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Nemrég három kertészet, a főváros 
több mint másfél évszázados cége, a 
FŐKERT, az általam vezetett Garden Kft. 
és a faápolásban jártas Garden 
Fasorfenntartó Kft. közösen elhatározta, 
hogy összefog a Tabán domboldalán álló 
fekete eperfa megmentéséért. Tiszteletből. 
Mert ennek a fának több meséje is van. Van 
egy a régi Tabánról, aztán magáról a fajról, 
van egy a halál torkából megmenekült 
Ramocsay Endréről és van egy a faápoló 
szakmáról. Járjunk utána! 

 

A Tabán története 

A földrajz tudománya a Tabánról 
röviden azt írja, hogy a Budapest I. és XI. 
kerületének területén fekvő városrész, 
melynek népessége 761 fő.  

A világháló szabad lexikonja 
pontosan megadja határait: a várfal a Dózsa 

György tér 9-től a Nagy Rondella kapujáig 
– a Nagy Rondellától délnek futó lépcsős 
sétány – a Sándor Móric lépcső – Ybl 
Miklós tér déli oldala – A várfal a Dózsa 
György tér 9.-től a Nagy Rondella kapujáig 
– a Nagy Rondellától délnek futó lépcsős 
sétány – Sándor Móric lépcső – Ybl Miklós 
tér déli oldala-Duna folyam – I. és XI. 
kerület határa (merőlegesen a Duna 
vonaláig) – Citadella északi sétány – e 
sétány és a Szirtes út elágazásánál északnak 
futó sétány az Orom utcáig – Orom utca – 
Sánc utca-Hegyalja úti kereszteződés – 
Czakó utca – Gellérthegy utca – Pásztor 
lépcső – Dózsa György tér.  

Mi, barátaimmal a Várhegy, a 
Gellért-hegy és a Naphegy által körbe ölelt 
völgyet akkor ismertük meg, mikor a 70-es 
évek végének egyik május elsejéjén 
Székesfehérvárról a Déli pályaudvarra 
vonatoztunk. Nekünk a Tabán az LGT 
koncertek helyszíne volt.  

 

a Tabán Háremnek nevezett háza, képet a világhálóról töltöttem le 

 



Aztán a Krúdy történeteinek 
helyszíneként tűnt fel itt-ott. Talán az 1971-
ben készült, Huszárik Zoltán által rendezett 
Szindbád film hozhatta divatba Krúdyt? 
Talán az Egyetemi Színpadon a fiatalság 
körében nagy sikert aratott, Szindbádot 
alakító Latinovits Zoltán tette népszerűvé 
az írót és műveit? Ez is, az is. Az biztos, 
hogy sokat olvastuk Krúdyt és a film által 
festett hangulatban a könyvek hosszú 
mondatai elvezettek a Tabánba, bekísértek 
a Mélypincébe és leültettek Poldi bácsi 
asztalához is. De a „Budapesti Montmartre” 
történet még korábban kezdődött. 

A történetírás szerint a Tabánt már 
kőkori őseink is felfedezték és azóta 
folyamatosan lakják. Többnyire mindig 
azok, akik a Duna völgyét benépesítették. A 
föld mélye rejtett itt kelta leleteket és római 
emlékeket is. Az utóbbiak a 4. században 
őrtornyot is építettek az itt levő fontos 
révátkelőhely védelmére. 

A honfoglalás után egész település 
jött létre a továbbra is működő révátkelő 
helyen. Akkor Kis-Pestnek hívták. A 
tatárjárás kori pusztulásáig neve többször is 
változott. Volt Szent Gellért város, 
Kelenföld, Alhévíz. IV. Béla a tatárjárás 
után a várhegyet átépítette, megerősítette, 
így a Tabán Buda elővárosává változott. 
Mátyás király uralkodása alatt fedett 
folyosóval kötötték össze a palotát a 
Gellérthegy lábánál fakadó hőforrásokkal.  

A török alatt az őslakosság 
jelentősen megfogyatkozott, de a Budai 
pasa palotája tövében a hódítók az 
elnéptelenedett, értékes területet saját 
képükre formálták. Fürdőket, dzsámikat 
építettek. Ennek az időszaknak az emlékét 
őrizi a hárem nevezett épület, melynek 
képeit őrizte meg az idő. A legenda az 
épület felső, kis nyílásait a hárem 
ablakainak vélte. 

Buda visszafoglalása után a kiürült 
várrészt a török hódoltság elől menekülő 
szerbek népesítették be. Ekkor Rácvárosra 

keresztelték. És ahogy azt a rácok szokták, 
magukkal hozták keresztjüket és papjaikat 
meg a szőlőművelés tudományát. A 
keresztjüket felállították, a papnak meg 
templomot építettek a Tabánban is. A 
napsütötte domboldalon sűrűn egymáshoz 
ragasztották zsindellyel fedett kis vályog 
házaikat és a szomszédos területeket 
szőlővel ültették be.  

A városrész élete 1849-ben változott 
meg, mikor a gróf Széchenyi István 
lánchídon száraz lábbal is át lehetett kelni a 
Dunán. Nem volt szükség a közel ezer évig 
működő révre és a mai Ibl Miklós térnél 
egykor kialakított hajóhídra sem. 

Az 1880-as évek filoxérajárványai pedig a 
szőlőt pusztították el. De maradtak a 
városszerte híres kocsmák. A művészek úgy 
szállhatták meg akkor a Tabánt, mint 
később a szintén szerbek által benépesített 
Szentendrét. Krúdy Gyulán kívül 
rendszeres látogatója volt Szerb Antal, 
Tersánszky Józsi Jenő, Bródy Sándor, 
Zórád Ernő festő, Gromon Dezső képviselő, 
báró Fejérváry Géza és állandó vendégnek 
számított az agg Kálnay László hírlapíró is, 
aki a Budapesti Hírlapnak Poldi bácsitól 
küldette el gyakorta a megírt tudósítást. 
Tehát a Tabán a századfordulóra 
szórakozóhelyekkel, vendéglőkkel, 
borozókkal teli romantikus negyeddé vált. 
Talán a leghíresebb vendéglője a Krúdy 
által megörökített Krausz Poldi által 
vezetett, egykori Görög utcában működő 
Mélypince, mely nevét a 80 lépcső 
mélységben lévő pincéjéről kapta. 
Bolthajtásainak keresztbe épített tégláiról 
az a hír járta, hogy 500 éve török kori 
mesterek rakták. És a többiek: "Három 7-
es", az "Avar", az "Albecker", a "Kis balta", 
a "Rudas", a „Bagyik” és a tabáni eperfák 
emlékét is őrző „Vendéglő a Vén 
Eperfához”. 

A „Budapesti Montmartre” 1936-
ban eltűnt örökre. A budapesti városatyák a 
vár tövében megkopott városrész helyére 
egy korszerű, új városrészt álmodtak. Hiába 



volt a tabáni művészek széleskörű 
összefogása kedvelt helyük mellett, 1933-
ban elkezdték a bontást. A város 
ostromában pusztult el a tabáni ortodox 
Szent Demeter templom, ami a bontásból 
kimaradt, de a háborúban találatot kapott és 
amit 1949-ben lebontottak.  

a Mélypince képe a világhálóról letöltve 

A szép végül is nem valósultak meg. 
A városrész helyett közparkot építettek. Ki 
tudja, lehet, hogy ez is kellett a fekete eperfa 
megmeneküléséhez.  

 

És hogy mit látott ezekből a viharos 
századokból az eperfa? Látta a tabáni 
koncerteket, mikor több ezer fiatal szerette 
volna a vasfüggöny mögött megélni a 
Woodstock életérzést. A fát szerető helyiek 
őrt álltak ezen a napon a fa körül. Látta és 
szerencsésen átélte a bontás éveit az építési 
területen álló fák védelméről szóló 
szabvány hiányában is. Élvezte a 
montmarte-i nyüzsgő, szórakoztató éveket. 
Ebben az időszakban készült egy fénykép a 
Kőműves lépcsőről, melyen a helyiek 
felismerni vélik a fát. A képen, egy 
saroktelek udvarán áll egy fa, mely kihajlik 
a lépcső fölé. Viczián Zsófia a „Budapesti 
fák” című könyvében (melynek kéregbe 
zárt történeteit mindenkinek ajánlok) arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a képen a fa a 
fentről fényképezett lépcsőnek azért a bal 
oldalán látható, mert a lépcső régi 
nyomvonala nem azonos a maival, ahol a fa 
a lépcsőtől jóval távolabb, jobb oldalon áll. 
A fa korát többen, Viczián Zsófia is „A 
túlélő”-ről szóló írásában 200-250 évesre 
becsüli. Tehát 2010-től visszaszámolva 
1760-ban kezdhette életét, Mária Terézia 
királyságának delén, akkor, mikor a 
Tabánba telepedett szerbek már unokáikat 
nevelték. 

 

 
az Albecker kerthelyiség képe a világhálóról letöltve 



 
fekete eperfa egy régi botanikai kiadványban, a képet a wikipédiáról töltöttem le 

 



A fekete eperfa 

Megkövült lenyomatait az eocén 
kori földrétegekből kerültek elő. 

A fekete eperfa nevét Carl von 
Linné írta be a növények nagy könyvébe, 
1753-ban, Morus nigra L. néven. A 
nemzetség neve ógörög-latin eredetű. 
Morea az ógörög, morus a latin elnevezése 
az eperfának. Magyarul leggyakrabban 
fekete eperfának nevezik, de használatos a 
tyúkeper, faeper, szederfa, tokoseper, 
bakeper, muzsdaeper, mezei eper, savanyú 
eper, török eper, bécsi eper, borszeder 
névváltozat is. 

 A növények rendszertana a róla 
elnevezett (Moraceae) családba sorolja. A 
családban többnyire lombhullató fák vagy 
cserjék vannak, ahol minden fajra jellemző, 
hogy fiatal hajtásaik tejnedvet 
tartalmaznak. A család fajai döntően 
trópusi, szubtrópusi területeken élnek, de 
néhány faj a mérsékelt övben is előfordul. 
Éppen ezek közé tartozik a fekete eperfa is. 
Az eperfafélék családjának három további 
nemzetsége a Maclura, Ficus, Broussonetia. 
A Morus nemzetség 12 faja az északi 
mérsékelt és szubtrópusi égövben él, ebből 
három ismert Magyarországon: M. alba, M. 
mongolica, M. rubra. 

A M. nigra Kis-Ázsiából, Nyugat-
Iránból származik. Ellentétben a jóval 
ismertebb fehér eperfával (Morus alba), 
mely Kína területéről hódította meg a 
világot. 

A fekete eperfa gyakran nevel 
törzset és elérheti a 10 méter magasságot is, 
de törzs nélküli cserjeként is előfordul. 

Koronájának központi tengelye 
általában nem alakul ki, alakja szétterülő 
vagy lapított gömb. 

A törzs kérge jellegzetes, jól 
felismerhető, sötét- vagy vörösesbarna 

kisebb narancsszínű foltokkal, szálkásan 
repedezett. 

A fekete eperfa lombhullató növény. 
Melegkedvelő, így lombja egy kissé 
később, szelek havának közepe táján hajt ki. 
A levelek spirálisan szórt állásúak. A 
levélnyél tövében keskeny, szálas, 1-2 mm 
széles és 15-20 mm hosszú pálhalevelek 
jelennek meg, melyek csak rövid ideig 
maradnak helyükön, korán lehullanak. A 
levélnyél több, mint 3 mm vastag és nem éri 
el a 2 cm-t, szőrös, felül lapos vagy alig 
bemélyedt. 

A levélnyélen egyesével ülő, 
leggyakrabban tagolatlan levél 15-20 cm 
hosszú, sötétzöld színű, szív alakú, szíves 
vállú, csúcsa kihegyesedő. A levéllemez 
felül érdes alul kezdetben teljesen, később 
csak az erek mentén serteszőrös. Ez az érdes 
felület úgy látszik nem ízlik a kényes 
gyomrú selyemlepke (Bombyx mori) 
hernyójának, vagy fordítva, a fekete eper 
ezzel az érdes felülettel védi meg magát. A 
fehér eper társának vékonyabb és sima 
felületű levele a selyemhernyó eledele. A 
fekete eperfa levelének széle durván 
fűrészes. A szárnyas, főeres levélerezet 
oldalra futó mellék erek végződéseinél a 
fűrészfogak kicsit nagyobbak. A levél 
ősszel, lombhullás előtt nagy örömünkre 
sárgára színeződik. A fekete eperfa levele 
felemás, általában tagolatlan, szív alakú, 
ellentétben a fehér eperfa levelével, mely 
mindig hasadt vagy karéjos. A fekete eperfa 
levele kihajtáskor mindig ép. A kezdő 
botanikusok megtévesztésére, akik azt 
gondolják, hogy egyféle fa csak egyféle 
levelet hajthat, ami általában így is van, de 
a fekete eperfa gyakorolja a növények ritka, 
felemás levelűségének képességét és 
később a fehér eperfához hasonló hasadt 
levelet is hajt.  

 A fekete eperfa fiatal hajtása 
hamvas. A vessző egyenes lefutású, vastag 
rövid ízközű. Nem siet úgy, mint 



magasabbra nővő fehér eperfa társa. A 
vesző bőrszövetének színe fénylő olajzöld, 
sárgásbarna. A vessző fiatalon, mikor még 
védelemre szorul molyhos szőrős, később, 
mikor már magát is megtudja védeni, nem 
pazarol bundára, lekopaszodik. Az idősebb 
vesszőkön ritkásan elhelyezkedő 
paraszemölcsök alakulnak ki. A vesszőn a 
lehullott levelek jól látható, kör alakú 
levélripacsot hagynak hátra.  

 A kúpos, tojásdad, fehér eperfához 
képes tömzsi, magányos rügyek a vesszőn 
szórtan helyezkednek el. A rügyet 3-5 
sötétbarna, finoman szőrös rügypikkely 
védi az időjárás viszontagságaitól. 

 A fekete eperfa szél porozta virága 
jelentéktelen, négy tagú. A csésze és a 
sziromlevél pártává forrott össze. A 
többségében egyivarú porzós virágokban a 
porzók száma 4, és a többségében nő ivarú 
virágok bibéje kéttagú. A magház felső 
állású. Virágképlete P2+2A4G(2). A porzós 
virágok 2 cm hosszú barka virágzatba 
rendeződnek, a termős virágok rövidebb 
fejecske virágzatot alkotnak és egylakiak, 
tehát egy fán a porzós és termős virágokat 
is megtalálni. De nem mindig egyforma 
mennyiségben. Vannak olyan egyedek, 
melyek porzós virágokban bővelkednek, de 
termős virágokat gyéren hajtanak. Ezektől a 
fáktól nagy termés nem várható. A fekete 
eperfa nemcsak levélformájával rúgja fel a 
szabályokat, hanem virágaival is. Ugyanis 
az egyivarú virágok mellett kis számban 
kétivarú virágokat is találhatunk.  

 A fekete eperfa termése különleges. 
A botanikusok elhúsosodott termés-
ágazatnak hívják, azt mondják rá, hogy 
rövid kocsányú epergyümölcs. Mi pedig 
azt, hogy 2-3 cm hosszú, feketésbordó, 
kellemesen savanykás ízű csemege, ami 
Szent István havában örvendeztet meg 
bennünket. 

 A Perzsia területéről származó fa 
védett, meleg fekvést szeret. Korábban 
fagyérzékenynek mondták, most inkább a 
fiatal fákat tartjuk annak. Szereti a laza 
talajt és a Kárpát-medencében oly gyakori 
meszes talajtól sem ijed meg. 
Származásához híven a szárazságot is bírja, 
de a napot a honos növényeinknél is jobban 
kedveli. 

A fekete eperfának két ádáz 
ellensége is van, az eperfa pajzstetű 
(Pseudaulacaspis pentagona) és az amerikai 
fehér szövőlepke (Hyphantria cunea). Az 
eperfa pajzstetű könnyen felismerhető az 
ágakon, főleg az elágazásoknál megjelenő 
kókuszreszelék szerű, fehér pajzstetűk nagy 
tömegéről. A kártevő a növény őshazájából 
származik, mely mára már meghódította az 
egész földtekét. Hazánkat az 1970-es 
évekig hidegnek találta, de aztán az olasz 
csizmán végig sétálva a Kárpát-medencébe 
is betette a lábát. Ami nemcsak a hazánkban 
élő eperfákra nézve nagy kár, hanem még 
vagy 300 másik fajra nézve is. Többek 
között a szilvára, őszi barackra, orgonára, a 
japánakácra, szivarfára, kecskerágóra, 
császárfára, díszalmára, leanderre. A 
fertőzött növényi részek levágásával vagy 
az undorító rovarok lekefélésével, vagy 
természetes ellenségeinek telepítésével 
lehet felvenni ellenük a harcot. Az amerikai 
szövőlepke pedig az új világból érkezett 
hozzánk a második világháború idején, a 
rossz nyelvek szerint az amerikai hadsereg 
repülőgépein. Hernyója sajnos nem olyan 
finnyás, mint az ázsiai selyemlepkéjé. Úgy 
látszik Amerikában a hernyóknak durvább 
leveleken kell kosztolni. Az amerikai fehér 
szövőlepke sem nagyon válogatós, de egyik 
kedvence az eperfa. Fehér hálójával 
undorító, nagy fészkeket sző be, mely alatt 
a család mindent megzabál. Kirajzás előtt a 
hernyófészkek leszedésével vagy 
természetes ellenségeivel védekezhetünk 
ellenük.  



Aki a fekete eperfa szaporításának 
csodájába akar fogni, annak a magvetéssel 
szelek havának végén, vagy ígéret és Nap 
havában pattintott szemzéssel kell 
próbálkoznia. 

A régen nagyra becsült fekete 
eperfát ma elfelejtettük. A távolabbi, 
világtól elzárkózott és selyem titkát 
gondosan őrző Kína, selyemhernyó 
táplálékul szolgáló fehér eperfát még nem 
ismertük Európában, mikor már a közelebbi 
Perzsiából a fekete eperfa eljutott hozzánk. 
Már Plinius is említi, aki az európai 
mezőgazdasági kultúra alfája. A Naturalis 
historia művében a legokosabb fának 
nevezi. Aztán Lippai János, Fazekas Mihály 
és talán mindenki, aki a kertek növényeiről 
ír, megemlíti. Hosszú a sor, egészen Angyal 
Dezsőig, az ómegáig, aki az első 
világháború előtt a gyümölcsét így dicséri: 
„csemegeszámba megy, amely főleg a 
tikkasztó nyári hőségben éppen olyan üdítő 

az emberi szervezetre, mint a 
délvidékieknek a gránátalma, a narancs 
vagy a görögdinnye”. Gyümölcsét 
fogyasztották frissen, készítettek belőle 
lekvárt, főztek belőle zamatos pálinkát és 
használták élelmiszer, de leginkább bor 
pirosra festésére. Angyal Dezső idején már 
a fehér eperfa, ami Mária Terézia 
uralkodása idején és intézkedései 
következtében, a selyemhernyóval együtt 
berobbant a Kárpát-medencébe, elfeledtette 
fekete társát. 

A selyemhernyó láz csillapodása 
után a fehér eper díszfaként hódított tovább. 
A kertészek szomorú és oszlopos formájú 
változatot is nemesítettek, melyeket a 
faiskolák még most is árusítanak. A fekete 
rokon a díszkertészeknek sem kellett. Fajtái 
nincsenek és aki kertjébe szeretne egyet, 
annak igencsak kutatni kell a faiskolák 
között. Híreim szerint Megyeri Szabolcs 
kertészetében kapható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        a Tabáni Fekete eperfa, a képet Petrencs Krisztina készítette 

 



Ramocsay Endre megmenekülése a 
halál torkából 

Az igencsak izgalmas történetet a 
Rapaics Raymundtól, a könyvtáros, kertész 
szakírótól vettem át, „A magyar gyümölcs” 
című, 1940-ben először és utoljára 
megjelent könyvének 294. oldaláról. 

„Néhol azután egyes eperfák 
történeti nevet kaptak vagy a monda 
szárnyára kerültek. Mondai eperfa 
Ramocsay fája. Buda ostromakor, 1686-
ban a várvédő törökök elfogták a magyar 
sereg alhadnagyát, 
Ramocsay Endré-t, és 
felkötötték a 
Fehérvári-kapuban 
lévő eperfára. De az 
eperfa meghajolt, a 
magyar vitéz lába 
földet ért, így aztán a 
bevonuló magyarok 
élve vághatták le a fa 
szívességéből a 
magyar hőst, aki még 
60 hosszú esztendőt 
látott a földön.” 

Kérdés, hogy 
lehetett-e a mi fekete 
eperfánk Ramocsay 
Endre bitófája és 
tisztelhetjük-e benne 
megmentőjét? 
Mellette szól, hogy a 
történet a Tabánban 
játszódik, mert a 
Budai vár Fehérvári-
kapuja, más néven 
Zsidó-kapu a Szent 
György utca 
folytatásaként nyugat 
felé, tehát a Tabánra 
nézett. A „kapuban 
lévő” kifejezés 
ellenben arra utal, 
hogy a mondai eperfa 
nem volt oly távol a 
kaputól, mint a mi 

eperfánk. Ellene szól a fa kora is, melyet 
200-250 évesre becsülnek, tehát a történet 
után jó száz, sőt, ha még nőni is hagyunk 
neki időt, akkor százötven évvel 
öregebbnek kell lennie. 

Akár a mi fekete eperfánk a 
megmentő, akár nem, a monda azért 
emléket állít Ramocsay Endrének, Buda 
ostromának és a török időkben nagy 
számban Tabánban élt fekete eper fáknak, 
tehát a mi fánk őseinek. 

 



Állapota 

Előbb vizsgáljuk meg a fát. Kezdjük 
a környezetével. A Tabán Észak-Nyugati 
domboldalán, erősen lejtős, gyeppel fedett 
területen él. A fát a fenntartó alacsony 
kerítéssel körbe kerítette. A gyökérzetnek 
látható rendellenességei nincsenek. A 
gyepben földalatti közművekre utaló jelek 
nincsenek. A gyökérnyak sajnos odvas és 
sajnos az erősen megdőlt fa húzott oldalán, 
ott, ahol a gyökérzetnek nagyon kellene 
dolgoznia. A törzs a domboldal felé erősen, 
talán 45 fokos szögben megdőlt, a letört 
vagy levágott vázágak helyén odvas. Az 
odú száraz, lassan terjedő. A fa koronájában 
sok a száraz ág, de ez egy ilyen 
matuzsálemnél természetes. A vesszők elég 
életerősek, a fa még évekig fenntartható, 
tehát érdemes foglalkozni vele. 

A második kérdés, hogy milyen 
állapotban vannak hasonló korú társaik? És 
ahhoz képes a mi fánknak mi az állapota? 
Ha erre a kérdésre akarunk válaszolni, 
akkor talán a legegyszerűbb, ha kinyitjuk a 
dendromániát, Magyarország legnagyobb 
fáit összegyűjtő honlapot és megkeressük 
ott a legnagyobb fekete eperfákat. Nagy 
meglepetésünkre egyet sem találunk. 
Kezdhetjük egyre nagyobb becsben tartani 
a Tabáni Feketeeperfát. Van még egy másik 
lehetőségünk, Kaán Károly 
„Természetvédelem és természeti emlékek” 
című művének felkutatása. Ott sem lelünk 
semmit. Sem ezt, sem más fekete eperfát 
nem említ a szerző. A Vasárnapi Újság 
1909-ban ír a fánkról „Egy-két ilyen törökös 
vonatkozásra mutató házon kívül a 
törökvilág emlékeinek más hírmondói a 
fákon kívül itt már alig vannak. Ezek között 
is csak kettő olyan, melyről egészen 
biztosan meg lehet méretei után állapítani, 
hogy gyökereit három-négy század előtt, 
talán valamely jámbor török rokonunk 
bocsátotta a föld alá. Eperfa mind a kettő, 
egyik a Kör-utcza 17. számú ház udvarán, 
nyolcz-kilencz, a törzsből kinyúló vastag 
ággal, melyek az egész udvart betöltik. A 
másik török világbeli eperfa a Kőműves-

utcza 11. számú ház udvarán látható. (1909. 
július)” Nagyjából ebből az időből való a 
Kőműves lépcsős kép. Az első hírt a már 
említett Rapaics könyvben találjuk és igen 
nagy szerencsénkre nemcsak írást, hanem 
képet is! Pedig az akkori kiadványok 
szűken mérték képeket. Az említett könyv 
352 oldala is csak XXXIV. úgynevezett 
táblát tartalmaz, melyből a XXX. számú 
egy tabáni eperfát, szerintem a mi 
eperfánkat ábrázolja. A hasonlóság 
kísérteties. A képen látható fa éppen úgy 
dől, alacsony törzsodvasodása éppen ott 
tátong, koronájának ágszerkezete is 
hasonló. Csak a domb oldalában lévő, 
közeli, legalább hat emeletes, épületre nem 
találok magyarázatot. Budapest ostromakor 
elpusztulhatott? A kép egészen biztos, hogy 
az 1936-os bontás után készült. A fa egy 
épülettel legalább két oldalról körbe vett tér 
közepén áll, és a tér szélén szépen 
parkosított zöld sávban, frissen ültetett 
négy, gömb koronájú, talán gömbakác 
látható. Tehát a terület újjáépítésénél a 
fekete eperfának központi szerepet szántak!  

Tehát ha ez a kép is a Tabáni Fekete 
eperfát ábrázolja, akkor a maival és a 
Kőműves lépcső képével együtt három 
különböző korú kép is rendelkezésre áll. A 
mai, hetven évvel és száz évvel ezelőtti.  

 

 

Tabáni Fekete eperfa rügye, a képet 
Petrencs Krisztina készítette 

  



 

 

 

 

 

A Fortepán képei az 1900-as években a Kőműves lépcsőről, háttérben az eperfa 



 
1940 körül Rapaics Raymund által készített felvétel egy tabáni fekete eperfáról 

 

  



A fa ápolása 

 Két nap múlva, Krisztus születését 
követő 2021. esztendő, szelek havának 29. 
napján tervezzük a fát ápolni: a koronájában 
lévő száraz, esetleg sérült, rossz állású 
ágakat levágni, az erősen megdőlt fát 
alátámasztással megtartani, a letörés 
veszélyes vázágakat kikötni, a további 
dőlést megakadályozni, a törzs és a 
gyökérnyak odújait kitisztítani és a korona 
alatti gyepes részt kíméletesen fellazítani. 
Ez röviden az ápolási terv, melynek 
végrehajtására a három kertészet nagy 
szeretettel vállalkozott.  

 Tehetik ezt azért, mert az utóbbi 
években, talán az utóbbi tíz évben, alaposan 
megtanulták a faápolást, kidolgozták a 
életfeltétel javításának, a gyökér-

kezeléseknek, fasebészetnek, a metszésnek, 
és a statikai megerősítésnek kíméletes 
(fákat kímélő) és hatékony technikáit.  

És nemcsak kidolgozták és 
alkalmazzák, de serénykednek a jövő 
faápoló nemzedékeinek felnevelésében is. 
Ezért ezt a várva várt csütörtököt még 
megfejelik azzal, hogy felkérik a Tabáni 
Fekete eperfát, hogy kezelt betegként 
járuljon hozzá a jövő fadoktorainak 
okulásához. Így várjuk, fa és faápolók nagy 
szeretettel a Faápoló és Favizsgáló 
Szakmérnök képzés VI. évfolyamának 
hallgatóit egy faápolási bemutatóra. A nagy 
napra minden készen áll. Most már csak egy 
kegyet kellene a Főrendezőnek gyakorolni, 
a Napsugaras mosolyát vetni ránk azon a 
napon. 

 

 

A Tabáni Fekete eperfa 2021 tavaszán, a képet Petrencs Krisztina készítette 
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a fekete eperfa terméses ága, a nyálcsorgató képet a világhálóról kölcsönöztem 

 


