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A szarvasi mamutfenyőt sokan 
ismerik. Szarvasnak és a méltán híres 
arborétumának évente több tízezer lelkes 
látogatója van és a kert sok-sok szép fája 
közül ez a legnagyobb, legmagasabb és 
talán a leghíresebb is.  

Mikor régen, úgy egy emberöltővel 
ez előtt először jártam az arborétumban, én 
is erre a fára csodálkoztam rá leginkább. 
Aztán nem sokkal később, mikor nekiláttam 
kivágni az árnyékába szorult, vadonnőt zöld 
juharokat, majdnem vesztét okoztam. 
Szerencsére túlélte a körülötte lévő fák 
hirtelen kiirtását. Azóta többször másztam 
fel rá, hogy ápoljam, levágjam száraz ágait, 
legutóbb pedig őt szemetem ki arra, hogy 
Magyarország első, fára szerelt 
villámhárítójának legyen büszke viselője. 
Szóval hosszú élete utóbbi harminc évének 
magam is tanúja voltam. Erről a fáról írom 
most mesémet. 

 

A mamutfenyő 

A mamutfenyő a földi élővilág 
legnagyobb teremtménye. Ez figyelemre 
méltó! Ilyennel illik a kedves Olvasó 
érdeklődését felkelteni. 

A mamutfenyő természetesen 
fenyőféle, de különleges fenyőféle. A 
botanikusok szerint is olyan különleges, 
hogy közeli, nemzetségbéli rokona nincs is, 
így egyedül alkotja a mamutfenyő, a 
botanikus szaknyelve szerint 
Sequiadendron nemzetséget. Legközelebbi 
rokona talán a tengerparti óriásfenyő, 
botanikusul Sequoia sempervirens, mely 

tőle nem is messze, Kalifornia 
tengerpartvidékén honos és arról híres, 
hogy 10-15 méterrel magasabbra 
ágaskodik, mint a mamutfenyő. Ezt a fajt 
tartják a legmagasabb fának. Távolabbi 
rokonait is keresték a növénytudósok. 
Elsőnek a mocsárciprus féléket hozták vele 
rokonságban, ma meg a ciprusfélék 
családjába sorolják.  

A hegyi mamutfenyő sem kicsi. Ha 
nem is olyan magas, mint a tengerparti 
mamutfenyő, de legmagasabb példányai 
meghaladják a 100 métert! Tehát 
magasabbak, mint a Szent István Bazilika 
vagy az Országház kupolája. A korona 
alakja a magas hegyekhez alkalmazkodott 
karcsú, kúpos. A havas, szeles időjárásban 
nem előnyös a terebélyes korona. Gyökere 
mélyre hatoló, de a talaj felszínén széles 
tányért is fejleszt. A gyökérnek 1 000 tonna 
tömegű föld feletti részt kell megtartani és 
egyhelyben állva több ezer évig kell 
táplálni. Ezt csak mély és egyben terebélyes 
gyökérzettel képes megtenni. Törzse 
szálfaegyenes, elágazás nélküli sudárban 
folytatódik a koronában, látványosan 
dongás, alul jóval vaskosabb, mint felül. A 
törzset védő kéreg rendkívül vastag, három-
négy arasz, 60-70 cm! Puha, újjal 
benyomató. Ez a vastag kéreg védi meg a 
mamutfenyőt az erdőtüzektől, melyek 
háromezer esztendő alatt, a legidősebb 
egyedek élete alatt, egy párszor 
előfordulhattak. Levelei pikkelyszerűek, 
elvágva háromszög keresztmetszetűek, a 
hajtásokon spirálisan, három sorban 
helyezkednek el.  



Toboza fél arasz, tojásdad alakú. A 
fiatal növények 12 éves korukban érlelik 
első tobozaikat, amik csak két év alatt érnek 
be, és akár húsz évig is zárva maradhatnak. 
A sötétbarna magok 3–6 mm-esek, 1 mm 
vastagok, mindkét szélükön 1 mm-es 
szárnnyal. Akik megszámolták, azt 
mondják, hogy egy toboz átlagosan 230 
magot tartalmaz. Egy-egy nagyobb példány 
akár 11 000 tobozt is érlelhet egy 
esztendőben és ezzel 300 000–400 000 
utódnak ad esélyt az élete folytatásához. 
Nem javaslom, hogy tovább számoljuk ezer 
évig, a megtermett magok számát! A 
szárnyas magok az anyanövénytől akár 180 
méterre is elröpülhetnek. Tehát a toboz 
hosszú évekig fogva tarja a magokat. 
Néhány mag kihullik a forró nyári napokon, 
amikor a toboz kissé összetöpped, de a 
többségük csak akkor szabadul ki, ha a 
toboz erdőtűz vagy rovarkár miatt kiszárad. 
A magvak kiszabadulását két állat, a 
Phymatodes nitidus nevű bogár és a 
Douglas-mókus is segíti. A bogár a fa 
tobozaiba rakja petéit, és a kifejlődő lárvák 
kacskaringós járatokat rágnak. Ezzel 
felborítják annak vízháztartását, és a toboz 
kiszárad. A mókus a fa húsos, zöld tobozait 
rágcsálja, és eközben ugyancsak kihullhat 
néhány mag. A magok hiába vártak a 
tobozban húsz évet, hogy földre hulljanak, 
sorsuk ott sem egyszerű. Bár a tűleveles, 
nedves humuszon is kikelnek, de ezek a 
magoncok elpusztulnak nyáron, amikor az 
avar teljesen kiszárad. A magoncok csak 
sok ásványi anyagot tartalmazó 
termőtalajon, teljes napfényben fejlődnek 
rendesen. Más növényfajokkal eleinte 
kevéssé versenyképesek, ezért többnyire 
csak erdőtűz után tudnak kifejlődni. A tűz 
után maradó hamu egyúttal az ultraibolya 
sugarak káros hatásától is óvja a magokat. 
Tehát a hegyi mamutfenyőt az erdőtűz 
nemhogy elpusztítja, de kimondottan segíti! 

És még egy érdekes dolgot jegyezett 
fel a növénytan. Fáját az arra hivatott apró 
élőlények nehezen korhasztják, annak 
ellenére, hogy egyáltalán nem tömör. 
Fajlagos tömege a víznek fel! Hát nem 
csoda egy teremtmény? 

 

Felfedezése 

Az új világban, a kaliforniai Sierra 
Nevada hegység nyugati oldalán, 1400-
2600 méter magasan honos. Az egyik 
történet úgy szól, hogy itt talált rá egy 
Walker nevű sápadt arcú, 1833-ban, mikor 
a Yosemite-völgy északi részén fekvő 
Sierrán egy megsebzett medve nyomába 
eredt. Állítólag szálláshelyére visszaérve 
mesélt az óriási fákból álló erdőről. A fák 
pontos helyében nem volt biztos és társai 
nem mutattak nagy érdeklődést fák 
megkeresésére. A mamutfenyők feledésbe 
merültek. Egy másik történet szerint a 
felfedezője J. K. Leonard nevet viselte.  

Ez előtt a történet előtt háromszáz 
esztendővel, 1542-ben Juan Rodríguez 
Cabrillo spanyol utazó által felfedezett 
Kalifornia ekkor még csendes életet él. A 
spanyol missió kevés fehér embert telepített 
le. 1846-ban Kalifornia még Mexikó része, 
majd aztán rövid ideig önálló köztársaság, 
mely 1850-ben lesz USA tagállam. A 
medvevadászok közömbössége érthető. 
Más izgatja a messziről jött fehér embert 
ebben az időben. Amikor mi a 
szabadságunkért harcolunk, éppen akkor 
robban ki a kaliforniai aranyláz. Azt, amit a 
spanyol ferences misszió nem tudott elérni, 
hogy embertömegeket csábítson ide, a sárga 
láz megtette. Tíz esztendő alatt 300 000 
ember telepedig le Kaliforniába, köztük 
honfitársunk Haraszty Ágoston.  



A feledésbe merült óriásokra 1852-
ben, 19 év múltával talál rá újra egy Down 
nevű kalandor. Ekkor került be a 
mamutfenyő a fehér ember történelmébe.  

Persze a hatalmas fa előtte sem volt 
ismeretlen a természettel együtt élő, 
vadászó, gyűjtögető őslakók, a kaliforniai 
indiánok számára. A legenda úgy szól, hogy 
óvták és féltették a tüzesvízről, a 
tüzesnyílról és a dinamitról ismert fehér 
ember elől. Mintha megsejtették volna 
közös sorsukat. Először a kaliforniai indián 
törzsek, a világhálós lexikon szerint a 
csumasok, hupák, jurokok, luiszenyók, 
pomók kerültek rezervátumba, majd pedig 
féltett fáik, a mamutfenyők. Talán az 
utóbbiak jobban jártak?  

És milyen igazuk volt az 
indiánoknak. A fehér ember rögtön azon 
törte a fejét, hogy mi módon tud egy-két 
példányt elpusztítani és az angol király 
színe elé vinni. Végül is több hónap 
küzdelem után sikerült egy hatalmas 
példányt leteríteni. Pontosan1891-ben. Arra 
nem számítottak, hogy a közel 100 tonnás 
fa törzse mélyen a talajba süllyed miután 
elvágódik. Így csak a kérgét és egy szeletét 
tudták Angliába hajózni. Az egykori British 
Múzeumban, a mai londoni Natural History 
Museumban látható a kivágott fa egy 
szelete, melyen 1300 évgyűrűt 
számolhatunk!  

 

Elnevezése 

Elnevezése is csaknem olyan 
kalandos, mint felfedezése. Az óriásfákból 
álló erdő újrafelfedezése után William Lobb 
1853-ban látogatta meg Albert Kellogg 
kíséretében. Kellog a mamutfenyő 
begyűjtött tobozait magjait a kaliforniai 

Tudományos Akadémiának adta, Lobb 
december közepén a begyűjtött magokkal 
Londonba utazott. Két héten belül John 
Lindley botanikus, valamint Arthur 
Wellesley Wellingtonia gigantea néven 
közzétette a fajt, amit Wellington herceg 
tiszteletére nevezték el. Nem tudták, hogy 
ez a néven már egy másik fajt nevezetek el. 
Nem ez volt a legnagyobb baj. Az 
elnevezésen az amerikai botanikusok 
felháborodtak mert a világ legnagyobb 
fáját, büszkeségüket egy olyan angol 
háborús hősről nevezték el, aki egyébként 
soha nem látta a fát. Az amerikaiak 
haladéktalanul közzétették a különféle 
nevek sorozatát, amelyek egyike sem volt 
érvényes a botanikus nevezéktan szabályai 
szerint. Többek között 1855 májusában 
Kellogg, Lobb útbaigazítója Taxodium 
giganteum néven írta le. Ez azonban már az 
ötödik megjelent név volt. Ezután 
beszálltak a franciák is a névadásába. 
Joseph Decaisne 1854-ben a fajt Sequoia 
gigantea néven publikálta. Ezt végül a brit 
botanikusok elfogadták és a Wellingtonia 
lassan eltűnt az irodalomból. De a Sequoia 
gigantea szintén nem volt elfogadható név, 
mivel Endlicher korábban már felhasználta 
a vörösfenyő kertészeti változatának 
leírására. A problémát nem sikerült 
kielégítően megoldani mindaddig, amíg az 
amerikai John T. Buchholz 1939-ben le 
nem írta a Sequoiadendron új, önálló 
nemzetséget.  

Tehát a közel száz évig tartó 
kalamajka után a hegyi mamutfenyő 
tudományos neve Sequidendron giganteum 
Decne, (Lindl.) J.Buchholz, 

De itt még nem ért véget a 
keresztelés története. A Sequoia névvel nem 
a hegyi mamutfenyőt illeték először a 
botanikában. A név Squo-Tah vagy másik 



ismert nevén George Guess cseroki 
törzsfőnök neve, aki a fehérektől 
megirigyelt írást átvette és megalkotta az 
indán ábécét. Sequia, vagyis George Guess 
nem érhette meg a hegyi mamutfenyő újra 
felfedezését mert körülbelül 70 évesen, 
1843-ban hunyt el. De talán életében nem is 
látta a róla elnevezett fákat, ha csak át nem 
szelte a földrészt, mert hazája az amerikai 
földrész ellenkező partján, a keleti parton 
feküdt.  

 

Élőhelye 

A hegyi mamutfenyő ma a 
legnagyobb védelmet élvezi, amit csak 
növény kaphat az embertől. A faj szerepel a 
Természetvédelmi Világszövetség Vörös 
Listáján. Természetesen hazájában is 
védett. A nemzeti parkok országában, a 
nyugati part több nemzeti parkjában is 
megtalálható. Ezek közül a leghíresebb 
magáról a fáról elnevezett a Sequia nemzeti 
park, ahol Kings Canyon béli állománya 

talán a legnépesebb. Itt található a 
legnagyobb sztár, az Elnök nevű 3200 
évesnek becsült példány, mely több mint 75 
méter magas, 1300 m³ térfogatú és 8,2 
méter törzsátmérőjű. A legnagyobb 
példányok a Yosemite nemzeti parkban 
élvezik a nyugalmat. 

 

A mamutfenyő Európában 

A legnagyobb teremtű fa híre 
gyorsan terjedt Európában is. És mivel egy 
példány rendkívül sok magot terem, és a 
Sierra Nevada ezer méter fölötti 
magasságban honos fa nem túl kényes, ezért 
az öreg földrész kertjeit is gyorsan 
meghódította. Sőt, az 1800-as évek végén 
mamutfenyő ültetési divathullám sepert 
végig Európán. Mivel tudjuk, hogy 1853-
ban utolsó hónapjában érkezett Európába, 
ezért ma 2020-ban a legidősebb példány 
nem lehet több, mint 166 éves, tehát 
csecsemő korú a 3200 éves Elnökhöz 
képest.  

 

 

A Szarvasi Arborétum



A szarvasi mamutfenyő 

A szarvasi mamutfenyő útját is 
pontosan nyomon tudjuk követni. Ősének 
magja valahol a Sierra Nevada hegység 
nyugati oldalán, a Yosemite-völgy északi 
részén hullott a földre a magasból. És 
tudjuk, hogy a magnak a tobozból való 
szabadulásra 20 évet kell várni, tehát a 
virág, melyből a mag érett 1823-ban 
virágozhatott. Ezt gyűjtötte be William 
Lobb 1853-ban és utazott vele Londonba. 
Innen talán Kew Gardenbe került. A brit fa 
utódjai a Bécs melletti Schönbrunba, ahol a 
Szarvasi Anna liget alapítója Bolza I. 
József, Pepi gróf bejáratos volt, mint a 
császárnő testőre. A fa pontosan 1873-ban 
érkezett több társával együtt Szarvasra, és 
ott is az Anna-ligetbe, a Bolza család 
kastélykertjébe. De hogy került a Pepi 
kertbe, mostani helyére? 1900-ban a Körös 
szabályozását követően átköltöztették!  

 

 

A letört csúcs 

 

Milyen könnyű leírni, 
átköltöztették. De gondoljunk bele, 1900-
ban nincsen átültetőgép, de még traktor és 
földmunkagép sincsen. Az ásás kézzel a 
vontatás fogattal történhetett.  

 

 

A földelő oszlop lehelyezése 

 

És mind tudjuk nemcsak ezt, az akkor 27 
éves mamutfenyőt, ami legalább 10 méter 
magas és több tonna lehetett, hanem ennek 
több társát is. Vagy hatszáz más, hasonló 
korú fát ültettek át a nem messze fekvő 
másik családi birtokra a Pepi kertbe, a 
mostani arborétum helyére. A kert gazdája 
ekkor Bolza Pál a kert alapítójának, Pepi 
grófnak unokája volt. Az áttelepítések oka 
pedig, hogy egykor a Körös árterében lévő 
Pepi kertet szemelte ki egy díszkert 
megalkotására a folyó szabályozása után. 
Az Ő alkotását élvezheti ma az odalátogató. 
A nagy költözésben részt vett 
mamutfenyőnek egy másik társa is, mely 
pontosan tíz évvel ezelőtt sajnos kisszáradt, 



de ez a megmaradt fa még tanúskodik erről 
a hatalmas munkáról.  

További sorsa természetesen egybe 
forrott a kert sorsával, mely 1890-től 
folyamatosan épül. Átvészelte az első 
világháborút követő román megszállást, a 
tanácsköztársaság romboló viharát. Aztán 
megint épült, szépült a kert. Az idősödő, fiú 
utód nélküli Bolza Pál a kertet még a 
második világháború első éveiben a 
Szegedi Tudományegyetem Növénytani 
Intézetének gondjaira bízta. Az egyetemnek 
ekkor Szent-Györgyi Albert volt a rektora! 
A kert túlélte a faéhségéről híres 1944-45 
évi orosz megszállást és túlélte a 70-es 
évekig tartó nehezebb időket is. Mint 
említettem túlélte a heves írtásokat a nagy 
szárazságokat és nyolcvanas évek közepén 
egy villámcsapást is.  

És amikor faápoló csapatunkkal 
tervbe vettük az ország első 
favillámhárítójának felszerelését, akkor 
természetesen erre a fenyőre esett a 

választás. A kert igazgatója, Dr. Hanyecz 
Katalin engedélyt adott a beavatkozásra. És 
nekiláttunk a villámhárító felszerelésének. 
Amerikai szabvány szerint, német 
levezetési technológiával, ami a gyökerét 
nem sérti, és magyar szabályok mentén. A 
fa miközben engedte, hogy 
gyakorlatozzunk rajta, példát mutat a fára 
szerelt villámhárító technikájára és közben 
reméljük, hogy a villám már nem fogja 
megrázni.  

Csábítom a kedves olvasót, tegye 
tiszteletét a természet e rendkívüli csodája 
előtt. Tegyen egy kirándulást Szarvasra, 
látogasson el az arborétumban és a mesésen 
faragott kapun belépve, az iroda épületnél 
balra fordulva, a kilátón keresztül 
zarándokoljon el ehhez az óriás 
csecsemőhöz. Lehet, hogy Ön is 
meghallgathat egy mesét? 

 

 

 

 

Látkép munka közben 



 


