Eszerint az állam feladata czélszerü jogszabályok alkotásával
gondoskodni a szervezetlen közösségek organikus kiépítéséről,
közigazgatási ellenőrzéséről.
A gazdatársadalomnak, különösen a vezető intelligencziának
feladata az lenne, hogy a szövetkezeti akczió keretébe vonja bele
ez alakulatokat, mérhetetlen fontossága lenne annak, ha a 10.000-et
meghaladó agrárius közösségek egységes szervezetben illeszked
nének bele végre a gazdasági és jogi rendbe.
Nemcsak a jogállam követelménye ez, de a nemzeti politika
és szocziális törekvések megnyugtató összeegyeztetése mind arra
intenek, hogy ezt a nagy nemzeti vagyont, termelő és tőkeerőt,
a magyar állam és magyar társadalom vegye gondozásába, mig
nem késő.
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Hires fák életéből.
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II.

émetországban kiváltkép ősi szokás volt mindig a hatalmas
növésű fák kultusza, ugy hogy koronáikba nem ritkán pado
kat s asztalokat állítottak be s itt a szabad levegőn élvezték az
asztal és a társaság örömeit. Népünnepélyeknél ilyen hársakon és töl
gyeken trónolt a zene s innen kisérte rythmikus ütemekkel a
tánczolók lépéseit s hogy még most sem ment ki a szokás egészen
a divatból, mutatja a triervidéki eppelborni
tölgy példája.
E nevezetes tölgyfa magassága 15'6 méter s koronájában
1870-ig csak egy asztal és pad volt elhelyezve, 1882-ben azon
ban az eppelborni polgármester még több ujabb építkezéssel
látta el s ma már tömör falépcső vezet föl a koronáig s a törzsön
két erkélyemelet van alkalmazva rácsos korlátokkal. De a legmeg
lepőbb részlet egy, az ágak czélirányos kötözése és metszése
utján nyert tiz négyszögméter tágas s három méter magas térség,
melyben asztal, kávésszekrény, tükör és pad van felállítva. Disz
gyanánt különböző borszeszbe helyezett állatok s egy teljes laffettákkal ellátott ágyú szolgálnak, mig ellenben egy hordó, mely
ből négy különféle italt lehet csapolni, gyakorlatibb czéloknak
felel meg. A csodálatos fa tarka kiállítását galambducz, kalitok

nemes sólymokkal s más szárnyasokkal, mókusketrecz s időjelző
készülékek egészítik ki. Legfelül egy szélharmonika van alkal
mazva, melynek melodikus hangjai messzire elhallatszanak s néha
az éji vándort csodás zengzetökkel lepik meg.
De nemcsak Németországon nyilvánul meg igy a kegyelet érzése
egyes, kolosszális méreteiknél fogva imponáló faóriások iránt.
A praktikusabb világnézetű amerikai sem tudja magát kivonni
a természet e csodáinak nyűgöző hatása alól. Ezt mutatja, hogy
az Egyesült-Államok földmivelési minisztériuma telkén is látható
egy hatalmas kaliforniai vörösfenyő, melyet valóságos otthonná
alakított át az emberi találékonyság. A furcsa lakás ablakokkal,
lépcsővel, ajtóval van ellátva s erősen fölkelti a látogatók érdek
lődését.
Az őskor népeinél is már szent hirében állt egy-egy nagy
fa s őseink csakúgy áldoztak a nagy fák árnyékában, mint amily
elterjedt divat volt Közép-Európában, hogy a régi királyok és
birák az ily fák alatt tartották itélőszéküket. Hatalmas törzsű,
széles koronájú fák azért még most is nagy tiszteletben részesül
nek, határok jelölésére szolgálnak, egész dűlők, sőt községek is
a fáról neveztetnek el s nem egy fának több századra terjedő
hiteles történetét őrzi a kegyeletes hagyomány.
Ilyen hires fa az ötszáz éves hársfa is Bordesholmban, mely
nek hatalmas koronája még ma is oly friss és gazdag, mintha
a törzs csak egy pár évtizedet látott volna. A fa körfogata csak
öt méter, amelyhez hasonló vastagság a hársfáknál nem nagy
ritkaság s csúcsa körülbelül 24 méterre van a föld felszíne felett
Hatalmas azonban a fa pompás lombkoronája, mely közel 30
méterre terjed s egy-egy nagy társaságnak nyújthat kellemes
árnyat.
Bordesholm a hasonnevű tó mellett a Kidtől Altondba
vivő
vasút mentén fekszik. Ma csendes község, de régebben hires
Augustinus zárda volt benne, melynek még most is fennmaradt
szép gót templomában számos fejedelem nyugszik, köztük Keresztély Frigyes,
Holstein Gottorpi herczeg, a mai orosz czári család
őse. A zárdát 1565-ben a reformáczió diadalra jutása után meg
szüntették s helyébe gimnázium jött, amelyet később Kidbe
vit
tek át, ahol Keresztély Albert
herczeg a ma is fennálló egyetemet

alkotta belőle. A hatalmas hársfa tövében tehát egy kiváló ural
kodó család őse foglal helyet s ugyanitt ringott egy jeles főis
kola bölcsője is.
Gyakran örökítették meg a forradalmak emlékezetét is egyegy szabadságfa elültetésével. Némely fát babonás tiszteletben
tartanak s azt hiszik, hogy aki bűnös kezekkel nyul hozzá, el
pusztul, vagy sebe nem gyógyul be előbb, mint a fáé. Sok fa
egykor az ősök tiszteletének szolgált tárgyául, különösen a kel
táknál és litvánoknál.
Dus lombozatú hársfák és tölgyfák voltak a druidák tem
plomai is. A geismári
tölgyfa kivágásával adott haláldöfést szent
Bonifácz a régi germánok eme pogány hitének. Hiresek voltak
még a marienburgi
és romorei
tölgyfák is, ez utóbbi hat öl
vastagságú.
Wehlau mellett még a X V I . században is állott egy óriás
tölgy, melynek belsejében egy lovas ember könnyen megfordul
hatott s melyet azért az özönvízzel hoztak kapcsolatba. Ivanachban
is nagy tiszteletben áll egy tölgy, melynek kerülete 15 méter.
Labiau mellett pedig egy tölgyfa magának szent Jakabnak, a vizek
védnökének volt szentelve s minden arramenő hajós egy apró
pénzt dobott üregébe. Mikor aztán valaki a pénzt ellopta, a fa
kiszáradt.
Mölln mellett, a Bismarck-család birtokán van egy óriási
fa, melyhez régebben valósággal bucsut jártak, azt hivén, hogy
a sánták meggyógyulnak, ha imádkozva üregébe csúsznak. Meg
történt egyszer, hogy egy kövér asszony az üregbe rekedt s csak
nagy nehezen lehetett onnan kiszabadítani. Sok óriási fa pogány
vezérek sírján nőtt fel. Naumburgnál
pedig azt a tölgyet muto
gatják, mely alatt I. Napóleon adta ki parancsait tábornokainak a
lipcsei csata után.
Barbarossa Frigyes
tölgyfája is megvolt Kassel mellett s
évszázadokig állott nagy tekintélyben. Svédországban az úgyne
vezett „Gylde- tölgyet"
annyira tisztelte a nép, hogy mindenki
illedelmesen leemelte előtte kalapját. Westfáliában
a családtagok
elhunytakor a ház mellett levő ősi fát is megrázzák s igy adják
tudtára a gyászesetet, mintha ő is a családhoz tartoznék.
Hires volt aztán Süderheistede
mellett egy ősrégi kőrisfa,

melyet a ditmári nép szabadsága őrének tekintett s midőn elpusztult,
a nép önállóságát is elvesztette s azt a regét költötte róla, hogy
ismét szabad lesz az ország, ha a fán a szarka öt fehér fiókot fog
költeni. Pfalzban Hohenstrauss
mellett van egy hárs, melyről azt
jósolják, hogy ha a fa egyik ága annyira megerősödik, hogy egy
lovaskatonát elbir, akkor döntő csata lesz.
Dillenburg mellett, a kastély előtt van egy hatalmas hárs,
mely alatt fogadta 1508-ban Oraniai Vilmos a németalföldi köve
teket s ezzel megkezdte a szabadságharczot. Viszont Nürnbergben
a rege szerint a várban egy hársfa alatt nyugszik Nagy Károly
császár. Potsdamban
is van a királyi várral épp szemben egy régi
hárs, melyet ma már alá kell támasztani s mely arról hires, hogy
annak odújába dobták kérvényeiket a Nagy Frigyeshez kihallga
tásra jövők. Sok más hársfában régebben koboldok s törpék laktak
a néphit szerint, de azok elköltöztek, mikor a fákra szent képeket
akasztottak.
A legtöbb históriai emlék a fák alatt szolgáltatott törvény
kezésre vonatkozik. Qesmold mellett áll még egy hárs, mely egykor
az üldözötteknek szolgált menedékhelyül. Még ma is megvan
előtte az a két négyszögletű kő, melyeken a fa alatt ülésező
hammersteini birák Ítélete alapján a bűnösöket kivégezték. Frauensteinban (Nassau) szintén van egy hárs, mely alatt ítéletet mondtak.
A rege szerint egy nemes nő ültette ezt a fát kedvese emlékére,
akit atyja kivégeztetett. Nordhausennél
is zöld még egy ősrégi
hárs, amely alatt egykor Merowing frank király ült törvényszéket.
Még a mult század elején is népünnepélyeket szoktak itt tartani
a nordhauseni czipészek, akik azt hiszik, hogy az emiitett király
fia csizmadia volt.
Oörlitzben egy régi fa arról nevezetes, hogy egy ártatlanul
kivégzett ültette el, mintegy istenitéletkép jósolva, hogy a fa
virágozni fog, amig ártatlansága kiderül. Berlinben
a Szentlélektemetőben századokig a „Három Testvér" nevü fa alatt tartottak
istentiszteletet. Ez az elnevezés onnan ered, hogy három fivér
egymás iránti önfeláldozásból mindegyik magát vallotta egy Rappori
nevü olasz zenész gyilkosának, mivel egyiköket ezzel gyanúsították.
Az igazság nem derülvén ki, János Oyörgy fejedelem istenitéletként
elrendelte, hogy a három fát ássák ki s gyökerestől fordítsák fel.

De igy is megfogamzottak, jeléül a három testvér ártatlan
ságának.
Sok helyen kincseket jelölnek a fák, vagy egyéb nevezetes
eseményeket. Angermündében
I. János őrgróf ültetett óriási hársat,
arra a helyre, ahol kincseit el ásatta. Einbeck mellett négy fa van
egymás mellett állítólag annak jeléül, hogy e helyen négy pásztor
összeveszett s megölte egymást. fiermsdorj mellett az a hársfa, mely
az embereket állítólag félrevezeti, arról is emlékezetes, hogy a
husszita háborúban alatta fojtotta meg egy nő gyermekét.
Hildesheim város czimerében is van egy hárs, melyről azt
mondják, hogy egy nő alatta ölte meg szeretőjét s bánatában
később vagyonát a városra hagyta. Más czimerekben is gyakori
a hársfa, épp ugy a temetőkben is, mint a hűség és családi élet
jelképe. A nagy Linné, Lindelius
és Tiliander
családok nevei a
hagyomány szerint háromágú hársfától származnak s midőn a
Lindelius család kihalt, az egyik ág kiszáradt; a nagy botanikus
halálakor pedig a másik ág s végre a Tiliander-cszlád
kihalásakor
az egész fa.
Nálunk is sok előkelő család nemzetségtörténetében játszanak
kiváló szerepet a fák s a magyar nép felfogásában is a fa kiszá
radása szerencsétlenséget jelent egyesekre s családokra nézve.
Mátyás király, Rákóczi történetében sokszor fordul elő a fa s
amikor Izabella királyné az országot elhagyta, a határon e három
szót véste egy fába:
„Sic fala íulere."
III.
Ami már hazánk hires fáit illeti, költőink közül mindenekelőtt
Arany János géniusza biztosított halhatatlanságot az ő margitszigeti hires tölgyeinek. Pedig a Margitsziget igazi Arany János
fája tulajdonképpen nem is tölgy, hanem fekete kőrísfa (Fraxinus
excelsior). A sziget belsején végig húzódó nagy rét közepén áll ez
csaknem szabályosan gömbölyű koronájával. Egészséges, erős
növésű törzse 3'7 méter kerületű, 2 5 méter magas s négy főágra
oszlik, melyek szabályosan ágaznak szét. Két hatalmas ága csaknem
a földig hajlk s szép lombsátort alkot. A korona átmérője 2 6 méter.
Arany különösen szerette e fát s Magyar György főkertész
tudva ezt, alkalmas helyet készíttetett alatta a nagy költőnek, ahol
-
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dolgozhasson, külön utat azonban nem vezetett hozzá, nehogy a
kíváncsiak háborgassák. Ámde Arany, az őt jellemző szerény
ségével, nem akart ily kedvezményt elfogadni s a gyepen keresz
tül járni, azért inkább az attól nem messze álló tölgyfacsoportot
választotta kedvencz tartózkodási helyéül, honnan a remek kőrisfát
is jól látni. Magok a tölgyek aránylag nem nagyok, de Arany
János neve nagygyá tette őket.
A Margitszigetről lévén szó, itt emiitjük meg, hogy van a
szigetnek egy már történeti érdekességű fája
Hét testvér"ről elnevezett óriás tarkalevelű, platánfa
a főherczegi nyaraló
előtt, mely valóban egyetlen a maga nemében, még József nádor
ültette 1802-ben, amikor még nagy ritkaság volt e faj, melyből
különben ma sincs sok. Az 1838-iki árviz, mely a szigetet elön
tötte, a fiatal fát derékon törte, de nem pusztult bele, sőt ellen
kezőleg, oldalágakat nevelt s a csonka törzsből két hatalmas ág
nőtt ki, melyek bámulatosan fejlődtek. Ez a fa nagy arányai és
szép lombozata miatt József királyi herczeg kedvencze lett, aki
aztán elnevezte a hét ágról „Hét testvérnek". 1882-ben a villám
két erős ágát törte le, s ma csak öt ága van, melyek egy méter
magasságban bizarr alakban válnak el egymástól. A fának azonban,
melynek különben magassága 25 méter, koronája átmérője
27 méter, ágaié pedig 11—15 méter közt váltakozik, napjai meg
vannak számlálva.
Petőfi nevével két fa is áll történeti vonatkozásban. Az egyik a
Debreczen határához tartozó Szepes nevü pusztán, az előbb Borsos
Elek, majd Kenyeres Károly birtokát képező ház körüli kert
közepén emelkező óriási diófa, földig lecsüngő gályákkal, mely
nek törzsén függélyes vonalban sima forradás látható, mely vagy
villámütéstől, vagy bicskától származott, s később újra beforrott.
Ebbe a sima forradásba vésve, alulról fölfelé haladó irányban ez
a név olvasható: Petőfi. A
hosszú idő folytán egyes betűk a
felismerhetetlenségig elmosódtak már, a többi azonban meglehetős
ép» gy> hogy a név némi fáradsággal kibetűzhető. Minthogy
tény az, hogy a puszta birtokosa valamikor Petőfi apósa, Szendrey
volt mint bérlő, nem valószínűtlen, hogy a vésés maga Petőfi
kezétől ered.
u
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udvarán egy gyönyörű hársfa,
mely alatt a hagyomány szerint
gyakran pihent Petőfi, mikor a Pákh családnál tett látogatást s
több költeményét alatta is irta. A fát ma is Petőfi fának nevezik.
A szabadság lantosa mellett a szabadság hőse, Rákóczy az,
akinek nevét egész sereg nevezetes fához fűzi a szájhagyomány.
Se szere, se száma a Rákóczy Ferencz és Rákóczy György nevé
ről elnevezett históriai fáknak, melyek nagy részénél persze
pozitív történeti adatokra nem támaszkodhatunk, sőt vannak
olyanok, melyeknél a történeti kritika már eleve kizárja, hogy a
mondának hitelt adhassunk. Igy a Győr melletti Csanak
határán
van egy domb, melyről remek kilátás nyúlik Győr-felé, s e domb
tetején áll egy állítólagos Rákóczy-fa. Valamikor egymás mellett
álló két fa volt ez, melyeknek ágai összefonódtak, ma azonban
csak egy fa áll már árván, a másikba pár év előtt a villám ütött,
s földig égette. A megmaradt fa azonban annál szebben díszlik,
s hatalmas törzsét három ember is alig birja átölelni.
A szájbeszéd azt tartja, hogy e fa alatt pihentette a nagy
fejedelem seregét, miközben lova kantárját a fához kötötte. Ugy
de bizonyos az, hogy Rákóczy maga a Koronczó mellett 1704.
június 13-án vivott ütközetben nem vett részt, hanem helyette
gróf Forgách Simon vezette a hadakat s igy e regének rávonat
kozó része nem lehet való, az azonban lehetséges, tekintve a fa
magas korát, hogy Rákóczy seregei tanyázhattak alatta.
Léván is van egy Rákóczyról elnevezett 6 méter kerületű
élőfa, mely alatt Ocskay brigadéros egész serege pihent egykor.
A fa nem annyira vastag, mint inkább terebélyes s törzsére egy
tábla van szögezve e felirattal: „Rákóczy-ia. 1777."
Csallóközben, Gomba
közságben az Udvarnoky család ősi
kastélya őrzi II. Rákóczy Ferencz emlékét, sokszázados régi kertjé
ben, melynek közepén egy legalább is 6—700 éves tölgyfa
áll.
Ennek átmérője már 30 évvel ezelőtt is legalább 3Va méter volt
s amint hiszik, II. Rákóczy Ferencz Bécsújhelyből történt szökése
után lombsátora alatt töltötte az első éjszakát. Ennek emlékére
első tulajdonosa kovácsolt vasból vasládát épittetett a fába, mely
nek hátlapjára bevésette e nevezetes eseményt. Áll-e még e fa,
nem tudni, mert a gombai kastély azóta többször cserélt gazdát.
Több hitelessége van mint Rákóczy-fának annak a hársnak,

a magyarországi hársfák Nesztorának, mely Nyitramegyében,
Bajinóczon, gr. Pálffy János kastélya előtt a parkban áll. E ritka
példány korát illetőleg azt mondják, hogy már Mátyás király
korában létezett, az azonban egészen bizonyos, hogy a kurucz
világban nevezetes szerep jutott neki, mert egykorú feljegyzések
tanúsítják, hogy Rákóczy fejedelem érsekújvári hadállásából
gyakran vándorolt át Bajmóczra s fontos haditanácsait ilyenkor
generálisaival a fa alatt tartotta. A fa, amelyről a Rákóczy-kor
tudós kutatója, Thaly Kálmán is megemlékezik egyik munkájában,
hatalmas méreteivel impozánsan hat s tulajdonosa ma is kegye
lettel ápolja.
Van aztán Bazin
mellett is néhány 2 3 0 — 2 4 0 éves korú,
széles törzsű fa, melyekről szintén az a hagyomány, hogy alattuk
ütött tábort II. Rákóczy Ferencz felkelő serege.
Kétségtelen hitelességű Rákóczy-fa a zborói száz hársfa
is,
a kastély udvarán kint, ámbár bizonyos, hogy ezek között már
ujabb ültetések is vannak. Hitelességükrül nemcsak Rákóczy
György leveleinek keltezése beszél: „Dátum sub centum tiliis",
aki azok alatt intézte az államügyek nagy részét, hanem magának
Rákóczy Ferencznek emlékirata is, melyben elbeszéli a száz hársfa
alatt tartott tanácskozásait Bercsényivel s a kurucz mozgalom
fő embereivel s a háború megindítása felett folytatott előkészü
leteket.
Nem tudjuk, játszott-e szerepet Rákóczy Ferencz életében az
a nevezetes hársfa,
mely a lőcse-kézsmárki országúton, Lőcsétől
körülbelül egy kilométer távolságban áll s mely akkora, hogy négy
ember alig éri át s mint mondják, még a mohácsi vész idejéből
származik. De ha nem is hatalmas arányai már természetes
ritkaságuknál fogva is megérdemlik a lőcsei szépészeti-egylet
állandó gondozását, mely törzsének egyharmadában már elkor
hadt részét czementtel kitöltette, mig az épen maradt rész koro
nája még mindig dus lombokat hajt. Azt azonban tudjuk, hogy
Máramarosban szintén vannak Rákóczy-fák Kőrösmező
vidékén,
hol az ottani orosz nép még ma is mutogat egy-két olyan emlé
ket, melyekre Rákóczy 1703-iki bejövetele vet fényt.
Ha nem is épen Rákóczy személyével, de a Rákóczy-kor históriai
szereplőivel áll kapcsolatban néhány más fa — többek közt a

Szekszárdról Báttaszék-felé vivő uton délre, a patak-parton egy
hid mellett állott régi szilfa, mely alatt az üldözői elől menekülő
kurucz dandárparancsnokot, Béri Balogh Ádámot fogták el a
németek. Ez a fa azonban a mult század hetvenes éveiben már
nem létezett, koronája leégett, de törzse, melyben akkora üreg
képződött, hogy egy ember elfért benne, még minden évben
kihajtott. Tolnavármegye közönsége ekkor a Történelmi Társulat
kezdeményezésére kő-emléket állíttatott a kidűlt öreg fa helyére.
A Rákóczy-korabeli emlékek közé sorozható aztán a háromszék
megyei Zágon községben egy rombadölt vizi-malómtól mintegy
ötven lépésnyire álló két hatalmas tölgy is, közvetlen szomszéd
ságában Rákóczy egykori hű kísérője, Mikes Kelemen ősi kúriájá
nak. E fák átmérője 130—150 czentiméter, egy-egy hatalmasabb
ág átmérője 9 0 — 1 0 0 czentiméter s ezekből ítélve nem valószí
nűtlen, hogy a fák több mint 300 évesek s már a Rákóczykorban fennállottak, mint a zágoniak mondják. Talán alattuk
kergette tarka gyermekálmait a magyar próza nagy mestere, a hü
„Kelemen diák", aki később a bujdosók közül „egyedül hallgatta a
tenger mormolását" a messze Rodostóban.
De a Rákóczy-család más tagjainak s különösen erdélyi
ágának is tulajdonit történeti nevezetességű fákat a köztudat,
ilyen a rovnve erdőben egy vén tölgyfa, melynek történetét
Lorándffy Zsuzsanna emlékével köti össze a nép. Azután Oörgény
és Régen között is húzódik egy ut, mely mellett óriás tölgyfák
láthatók, amelyeket „Rákóczy fáinak" neveznek a vidékén lakók.
Sok rege szól e fákról is, melyek nagyságuk folytán mindenkinek
feltűnnek. A székelyek szerint e tölgyek makkjai szolgáltak ágyutöltelékül Bátori görgényi vára ostrománál, miután az ólom
golyókat már mind ellövöldözték az ostromló németekre. A Mocsár
nevü tölgyerdőben Görgényszentimre mellett még azok a tölgyek
is állanak, melyeken Rákóczy fejedelem kedvencz madarászó
sólyma pihent.
A Kolozsvárról Bánffyhunyad-ídé
vezető uton a zsoboki
határban is áll egy hatalmas szál fenyő, toronymagasságú kup
alakjával, amelynek Rákóczy-fa a neve. Egyedül áll a többi lomb
koronás fák között s a monda azt tartja róla, hogy mikor
II. Rákóczy György Kolozsvár és Szászfenes közt Kucsuk basával

szemben csatát vesztett, aminek emlékét a szászfenesi határban,
Kolosmonostoron ma is kőoszlop hirdeti, Rákóczynak életveszé
lyes sebeivel néhány hű kísérője támogatása mellett sikerült
keresztülvágnia magát a török táboron s Bánffyhunyadig mene
külnie, ahol ép a mondott fa alatt kerestek számára pihenő
helyet. A fenyő ma Barcsay Domokos remek parkjában áll, a
kastély délkeleti szögletétől 4 0 — 5 0 lépésnyire, hatalmas törzsét
köralakban falóczák övezik.
Ily óriásfenyő ma már nálunk ritkaság, ép ugy mint egy más
körülbelül 300 esztendős vörösfenyő, Tiszabura
község egyik
dombján, mely több kilométerről látható. Ellenben gesztenyefák
vannak 800 évesek is, igy a vasmegyei Kőszeg
határában, a
„Királyvölgy"-ben, melyeknek méretei oly nagyok, hogy egyi
küknek törzsét kilencz-tizen összefogódzva sem bírják kinyújtott
karral átfogni. Pécsváradon
meg pláne ezeréves gesztenyefákról
tudnak, a községi szőlők nyugati mesgyéje melletti legelőn. Egy
nek ezek közül kerülete még a mult század hatvanas éveiben is
16 lépés volt, ugy hogy átmérője legalább 4 , - lépés lehetett.
A Pécs határában levő Bányatelep község korcsmája is egy ezer
éves gesztenyefához van czimezve. S tényleg van is ott gesz
tenyefa, mely ha nem is épen ezer éves, de 300 évesnél minden
esetre idősebb, ami már nagy ritkaság.
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Bizonyosan idősebb 300 évesnél egy, a Duna és Zsitva
torkolatánál álló óriási tölgy
is, melyről azt hiszik, hogy ott
kötötték meg a zsitvatoroki békét 1608-ban. Hatalmas lombozatát
nemrég egy budapesti botanikus tanár is látta s legalább is
400 évesre becsülte.
Történetünk többi nagy alakjai közül egy óriási hársfa
a tiszolcz-murányi országút mellett Széchy
Mária nevét örökiti
meg. Ez Muránytól 2 3 kilométernyire egy forrás által alkotott
tavacska mellett áll, mely forrást ma is „Széchy Mária"-forrásnak
hivja a nép s azt tartja róla, hogy miután a murányi Vénusz
annak vizében megfürdött, a hársfa alatt tartott sziesztát.
Mátyás király emlékét szintén nem egy fa
zólyomlipcsei, jelenleg Gizella munkásárvaházzá
udvarán egy hatalmas hárs, közvetlen a várkapu
„Mátyás király fájá"-nak neveznek, mivel Mátyás

őrzi, köztük a
átalakított vár
mellett, melyet
azon a helyen

sokszor vadászott s mint a vár urának vendége, szeretett e hársfa
alatt tartózkodni, sőt ott irta állítólag egy levelét is Beatrix
királynéhoz. A hárs törzse oly vastag, hogy öt ember kiterjesztett
karokkal alig képes átfogni. A 80-as években azonban villám
sújtotta, mitől meggyuladt s belől égni kezdett. A törzs belseje
teljesen el is égett, de törzsét s egy izmos ágát sikerült meg
menteni. A kiégett helyet 18—20 szekér agyaggal töltötték ki s
vastag sodronynyal és deszkákkal körülpántozták.
Igazságos Mátyásról regél a baranyamegyei Máza
mellett
egy tölgyóriás,
melynek legmagasabb ágára ragadta fel egykor
a holló Hunyadi János aranygyűrűjét, melyet az a királytól lopott.
A gyermek Mátyás nagybátyja azonban biztos kézzel lőtte le a
ragadozó madarat s igy megkerült a gyürü.
Magyarország legöregebb faóriásai közé tartozik minden
bizonynyal az a hires diósgyőri mogyorófa, melyet állítólag Mária
királynő, Nagy Lajos leánya és Zsigmond király felesége ültetett.
A vár ugyanis akkor Nagy Lajos király vadászkastélya volt s ő
is építtette. A szóban levő mogyorófa oly vastag, hogy két ember
sem érné át s annak daczára egyetlen ága sem halt el, pedig
legalább is 500 évesnek kell lennie. Sebe Alajos nyug. táblabíró,
akinek udvarán áll, erős léczekkel gondosan alátámasztotta s nagy
gondot fordit fenntartására. Boldogult József főherczeg foglal
kozott azzal a gondolattal, hogy a fát a Margitszigetre átülteti, de
a szállítás nehézségei miatt lemondott szándékáról. A ritka
mogyorófa különben a várrommal szemben, az országút másik
oldalán, a vasrácsos kapun keresztül is jól látható s turisták
gyakran látogatják.
A török-tatár dulásokra nem egy nevezetes fánk emlékeztet,
igy a pilismaróthi határban létező Dobozi-iák,
melyek alatt tör
tént állítólag az az eset, mikor Dobozy Mihály, látva, hogy az
üldöző törökök elől nem menekülhet, hitvesét szíven szúrta, hogy
a pogány rablók el ne foghassák. Brassómegye Szászhermány
községében meg azt a fát mutogatják, mely Kisfaludi Károly egy
hires románczát inspirálta. A kőfallal körülvett templom előtt
ugyanis óriási hárs
áll, büszkén daczolva széllel és viharral.
A fa már a tatárjárás idején megvolt, s itt folyt volna le az az
esemény, hogy egy alkalommal a tatárok közeledésének hírére a

falu apraja-nagyja a templomban keresett menedéket. Csak egy
jámbor szász atyafi és felesége késtek el annyira, hogy orruk
előtt a nehéz tölgyfaajtó becsukódott. A férfi kénytelen volt a
közeledő tatárok elől a fára mászni, de az asszonynak már nem
volt erre elég ideje, a tatárok utóiérték a szemre való menyecskét
s egy markos legény nyergébe kapva elvágtatott vele, mire a
szász atyafi a fán kárörömmel felsóhajtott: „szegény tatár!"
Még régibb, majdnem a honfoglalással egyidejű fákról is
szólnak hagyományaink. Diós-Jenő
határán például van egy neve
zetes fa, mely 40 méter magas. Ezt tartják annak a tölgynek,
mely az Árpádházi királyok okleveleiben nem egyszer fordul elő
hogy t. i. a király a „nagy tölgyfa" alatt hallgatta meg az urak
tanácsát, s ezért meg vannak győződve, hogy a tölgy alatt valaha
egyik Árpádházi királyunk osztogatta parancsait. Viszont a nyitramegyei Zobor
hegyen még ezelőtt tiz évvel is látható volt egy
cser óriási törzse, melynek valamelyik ágára a honfoglaló magya
rok a szláv Z o b o r vezért akasztották, akit három napi ütközet
után legyőztek. A legendái fa törzse bádog vérttel volt körülerősitve.
Állítólag már 1502-ben létezett az akaratytyai
öreg szilfa
is a Bakony mentén, Iszka-Bögre, Papodtető, Hólyag, Hárságy és Kőröshegy határában, melynek történetét érdekesen
beszéli el Eötvös Károly „Utazás a Balaton körül" czimü mun
kájában. Nem egyszer pihentek a kemecsei országgyűlésre menő
nemesek árnyékában. A majtényi
sikon is van egy öreg fa, az
1711-iki fegyverletétel helyén, melyet a kuruez kapituláczió emlé
kére állítottak oda. Hát még a szilágymegyei Pintye Oligor-\é\t
hatalmas fa, melynek odvába Pintye a zsákmányát szokta volt
rejteni. Meg a Jókai általt megénekelt „Nagyenyedi két fűzfa",
Felvincz és Enyed között, melyet hét ember-ivadék látott fel
nőni s melynek története fiuról-fiura szállt. Nem is szólunk
az ujabbkori Pest történetében oly nevezetes szerepet játszott
Norma-fáról s a pesti oldalon állott hires Zöld-fáról, melyről
nem csak a Zöldfa-utcza vette nevét, hanem a mai Pesti Hazai
Takarékpénztár palotája helyén állott hírhedt „Zöld fához" czimzett mulató is, a diákság és polgárság közötti gyakori véres
verekedéseivel és összeütközéseivel.

De gyümölcsfáink között is voltak fenomenális példányok.
Egyebek közt Vitkovics
Mihály is emlit 1825-ből, Jász-Apátiból
Thaisz Andráshoz intézett levelében egy körtefát, mely Oömöri
János szőlősgazda ottani kertjében állott, s melynek kora felől a
legöregebb emberek sem tudtak felvilágosítást adni. Vitkovics
már akkor 300 évesnek Ítélte s azt irta róla, hogy: „pompásan
nyúlik az ég felé ez a sok százados fa, melynek alsó kerülete
a föld szinén, hat lépéseket teszen, egy embermagasságnyira
közép átmérője három lábnál valamivel többet foglal magában,
az egész magassága pedig az 5 8 lábat megüti."
Háromféle körte termett rajta, nyári bergamotte, őszi császárés téli királykörte, háromféleképp lévén beoltva. Ennélfogva egyik
évben sem volt meddő, mert ha egyik faj nem termett, hozott
gyümölcsöt a második vagy harmadik.
Ugyanebben a levelében Vitkovics tudakozódik a pestmegyei
Nagy-Kovácsi-\
hires almafa
felől is. „Te, — irja Thaisznak mint aki hivatalból gyakorta eljársz, ezen szinte nagy és százados
almálynak (ha szabad ugy a körtvély szó után szólani) leírását
készítsd el és közöld a világgal. Igen jól tudod, milyen némák
vagyunk hazánk ritkaságairól, hogy azokat többnyire idegenek
munkáiból kell megtudnunk és milyen beszédesek, milyen kür
tölök a külföldiek a magukéiról."
Vitkovics szemrehányása ma már tárgytalan. Darányi föld
mivelésügyi miniszter poétikus, melegen érző szívvel karolta fel
a magyar kulturhistória nevezetes ügyét, mely hazánk történeti
emlékű fái gondozásában s megőrzésében nyilvánul, melyeket a
nemzeti lélekből fakadó kegyelet kultusza fon át legendájával.
Ha e legendák nem is oly tarkák és változatosak mint más
népeknél, de hiven jellemzik népünk psychológiáját, kedvencz hőseit,
ábrándjait s élő jelképei nemzeti öntudatunknak, melyeknek el
halványulniuk sohasem szabad. V.
S.
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