A SZELÍDGESZTENYE
(CASTANEA SATIVA MILL.)
BOTANIKAI JELLEMZÉS
Nevezéktana
A szelídgesztenye tudományos nevét (Castanea
sativa) 1768-ban adta PHILIP MILLER londoni botanikus. Érdekesség, hogy LINNÉ 1753-ban még a
bükk nemzetségbe sorolta (Fagus castanea néven).
További, szinonímaként tekinthetı nevei: Castanea
vesca, C. vulgaris. A latin eredető Castanea, mely
már PLINIUSnál és COLUMELLAnál is ezt a növényt
jelentette, a görög kasztanon szóból ered. Ez utóbbi
néven már THEOPHRASZTOSZ is említi a Kr. e. IV.
században. A görög kasztanon szót általában a theszszáliai Kasztanaia (Kasztana, Kasztánea) város nevébıl származtatják, de az minden valószínőség
szerint örmény eredető. Ott ugyanis kask és kaskeni
az e területen honos szelídgesztenye termésének,
illetve fájának a neve. A magyar gesztenye szó szláv
közvetítéssel kerülhetett nyelvünkbe, bár meglepıen
hasonlít rá a török k’estane, s még inkább a négyszáz éves török uralom alatt fejlıdött albán nyelv
kešteńe, illetve gešteńe szava. A sativa jelentése
termesztett. Érdekesség, hogy a gesztenye szó – a
legtöbb gyümölcsfánk nevéhez hasonlóan – egyaránt
jelenti magát a fát, illetve annak termését is. A nagy
szemő terméssel bíró fajtákat a magyar nyelvben
maróninak nevezik, mely az olasz marrone szóból
ered.
A szelídgesztenye régtıl való mővelését jelzi, hogy
neve hazánkban sok község- és dőlınévben szerepel
(pl. Geszt, Geszteg, Gesztely, Geszteréd, Gesztes,
Kesztölc, Keszthely).
Alaktana
A szórt levélállás mellett, különösen a korona alsó,
árnyaltabb részén a többé-kevésbé vízszintes oldalhajtásokon váltakozó állású levelek is elıfordulnak,
melyek egy síkba rendezıdve jobban tudják hasznosítani a fényt. Elterjedésének szubmediterrán jellege
levelén is megmutatkozik: a bırnemő levelek, a
vastag kutikula, a fényes, sötétzöld levélfelszín és a
csillagszırös levélfonák mind erre utalnak. Sajátos
felépítés tapasztalható a virágzatánál is. Felálló, 1025 cm hosszú füzérvirágzata kétféle lehet: 1. csak
porzós virágokból álló virágzatok, 2. porzós és termıs virágokból álló virágzatok. A családba tartozó
bükk és tölgy fajoktól eltérıen virágait nem a szél,
hanem rovarok porozzák be.
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1. ábra – A Velem melletti óriásgesztenye rajza a
Saághy István tulajdonában volt akvarell nyomán
(A kép egykori, német aláírásának magyar fordítása:
„Ez a jó minıségő gesztenyefa a rohonci birtokon, a
velemi kerületben áll, Hóra Istvány és Farkas Éva
birtokosok tulajdonában. Ennek a fának kerülete 6
öl és 18 hüvelyk. Fent Schelle Jakab titkár úr áll.
Schönfeld gazdasági tanácsos úr is fel szeretne
mászni, de nem tud.”)
Elterjedése
Ennek a fafajnak az északi elterjedési határvonala
ma már egyértelmően nem húzható meg, mivel több
évszázada, évezrede kiterjedten termesztik. Egyes
kutatók egyenesen azt feltételezik, hogy a szelídgesztenye csak Kis-Ázsiában ıshonos, s a római
uralom idején került (Dél-)Európába, ahonnan aztán
sokfelé elterjedt. Másik vitatható nézet viszont a
török hódoltság alatti meghonosítását vallja. Ma
mindenesetre általánosan elterjedt Dél-Európában,
Kis-Ázsiában, a Kaukázusban, továbbá Északnyugat-Afrikában, s jelentıs elıfordulásai vannak Franciaországban, Anglia és Írország déli részén, a Duna-völgyétıl délre esı területeken. Kontinensünkön
a 48-50. szélességi körtıl északra már rendszertelenül terem. Általánosságban elmondható, hogy minél
délebbi elıfordulásait nézzük, annál magasabbra
hatolhat a hegységekben. Míg az Alpokban és az
Appenninek északi részén legfeljebb 1000 méter
tengerszint feletti magasságig találjuk meg, addig
Spanyolországban már 1600, Szicíliában 1500 méter, a Kaukázusban 1800 méter tengerszint feletti
magasságig jelenik meg. Európán kívül termesztésével Madagaszkáron, a Fülöp-szigeteken, Japánban,
az Amerikai Egyesült Államokban, Mexikóban és
Chilében is próbálkoztak.

Változatossága
A Castanea nemzetségbe 12 fajt soroznak, amelyek
közül négy Észak-Amerikában, hét Kelet-Ázsiában
honos, s csak egy faj, a C. sativa kötıdik Európához.
Mesterségesen a szelídgesztenyét eddig három testvérfajjal keresztezték: 1. az Észak-Amerika atlantikus részén élı C. dentata, 2. az Észak-Amerika délkeleti részén található C. pumila, 3. a Közép- és
Nyugat-Kínában honos C. mollissima fajokkal.
Utóbbi kombináció a szelídgesztenye kéregrákjával
szemben ellenállónak mutatkozik.

2. ábra – A kıszegi Király-völgy szelídgesztenyéje 1961
decemberében (Fotó: VAJDA ERNİ)

Elıfordulása
A szelídgesztenye Kárpát-medencei elıfordulásait
többen vették leltárba, közülük Blattny Tibor az
Erdészeti Kísérletek 1911. évi kötetében 182 lelıhelyet sorol fel, s ez került a híres Fekete – Blattny
mőbe, az 1913-ban megjelent „Az erdészeti jelentıségő fák és cserjék elterjedése a Magyar Állam területén” c. könyvbe is.
Itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy a Kárpátmedencében fut egy nevezetes növényföldrajzi határvonal, amit egy magyar botanikus-mikológusról,
Moesz Gusztávról, Moesz-vonalnak neveznek. Ez
nagyjából az Északi-Kárpátok belsı ívének lábainál
fut, ameddig sok szubmediterrán elterjedéső növény
eljut, de attól északra már nem jelennek meg. Eddig
hatol fel a molyhos tölgy, a csertölgy, a virágos kıris, a sajmeggy, vagy éppen a cserszömörce. Ez valójában a szılıtermesztés északi határvonala is egyben, s eddig termeszthetı a királydió, a házi berkenye, az ıszibarack, a mandula, illetve a dohány. De a
Moesz-vonal a szelídgesztenye szempontjából is egy
kitüntetett határ, ettıl északabbra már nem vonható
kultúrába. Ennek nevezetes pontjai északnyugaton a
Hainburgi-hegyek, északon Gimes, Egyházasmarót,
Nagylibercse, Lónyabánya, északkeleten Unggesztenyés, Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagybánya és Giródtótfalu.

3. ábra – Pécsbányatelepi 1924-ben kiszáradt idıs
gesztenyefa csonkja borostyánnal befutva 1968.
áprilisában (Fotó: VAJDA ERNİ)
Külföldi és hazai óriások
A szelídgesztenye – mint közismert – igen magas
életkort és jelentıs méreteket érhet el. Az angliai
Gloucester-grófságban Tortworth város temploma
mellett élı egyed állítólag 1100 éves, s 1825-ben
kerülete még 1586 cm volt. A szicíliai Sant’ Alfio
szelídgesztenyéjét 2000 évesnek becsülik, s 30 méteres magasságához 56 méteres törzskerület tartozik.
Ennek az Etna északi lejtıjén álló fának 5 törzse van
(egykori tısarjak), s az ottaniak „Castagno dei Cento
Cavalli = 100 lovas gesztenyének” hívják, mert
lombsátra alatt ennyi lovas találhat árnyat. (Érdekességként említjük, hogy 1845-ben a törzskerület még
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64 méter volt, s akkor „csak” mintegy ezer évesnek
gondolták ezt a fát.)
A hazai legvaskosabb szelídgesztenye Velem mellett
a Póka-dőlıben állott, s 1174 cm-es törzskerülettel
büszkélkedett, 1839/40. év telén vágták ki. Híres és
ismert fa volt a kıszegi Király-völgy gesztenyéje is,
melynek törzskerülete 1080 cm volt, s 1967-ben már
nem hajtott ki. Törzsének alsó korongja a helyszínen
ma is látható. Történelmi jelentıségő a Kıszegszerdahely melletti dombon állott három, ma már elpusztult, 4-5 méter törzskerülető gesztenyefa, melyek alatt 1894-ben egy hadgyakorlat alkalmával
három király, ill. császár tanyázott („Háromkirály
gesztenyék”). Egy 1796. évi adat szerint a Baranya
megyében, Zengıvárkony mellett álló gesztenyefa
mellmagassági törzskerülete 1130 cm volt.

okoz súlyosabb kárt. A késıi fagyok esetleg a kivételes korai virágzást, a koraiak a termésérést károsíthatják. A fa fejlıdéséhez évi átlagban 3200-3600 oC
hıösszeg szükséges. Ezt a hıösszeget nálunk nem
mindenütt kapja meg: Sopron környékén kevesebbet, Somogy megyében többet. Legmelegebb a Mecsek-vidéki táj. A termés kifejlıdéséhez és érleléséhez (amelynek idıtartalma kb. 5 hónap) legalább 15
o
C középhımérsékletet igényel. A gesztenye termesztésére – hımérsékleti igénye alapján – a Dunántúl nyugati és délnyugati része a legalkalmasabb.
Jelenlegi tömeges elıfordulási helyei is ezt bizonyítják. A tél itt általában enyhébb, az elsı fagyos nap
átlag október 20-31. utáni, az utolsó fagyos nap átlagos napja pedig április 10.
A 600-1200 mm-es évi csapadékátlagú helyeket
kedveli. A virágzás alatt beálló hosszan tartó esızés
a termékenyülését gátolja. Az augusztus – szeptemberi esıs idıjárás elısegíti a gombabetegségek terjedését, és a termés fejlıdésére sem kedvezı. A szükségesnél nyirkosabb talajban a gesztenye fája buján
fejlıdik ugyan, de hajtásai – ha ıszig nem tudnak
beérni – fagyérzékenyekké lesznek.

4. ábra A szelídgesztenye virágzata, porzós virágok tömegével

TERMİHELYI IGÉNYE
Klímaigénye
A gesztenye kedveli a mérsékelten meleg helyeket,
ahol az évi átlaghımérséklet 8-15 oC közötti, és a
tenyészidı alatti 6 hónap középhımérséklete legalább 10-12 oC. Ahol ez a középhımérséklet nincs
mindig meg, ott termést csak egyes években hoz. A
termésérlelésre elınyös a hosszú, meleg ısz. Teleinket általában jól tőri. Idısebb példányoknál csupán a
huzamos ideig tartó kemény hideg (-25 – -30 oC)
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5. ábra A szelídgesztenye érés félben lévı termése

Talajigénye
A szelídgesztenye-állományok kb. 96%-a barna
erdıtalajokon tenyészik. A szelídgesztenye kedveli
a vulkáni, illetve a metamorf kızetek málladékán
kialakult gyengén savanyú, savanyú, mélyrétegő,

laza vagy középkötött talajokat is. Megfelelı növekedést és jó termést csak kedvezı vízgazdálkodású (félszáraz, üde), jó szellızöttségő (vályogos),
mély (legalább 100 cm) termırétegő talajokon
várhatunk tıle. 100 cm-nél kisebb termırétegvastagságú talajokra, ha ehhez kedvezıtlen domborzati viszonyok is járulnak, fatermési céllal
elegyetlenül ne ültessük. Dús gyökérzete, viharállósága, lombozatának talajjavító tulajdonsága miatt
igen kedvezı lehet elegyítése, ahol fenntarthatja az
erdı záródását, és ezzel megakadályozhatja az
eredeti állomány fáinak elterebélyesedését.

mény lombos fafajok között a gyorsan növık
közé soroljuk. Már viszonylag korán, 20-30 éves
kortól hoz termést, azonban bıséges magtermésekre 50-60 éves korától számíthatunk elegyes
állományainkban. Sarjadzási képessége kiváló;
tuskósarjai erıteljesek, egyenes növekedésőek,
igen vitálisak.

KÓROKOZÓI
Csíranövények, csemeték, levelek, hajtások kórokozói Magyarországon nem jelentısek.
Kéregben élı kórokozók: A szelídgesztenye
legjelentısebb kórokozója a Cryphonectria parasitica tömlısgomba, a kéregrák nevő betegség
okozója. A gomba Kelet-Ázsiában ıshonos,
Észak Amerikába, majd Európába is behurcolták.
Az európai szelídgesztenye igen fogékonynak
bizonyult a kórokozó iránt, amely nagy pusztítást
okozva rohamosan szétterjedt a fafaj egész elterjedési területén. A betegség jellemzı tünetei a
kéreg vöröses elszínezıdése, repedezése, narancsszínő sztrómák megjelenése, majd a kéreg
leválása és alatta a krémszínő, legyezıszerően
terjedı micéliumlemezek jelenléte. A gomba
elpusztítja a háncsot és a kambiumot, az ágak
elhalnak, néhány év alatt az idıs fák is elpusztulnak.

6. ábra: A szelídgesztenye kéregrák spontán gyógyulása

ERDİMŐVELÉSI TULAJDONSÁGAI
A szelídgesztenye törzse állományban 8-10 méterig ágtiszta, hengeres, egyenes, míg szabad állásban gyakran már a talajhoz közel vízszintesen
elálló vastag ágakra bomlik. Kedvezı termıhelyi
viszonyok között magassága eléri a 40 métert,
törzskerülete pedig a 150 cm-t. Kérge fiatalon
sima, barnásszürke, helyenként vörösesbarna,
idıs korban feketésszürke, vastag, hosszában
repedezett, függılegesen futó kéregcserepekkel.
Gyökérzete egyrészt mélyre hatoló karógyökérzetbıl, másrészt a talaj felszínéhez közel futó
oldalgyökerekbıl álló. Ez utóbbiak sok esetben a
felszínbıl ki is emelkedhetnek.
Számára kedvezı termıhelyen évente 60-90 cmes vezérhajtásokat hoz. A szelídgesztenyét a ke-

7. ábra: A szelídgesztenye kéregrák tünetei
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A gyökerek és a tı kórokozói: A szelídgesztenye
legfontosabb gyökér- és tıbetegsége az úgynevezett tintabetegség. Tünete a gyökerek elfeketedése, szöveti elhalása, amely lángnyelvszerően felterjed a tıre is. A háncs és a kambium lilásfeketére színezıdik, vizenyıssé válik. A koronában a hajtások elhervadnak, majd az ágak elszáradnak, a fa elpusztul. A tınél gyakran sötét színő nedv szivárog (tintabetegség). A tünetek fıképpen kötött, nedves talajokon alakulnak ki. A
betegség okozója a Phytophthora cambivora,
esetenként más Phytophthora fajok is. A betegség leginkább a fertızött csemetékkel terjed. A
tünetek lassú kialakulása miatt a fertızés sokáig
észrevétlen maradhat. A gyökereket és a fák tövét a győrős tuskógomba (Armillaria mellea) is
megtámadhatja. Sokgazdás kórokozó, különbözı
okok miatt legyengült fákat betegít meg.

ROVARVILÁGA ÉS MÁS KÁRTEVİI
A fafaj rovarvilágát alapvetıen a tölgyekkel való
közeli rokonság, illetve a mediterrán eredet határozza meg.
Lombozaton és hajtáson elıforduló fajok: Természetesen a szelídgesztenyén is találhatunk tetveket.
Levéltetvek (Aphidina) mellett a növénytetvek csoportjából (Sternorrhyncha) egy liszteske fajt
(Pealius quercus) kell kiemelni. A pajzstetvek
(Coccoidea) csoportjából több faj is megjelenhet.
A bogarak rendjébıl a fiatalabb fácskákon jelentıs
lombvesztést okozó, de az idısebb fákon is gyakori
lombormányosok a legfontosabbak. Több lepkefaj
hernyója is szívesen fogyasztja a gesztenye leveleit.
Ide sorolható a sárga foltos púposszövı (Phalera
bucephala), amely polifág ugyan, de kifejezetten
szereti a szelídgesztenyét, fıleg annak ültetvényszerően ültetett állományait.
A levélaknázók csoportjából is sok faj készíti aknáit
a szelídgesztenye leveleiben.
Szintén szívesen fogyasztja a szelídgesztenye lombozatát a bagolylepkék közül a hazánkban mindenhol gyakori juhar bagolylepke (Acronicta aceris),
amely a nevével ellentétben nem csak juharokon
fordul elı. Az erısen polifág rovarok (pl. gyapjaslepke, győrőspille) a tölgyekhez hasonlóan a szelídgesztenye lombozatát is károsítják.

8. ábra Kéregrák által elpusztított szelídgesztenye fák

A fatest kórokozói: A tölgyeken általánosan
elterjedt taplógombák egy része ritkán e fafajon
is megjelenik. Hazai adatok a májgomba (Fistulina hepatica), a sárga gévagomba (Laetiporus
sulphureus), a vastagtapló (Phellinus robustus)
és a labirinttapló (Daedalea quercina) eseti elıfordulásáról vannak. Idıs, sebzett fákat fertıznek, amelyek fatestében korhadást okoznak.
A termés kórokozói: A szelídgesztenye termésén több kórokozó is ismert Európában. Közülük
Magyarországon a Phomopsis endogena konídiumos gomba a mag barna rothadását, aszalódását,
mumifikálódását okozza. A fertızés forrásai a fa
alatt áttelelt kupacsok és mumifikálódott makkok. A tölgymakk feketedését és mumifikálódását okozó Ciboria batschiana a szelídgesztenye
termésén is hasonló tüneteket vált ki. A Cryptodiaporthe castanea endofita gomba a termésekben a sziklevelek narancssárga, barna rothadását
okozhatja. A helytelen tárolás során, a gesztenye
termésén penészgombák szaporodhatnak el.
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9. ábra Kéregrák miatt pusztuló fák

Kéregben és fában: Fıként a fiatal (2-3 éves) hajtásokon szívogat a szelídgesztenye kéregtető (Lachnus
longipes). A szívások nyomán a hajtás megvastagszik, dudorok keletkeznek, és az ág gyakran el is
törik. A kétpettyes karcsúdíszbogár (Agrilus biguttatus) – a hazai bükköseinkben az utóbbi években
tömegesen megjelenı zöld karcsú díszbogár (Agrilus
viridis) közeli rokona – a legjellemzıbb díszbogár
faj a szelídgesztenyén. A kéregben költı szúbogarak
közül a tölgykéreg szú (Scolytus intricatus) rövid
(max. 2 cm), a rostokra mindig merıleges anyame-

netét és az ebbıl kiinduló hosszú álcamenetét találhatjuk meg a leggyakrabban a kéreg alatt. A lebontási folyamat elırehaladtával aztán egyre több rovarfaj
jelenik meg. Fiatal fájának szijácsrészét a nagy keményítıtartalma miatt elıszeretettel rágják a szarvasok.
Termésben: Nagyon valószínő, hogy a termésben
elıforduló rovarokkal került a legtöbb ember a legközelebbi kapcsolatba (magyarul megette ıket…). A
két fı csoport az ormányosok és a molyok, melyek
ráadásul gyakran együttesen lépnek fel.
Az ormányosok életmódjára jellemzı, hogy a kikelı
nemzık rövid táplálkozási rágást végeznek a gazdanövény levelein. Párosodás után a nıstény bogár
petecsatornát készít a fejlıdı terméskezdeménybe,
és abba rakja le petéit. A kikelı álcák teljesen elfogyaszthatják a termés belsejét. A fertızött gesztenye
többnyire lehullik, és látszik rajta a kerek nyílás,
amin keresztül az álca a talajba vonul bábozódni.
A molyok életmódjára általában az egy generáció
jellemzı. A nemzı nyár közepén rakja le egyesével
a terméskezdeményekre a petéit. A kikelı hernyók
berágják magukat a termésbe, és akárcsak az ormányosbogarak, teljesen el is fogyaszthatják azt. A
talajban gubóban telelnek át. A következı év tavaszán bábozódnak. Tömeges fellépésük esetén ık is
jelentıs terméskiesést okozhatnak.
A két csoportot legkönnyebben a termésben talált
„kukac”, illetve a kikelt nemzı röpnyílása alapján
lehet elkülöníteni. Az ormányosok esetében az álca
has felé görbülı, lábatlan, csontszínő; a gesztenyében található ürülék apró szemcsés, lisztes, szövedéktıl mentes; a kibújási nyílás kerek. A molyok
esetében a hernyó fehéres színő, világosbarna fejjel,
jól kivehetı lábakkal; az ürülék vékony szálakkal
átszıtt, a kibújási nyílás ovális.
Itt kell megemlíteni, hogy a gesztenye termését igen
kedvelik a rágcsálók és a vaddisznók is.
Gyökéren, gyökfın: Specialista gyökérkártevırıl
nincs tudomásunk. Azok a fajok – például a cserebogár pajorok, pattanóbogarak álcái (drótféreg) –
melyek a tölgyeket is elfogyasztják, megtalálhatók a
gesztenye gyökfıjében, illetve földalatti részein is.

FÁJÁNAK TULAJDONSÁGAI ÉS
FELHASZNÁLÁSA
A fatest makroszkópos jellemzıi: Szíjácsa és
gesztje színben eltérı: a viszonylag keskeny szíjács
világossárgás fehér, a geszt sötétebb sárgásbarna.
Vizuálisan könnyen összetéveszthetı a tölgyekkel.
A legfontosabb különbség az, hogy a gesztenyének
szabad szemmel nem láthatóak a bélsugarai.
Győrőslikacsú fafaj: a korai pásztában a nagymérető
edények jól láthatóak. A gesztenye húrmetszete kel-

lemes rajzos (erezett), a sugármetszet pedig határozottan csíkos, a bélsugártükrök nem láthatók). A
nagy csersavtartalommal összefüggésben a frissen
feldolgozott gesztenyefa savanykás illatú és a vasvegyületekkel könnyen reakcióba lép (a geszt elfeketedik).

10. ábra Tısarjak kéregrák által megtámadott fán

Fahibák, károsodások, tartósság: Hazánk a szelídgesztenye elterjedésének az északi határán van, ezért
a fagyhatásokkal összefüggésben megfigyelhetı a
belsı szíjács és a fagyléc. A fahibák közül idısebb
korban igen gyakori a győrős repedés valamint, a
göcsösség. A sima kérgen a göcsök helye jellegzetes
„kínai bajuszként” figyelhetı meg. Az idıs gesztenyetörzseknél gyakori a rendellenes gesztesedés, a
színbeli tarkaság.
Közismert, hogy az akác után a szelídgesztenye fája
az egyik legtartósabb fafajunk. A faanyagának tartóssága a szabadban (talajt nem érintve): 30-120 év,
szabadban talajt érintve (pl. egy kezeletlen talpfa):
15-20 év. Nyitott tetı alatt: 60-250 évig tartható el,
víz alatt: 300-700 évig marad ép, belsı térben (állandóan szárazon): 700-1000 évig ırzi meg épségét.
Megmunkálási sajátosságok: A közepesen kemény
gesztenyefa mechanikai megmunkálása az egyéb
keménylombos fafajokhoz viszonyítva lényegesen
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kedvezıbb. Kevésbé szerszám és energia igényes.
Jól hasítható (pl. hasítottdonga-gyártás), a hasítási
felület fénylı. A szelídgesztenye ragasztása, csavarozása, szegezése problémamentes.
Felhasználási területek: Késztermékek a szelídgesztenyébıl: bútorok (frontfelületek színfurnérozása, vagy tömörfából; székek, asztalok, stb.),
kerti bútorok, kerti berendezések (a gesztenye
kiváló tartóssága alapján), különbözı parketták,
belsıépítészeti elemek (pl. lépcsık, korlátok),
boros és egyéb hordók (kedvezı megmunkálhatósága miatt e célra igen keresett). Tartóssága miatt
szívesen alkalmazták a hajógyártásban, vízépítésben, faragott, esztergályozott dísztárgyak, szobrok
készítésére.

A gesztenyés táj hangulatát is érzékeltetı sorok Illyés
Gyula a Magyarokhoz c. kötetében olvashatók: „A
falu felett jobbról is, balról is ısi szelídgesztenyeerdık terülnek, évszázados gyönyörő fák, koronájuk
magasan az égbe nyúlik, vastag szélsı ágaik barátságosan a földre könyökölnek. Mindegyik fa egy-egy
külön birodalom, szakadatlan méhzsongással, rigófüttyel és elvillanó mókusokkal. A fák úgy állnak,
mint századok elıtt álltak (a szelídgesztenye igen
lassan nı, ötvenéves korában hoz valamirevaló gyümölcsöt), semmi ápolás nem kell nekik, évente mégis
jelentékeny summát hullajtanak gazdáik ölébe. Valóságos paradicsom ez, Magyarország legszebb tája,
legalábbis abból, amit eddig én ismerek.”
Természet- és tájvédelmi jelentısége
A terebélyes idıs gesztenyefák, a természetes erdık
kiritkult maradványai, a ligetek, illetve az extenzív
gyepes gesztenyéskertek és Dél-Európában a teraszos
ültetvények is különleges tájképi értékük miatt és a
hagyományos gazdálkodási módokat ırzı élıhelyekként kerültek a természet- és tájvédelem hatósugarába.
A szelídgesztenye fontos élelmiszer és különleges
csemege ill. gyógynövény

11. ábra A szelídgesztenye kovadó (érés idején felrepedı)
kupacsai

TÁJI, KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS
KERTÉSZETI VONATKOZÁSAI
Nem pusztán erdıalkotó, tájkarakter-formáló, a táj
esztétikai értékét növelı fafaj, de megjelenik a mesékben, a mondákban és nem utolsó sorban fontos
táplálék, speciális édességek alapanya és gyógynövény is.
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Európában a gesztenye az enyhe klímájú hegyvidékeken fı élelemforrás volt. A szárított gesztenyét lisztté
ırölték és kenyeret sütöttek belıle, ezért is nevezték a
„szegények kenyerének”. Azt tartották, hogy egy fa
termésével egy ember át tud telelni. Korzikán a gesztenyét kenyérfának nevezték. Itt a 16. századból
származik a rendelet, amely szerint mindenkinek
évente négy fát (gesztenyét, olajfát vagy fügét) kellett
ültetnie.
Magyarországon a gesztenye kiegészítı élelem, deszszertként fogyasztott csemege ma is és az volt a történelem során is. Nagybányán a szelídgesztenye volt az
a nemes gyümölcs, amellyel a város tanácsa az erdélyi fejedelmeknek és magasabb beosztású fıuraknak
igyekezett kedveskedni. A feljegyzések szerint a város ebbıl a ritka gyümölcsbıl ajándékozott 1642-ben
I. Rákóczi György erdélyi fejedelemnek is. Mátyás
király kedvenc étele a gesztenyével töltött kappan
volt. A palotában a gesztenye kedvelt csemegének
számított, sütve és mézzel ízesítve fogyasztották.
A gesztenyét azonban nem pusztán a terméséért tartjuk nagy becsben. Leveleibıl csersavakban gazdag,
összehúzó hatású tea fızhetı, köhögés és asztma ellen
hatásos. A gyógyászatban a reuma ellen is alkalmazták. Emellett egyéb felhasználása is ismert, levele
alomnak kitőnı, s toll helyett még századunk elején is
párnába tették.

Gesztenye a mondákban, a mesékben és a népszokásokban
A görögök Zeusz makkjaként is nevezik. A rómaiak
azt tartották, hogy az emberi megtelepülés számára
azok az optimális területek, ahol a gesztenye megél.
Az egész Európában ismert szólásmondás: „Mással
kapartatja ki a gesztenyét” eredetét La Fontaine: A
majom és a macska címő meséjében találjuk. „A
furfangos majom, Bertrand, rábeszéli gazdája

macskáját, Ratont, kaparjon ki a tőzbıl néhány szem
gesztenyét. Raton enged a kérésnek, és három szem
gesztenyét kiszed, melyek azonban Bertrand hasába
kerülnek. Jön a szolga, és mindkettıjüknek odább
kell állnia. Szegény macskának, aki megdolgozott a
gesztenyéért – üres hassal”.
Újabb idıkben a jelentısebb gesztenye-termelı, győjtı vidékeken felelevenítették a gesztenye kultuszát, gesztenye ünnepeket rendeznek. Például Nagybányán, Sopronban.

12. ábra Magános szelídgesztenyefa téli habitusa
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