is-
ten képében tisztelték és alakját a tama-
riszkusszal, a fûzzel és a fûvel kapcsol-
ták össze. Az antikvitásban a halál- és
holdistennõk szent fája volt, valamint a
Múzsáké, akiknek lakhelye, a Fûzfák
hegye, a Helikon volt. Talán erre a kap-

csolatra vezethetõ vissza a „fûzfapoéta”
megnevezés is.

A fanaptárban a fûzfát a hétfõhöz és
a Holdhoz rendelték. Az angol és né-
met hiedelemvilágban is megjelent a
fûz, mint a boszorkányok és a tündérek
fája. Boszorkányseprûnek nevezték a
fûzfavesszõvel körbefont kõrisfanyelû
nyírfaseprõt. A palóc lányok által vízbe
hajított, vagy elégetett ’kiszebábut’, ’ba-
nyát’, vagy ’villõt’, fûzfaágakból fonták.
Ezt a jelentéstartalmat a fûz angol (wil-
low), holland (vila) és német (Weide)
nevébõl levezetett teker, fon (well,
wicked, wicker) és a boszorkány (wich)
szavakkal hozzák összefüggésbe.

A téltemetõ, illetve a tavaszünnepeken
ma is dívik az óriási szalma-, fabábuk elé-
getésének szokása szerte Európában. Az
égetés egyrészt segíti a Napot a Föld fel-
melegítésében, másrészt tisztítótûz – ez
utóbbiból maradt a tûz átugrálásának szo-
kása. A szalma-, fûzbábu-égetés a keresz-
ténység elõtti idõk
állat-, illetve ember-
áldozati szokásá-
nak maradványa,
átformált továbbé-
lése. A rítus áldoza-
ta a „fûzfakas-Gar-
gantua” idõszaki ki-
rály, a véget érõ te-
let, a farsangot tes-
tesíti meg. A télte-
metõ bábú sok he-
lyütt húshagyó
kedden, a böjt kez-
detén vettetett tûz-

be vagy vízbe. A görög mitológiában a
tûz megtisztítja és teszi halhatatlanná azt,
aki átmegy rajta, a víz pedig a megfiatalo-
dást, az újjászületést hozza. A tavasszal
készült bábú, a fent említett villõ, pántli-
kákkal díszített fûzfaág, a megújult föld
jelképe, amint Jankovics írja a hasonlósá-
ga miatt a fûz a Jézust köszöntõ pálmaág-
ra emlékeztette a híveket. A lányok az es-
ti litánia után jártak villõzni a húsvéti ün-
nepkör szertartása szerint. Virágvasárnap
meg is szentelték a villõt, ez a fûzbarka-
szentelés ma is élõ szokása. A következõ
év hamvazószerdáján azután a szentelt
barka hamvával hamvazkodtak.

A halál és a születés, a természet foly-
tonos megújulásának szimbolikája Cseh-
országban is a kiszebábuval, illetve a vil-
lõvel kapcsolódott össze. Frazer írja le,
hogy a leányok a Halált napnyugtakor
vízbe fojtják, az erdõbe mennek, kivág-
nak egy zöld lombos fát; erre nõnek öl-
töztetett babát akasztanak, színes szala-
gokkal díszítik és „Nyár”-nak nevezik.

Mivel a víz az egyetemes határjelkép
az élet, halál mezsgyéjének is szimbólu-
ma, a vízkedvelõ fák, a nyár, az éger és
a fûz a sorsfordulók jelképei. Pálmaág-
ból, fûzfagallyból és mirtuszágból köt-
nek csokrot a zsidó újévet követõ za-
rándokünnep, a Szukkó alkalmából. A
csokor az újjászületést jelképezi, lévén
a fûz a halál, a pálma a születés, a mir-
tusz pedig a halál és újjászületés szim-
bóluma. Az életfák és a halálfák mind a
körkörös idõ szimbólumai. A tevékeny-
ségek befejezése, a megérkezés a vé-
get, adott összefüggésben a halált jelké-
pezi, csakúgy, mint a szerelmi betelje-
sülés is, aminek szép példája a lókikö-
tés motívuma – írja Jankovics, és idézi a
Bartók Béla gyûjtése nyomán ismertté
vált népdalt:

KONKOLY-GYURÓ ÉVA*
Az év fája

Kultúrtörténet, kertészet és tájkép

* NyME Környezet- és Földtudományi Intézet

1. kép: Törékeny fûz a hollandiai Biesbosch Nemzeti Parkban

2. kép: Botolófüzek Lébény belterületén
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„Megkötöm lovamat szomorú fûzfához,
Lehajtom fejemet két elsõ lábához.
Lehajtom fejemet a babám ölébe,
Hullatom könnyeim rózsám köté-

nyébe.”
Az európai néphagyományban a

boldogtalan szerelem és a gyász jelké-
pévé vált szomorú fûzrõl szól a Vikár
Béla gyûjtötte szomorú népdal:

„A fûzfa is lehajtotta leveleit,
Hogy az esõ ki ne mossa a tövit;
Én is búnak hajtottam a fejemet,
Elszólta az irigy a szeretõmet.”
A mesevilágban a hõsök gyakran fán

születnek, és ott találják meg a varázs-
vesszõt, vagy varázserejû fegyverüket
is, amely gyõzelemre segíti õket. A Vi-
lágszép Sárkány Rózsa és más mesék-
ben is a királyfi a füzesben heggyel föl-
felé nõtt kardot talál, amely magától
vagdalkozik.

A füzek hagyományos és új hasznai
A fûz a gyógyításban igen fontos szere-
pet kapott az írott történelem legkoráb-
bi századai óta. Már a Kr. elõtti 7. szá-
zadból vannak adatok a szalicin gyó-
gyászati felhasználására. Számos vonat-

kozó publikáció a szalicintartalmú fûz-
fakérget az aszpirin természetes elõdje-
ként említi, amelyet már a folyó menti
kultúrákban is láz- és fájdalomcsillapí-
tásra használtak. Ennek a gyógyhatás-
nak a megerõsítését volt hivatott fokoz-
ni az a bolgár hiedelem, miszerint a láz
ellen az a legjobb, ha a beteg éjfélkor
körbefut egy fûzfát, és azt kiáltja: „a hi-
deglelés verjen ki téged, a Nap melegít-
sen fel engem”.

Jóllehet az antik mitológiában a fûz
sokhelyütt, mint a halál jelképe jelenik
meg, az Apollónt kísérõ múzsák gyó-
gyító fájaként is számon tartják. Melius
Péter Herbáriuma szerint „a fûzfa levele
és az héja szárasztó, szorító”. Javallja a
levelét borogatásként dagadt szemre,
fõzetét köszvényre, fülfájásra, Colica el-
len pedig a levél boros fõzetét. 

A fûzfáknak elsõsorban hosszú, vé-
kony és igen állékony, rugalmas vesz-
szõit hasznosítják régóta kosárfonásra
és más használati cikkek készítésére.
Elsõsorban a kosárfûz, a Salix vimina-
lis, de a fehér fûz és törékeny fûz ves-
szõi is alkalmasak e célra. Az évente
hosszúra növekvõ vesszõket a törzs ko-
rona-elágazásánál vágják le, ez a boto-
lás. Amint fent is említettük, a gömbfor-
mára növekedõ törzsfejbõl kiágazó sár-
ga vesszõk különleges, ködös teleken
misztikus és ijesztõ képe okán hozták

összefüggésbe a fûzfát a boszorkányok-
kal és a rémítõ szellemekkel (2. kép). A
botolófüzekhez napjainkban már pozi-
tív kép társul (3. kép). A vízjárta vidéke-
ken és a vízfolyások partjai mentén jel-
legzetes karakteradó tájelemek.

Napjainkban a füzeket gyors növe-
kedésük miatt energiaültetvényeken is
telepítik. Hollandiában a természetvé-
delem és az energetikai célú bio-
massza-termelés szó szerinti egymás
mellett élését valósították meg. Az or-
szágban egyedüliként fennmaradt ter-
mészetes vízivilág a Biesbosch (4-5.
kép) védett holtágai mellett, ezek vizé-
nek felhasználásával létesítettek fûz
energiaültetvényt. A védett területen az
elmúlt évszázadban jóllehet számos
holtágat megszüntettek, ma is fennma-
radt a nyílt vizek és a puhafás ligeter-
dõk mozaikja (6-7. kép). A szomszédos
területen kiterjedt botolófüzest tartanak
fenn, amit a legutóbbi idõkben energia-
nyerés céljára hasznosítanak és bõvítik
a területét. Csatornákat ásnak, és ezek
mentén telepítik a fûzsorokat (8-9.
kép). Az idõsebb ültetvényekrõl szár-
mazó vesszõk bálái figyelemreméltó
biomassza-tömeget képviselnek (10-
11. kép). E konkrét példa semleges, a
füzek új energetikai célú hasznosításá-
nak tényszerû bemutatása. Megjegyez-
zük, hogy a faanyag energiacélú alkal-

6. kép: Biesbosch térképe 1850-bôl 7. kép: Biesbosch térképe 1981-bôl

4. kép: A Biesbosch Nemzeti Park bejárata
5. kép: Holtágak és puhafás ligeterdôk a Bies-
bosch-ban

3. kép: Botolófûz-fasor a Hanságban
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mazása kétségkívül számos veszélyt
hordoz, aminek tárgyalására nem e cikk
keretei szolgálnak.

A fûzfa mérnökbiológiai hasznosítása
a gyors és biztos gyökerezõ-képességé-
nek köszönhetõ. Az összefonott fûzvesz-
szõk végeit a földbe szúrva, azok meg-
gyökeresednek, és élõ hálóként védik a
talajt a lemosódástól. Elsõsorban rézsû-
kön és vízmosások megkötésénél, víz-
partokon alkalmazzák. A mérnökbioló-
giai alkalmazás továbbfejlesztésébõl ala-
kult ki a füzek talán legkevésbé ismert
hasznosítási módja, a fûzépítészet. E so-
rok szerzõje elõször Franciaországban, a
Loire-völgy egyik legszebb kastélykertjé-
ben, Villandry-ban találkozott fûzfa kerti
építménnyel, egy pad fölé boruló fél-
gömb-sátor formájában, ami nem volt
más, mint egy meggyökereztetett óriás-
kosár. Hazánkban a Pagony Tájépítész
Iroda készített több fûz-építményt, ame-
lyek az organikus építészet és kertépíté-
szet átmenetének és összefonódásának
gyönyörû példái. Ez az építési mód pél-
daértékû nem pusztán formavilágában,
esztétikai értékében, de a fenntartható
fejlõdés szolgálatában is. http://fenntart-
hato.hu/epites/leirasok/epulet/epitestech-
nologiak/fuzepites.

Földrajzi nevek, táji vonatkozások
A Földrajzi Nevek Etimológiai Szótárá-

ban számos földrajzi nevet találunk,
amely a fûzfák gyakori elõfordulására,
füzesekre utal. Ilyenek: Füzesabony
(Heves m.), Balatonfûzfõ (Veszprém
m.), Rábafüzes (Vas m.), Fûzvölgy (Za-
la megye). Fûzfákkal szegélyezett vízfo-
lyásból származtatható a Fûztû megne-
vezés, amelyben a tõ, a vízfolyás legal-
só részét jelenti. A Zemplén megyei Fü-
zér településnév is ez utóbbi példája,
Gyõrffy szerint a fûzzel benõtt ér volt a
névadó. Füzesgyarmat a Berettyó és a
Sebes-Körös között elterülõ füzes ber-
kekkel kapcsolatos.

Európa síkságainak vízrendszere a
folyószabályozások révén az elmúlt év-
századok során csaknem teljesen átala-
kult. Az egykori kiterjedt, állandóan,
vagy idõszakosan vízborította terüle-
teknek csak elenyészõ hányada maradt
meg, többnyire a folyók hullámterei-
ben. Mendöl a két háború között leírta,
hogy az Alföld egykor 38 000 km2-es
természetes ártere a folyószabályozá-
sok után 2800 km2-nyi hullámtérre zsu-
gorodott (12. kép). Itt az árvizek lefo-
lyását gyorsítandó, vagy egyéb okokból
sok helyen kivágták a természetes er-
dõket, vagy ültetvényekkel helyettesí-
tették azokat. A gátak mögött, a víztõl
védett területeken pedig nem maradt
fenn a puhafás ligeterdõk élõhelye. A
folyóinkat kísérõ füzeseket ezért a tár-

sulások vörös könyve a mérsékelten
veszélyeztetett kategóriába sorolta. Saj-
nálatos módon a botolófüzek még in-
kább veszélyeztetettek, egyre keveseb-
bet találunk belõlük. A Hanság vidékén
még fellelhetõ néhány szép fasor, akár
településen belül is (2-3. kép).

Hasonlóan védett tájértékként tart-
ják számon az eltûnõ botolófüzeket
Németországban. Megõrzésük össze-
függ a kosárfonás tevékenységének és
ismeretének fenntartásával. Kosárfonó
iskolát és kosármúzeumot létesítettek.
Ez pedig egészében a helyi, természe-
tes anyagok, helyi munkaerõvel való
feldolgozásának példája a tájgazdálko-
dás és a fenntartható fejlõdés egy apró,
de nem jelentéktelen mintaértékû
mozzanata. Gondoljunk csak bele mi-
lyen használhatósági, tartóssági, kör-
nyezeti hatásbeli, igényességbeli és
szépségbeli különbség van egy fonott
kosár és egy mûanyagzacskó, vagy egy
mûanyagtál között. És a folyamat töké-
letesen organikus a vizes élõhelytõl az
emberig a kosáron át, ami környezet-
barát termékként hozzájárul a megél-
hetéshez és mintegy pozitív mellékha-
tásként egy jellegzetes tájelem fenntar-
tásához.

A füzek többnyire erdõkben, erdõ-
foltokban, ritkábban szoliterként for-
dulnak elõ a tájban. Mindazonáltal 76

8. kép: Árokásás fûz energiaültetvény bôvítéséhez 9. kép: Fûz energiaültetvény a Biesbosch szomszédságában

10. kép: Koros botolófüzek a Biesbosch-ban 11. kép: Fûzvesszôbálák az energiaültetvény szélén
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fûzfát találhatunk a hazai famatuzsále-
mek adatbázisában. Túlnyomó többsé-
gük fehér fûz, ezen felül 7 szomorúfûz
és mindössze 3 törékeny fûz szerepel a
listában. A Somogy megyei Barcson ta-
lálható a legnagyobb fehér fûz a „Jami-
nai öreg fûzfa”, amelynek hat törzse
összesen 10,5 m-es átmérõjû. Egészsé-
ges egyed, bár néhány ága lehasadt a
viharoktól. A balatonlellei öreg fûznek,
amelyet 1973-ig az ország legnagyobb

fûzfájaként tartottak számon, 7,7 m-es a
törzskörmérete. A fehér fûzek között
több 6 m feletti törzsátmérõjû egyed ta-
lálható az országban, többek között a
Szigetközben és Somogy megyében. A
törékeny fûzek 3 terebélyes, idõs pél-
dánya az adatbázis szerint rossz egész-
ségi állapotú. Villámsújtotta a Soponya-
Kálózon található egyed, töredezõ ágú
a vajtai és odvas, száradó a mezõhegye-
si példány.

Kerti dísznövény
Míg a tájban kétségkívül a fehér fûz és
a kecskefûz terjedt el leginkább, a ker-
tekben a szomorú fûzeké volt mindig a
vezetõ szerep. Johnston 1987-ben né-
met nyelven is kiadott, fákról írott en-
ciklopédiája szerint az eredeti szomorú-
füzet, a Salix babylonica-t a 18. század
elején hozták be Kínából. Ez volt Na-
póleon kedvenc fája, amelynek szép
példánya alatt kívánt nyugodni Szent
Heléna szigetén. A császár kitüntetõ
szeretete a fa iránt nagyban hozzájárult
a késõbbi népszerûségéhez. Napóleon
fûzfájáról a temetése után számosan
törtek hajtást és késõbb sokan állítot-
ták, hogy bizonyos európai példányok
ebbõl származnak. A mai szomorúfû-
zek már a Salix babylonica és a Salix
alba keresztezésébõl származnak. A
kertekben fõként a S. alba ’Tristis’-t ta-
láljuk. A hatalmas termetû, a kert ké-
pét dominánsan alakító szomorúfûz
mellett a közepes és kis méretû bokor-
fákon és cserjéken át az egészen apró
termetû sziklakerti törpecserjékig a fü-
zek több mint 70 Európában élõ fajá-
nak számos fajtáját, kerti díszváltoza-
tát is ültetik a kontinensen és hazánk-
ban is.

12. kép: Természetközeli ligetes puhafás ligeterdô a Rábca árterében Gyôrsövényháznál

Egészséges munkahelyek – jó önnek, jó
a vállalkozásának –, ez volt a szlogenje
annak az európai kezdeményezésnek,
melynek keretében országos munkavé-
delmi konferenciát szerveztek a kocká-
zatelemzés fontosságát hangsúlyozó
kampány keretében, Budapesten. A ta-
nácskozáson hazai, illetve nemzetközi
példákon keresztül, szakemberek hív-
ták fel a figyelmet a kockázatértékelé-
sek jelentõségére.

Munkabiztonsági szempontból a fa-
kitermelési tevékenység az egyik leve-
szélyeztetettebb szakmának tekinthetõ.
Az ágazati tapasztalatokról Bíró Imre, a
NYÍRERDÕ Zrt. Baktalórántházi Erdé-
szetének igazgatója (képünkön) szá-
molt be a konferencián. 

Ma Magyarországon évente 650-700
fakitermeléssel kapcsolatos munkabal-
eset történik. A becslések szerint min-
den tizedik munkavállalót ér baleset
(Németországban például „csak” min-
den nyolcadikat), ám az esetek jelentõs
részérõl – sokszor a munkaadók, de
sokszor a munkavállalók sem, vagy
csak jelentõs késéssel értesítik a hatósá-
gokat.

Bíró Imre elõadásában az egyéni vé-
dõeszközök használatának fontosságát
hangsúlyozta. Elmondta, hogy gyakran
elõfordul az, hogy a vállalkozások meg-
vásárolják ugyan ezeket az egyébként
drága védõeszközöket, de azok szava-
tossági idejének betartására már nem fi-
gyelnek. A biztonságos erdei munka-
végzés alapfeltétele az egyéni védõesz-
közök megléte és rendeltetésszerû

használata. Emellett nagyon fontos a fa-
kitermelés munkafolyamatának részle-
tes kockázatelemzése, vagyis minden
rejtett veszélyforrás feltárása – fogalma-
zott a szakember.   

A NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt.
tavaly – az erdõgazdálkodási ágazat sze-
replõi közül elsõként – kötött partnersé-
gi együttmûködést a foglalkoztatás biz-
tonságáért az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõséggel.

Vereb István

Kockázatértékelési konferencia

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738

rendszeresen szemlézi
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