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A Gyulaji Erdészeti és Vadászati Zrt. te-
rületén Kocsola 20A-ban 2009-ben felú-
jították az egyházközség tulajdonában
lévõ „Szentkúti” kápolnát.

A kápolna levéltári iratanyagok alap-
ján 1753-ban épült. A hosszú évek során
az épület teljesen megrongálódott, tetõ-
szerkezete beszakadt, és így használha-
tatlanná vált. Az erdészházban lakó volt
kerületvezetõ erdész, Petz Ádám kezde-
ményezésére az épületre új tetõ került.
Sajnos az épület így sem volt használha-
tó. Környéke teljesen felázott, az épület

belülrõl is iszapos volt. Egy karcagi ille-
tõségû fiatalember, Darazsac András,
szülei és nagyszülei emlékének adózva
helyreállíttatta a kápolnát, a kutat és a
hozzá tartozó keresztet is.  

Az épületet a Magyarok Nagyasszo-
nya október 8-i ünnepe alkalmából
szenteltük fel. Így a kocsolai erdõben
most egy megújult látványosságban
gyönyörködhetnek az arra járók.

Braun Zoltánné
római katolikus egyházközség világi

elnöke

A felújított „Szentkúti” kápolna

Ezennel elkezdjük az Erdészeti La-
pok elmúlt évben közzétett felhívá-
sára beérkezett  különleges témájú
fényképek közlését. Az elsõ mind-
járt egy kakukktojás, mert ezt a gyö-
nyörûséget a világhálón találtam,
de mivel 40 évenként virágzik,
annyit nem várhattunk a közléssel. 

Természetesen a szerkesztõség
továbbra is várja a felvételeket.

A szerkesztõ

Titánbuzogány
(Amorphophallus titanum)

1878-ban Odoardo Beccari olasz ter-
mészetkutató fedezte fel Szumátrán.
Hatalmas, földalatti gumójából évente
csak egy levél fejlõdik. A levélnyél 5 m
hosszúságot is elérhet, átmérõje pedig
10 cm, míg a mélyen tagolt levéllemez
egyes részletei 3 m hosszúak. Az eddig
talált legnagyobb példány gumója 50
cm átmérõjû és több mint 30 kg súlyú
volt. Keményítõben gazdag gumóját
egyébként sütve vagy fõzve eszik. Ér-
dekessége, hogy elõbb a virág jelenik

meg, majd utána a rövid életû levél.
Óriási virágzata sajátos felépítésû: a
papírzacskóhoz hasonló, barna burok-
levél közepébõl egy hatalmas torzsavi-
rágzat emelkedik ki, amely alul apró,
egyivarú virágokkal van tele, míg a fel-

sõ, alaposan megnagyobbodott része
meddõ, nincs rajta virág. A virágokat –
a meddõ rész által kibocsájtott dög-
szagú bûzök nyomán – legyek poroz-
zák be. A virágzat hossza meghalad-
hatja a 2 m-t, melybõl 1,5 m a torzsa el-
hegyesedõ (meddõ) nyúlványa. A bu-
roklevél átmérõje 1,3 m körüli. Az óriá-
si virágzat egyetlen csepp víz nélkül is
– a gumóban felhalmozott tartalék táp-
anyagból – képes kifejlõdni. A Föld
legnagyobb virág(zat)aként tartják
nyilván 

Bartha Dénes

Érdekességek a természetben




