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A Kárpát-medencei magyarság körében
Hunyadi Mátyás (1443-1490) neve foga-
lom, alakja ikonszerûvé vált. A rend, az
igazságosság, a szeretet, a felvilágoso-
dás szimbólumát prezentálja. A 2008-as
év, mint ismeretes a reneszánsz éve, ez
pedig elválaszthatatlan a magyarság
eme nagy uralkodójától. Mátyás király-
nak Visegrád az egyik központi telepü-
lése, kedvenc tartózkodási helye volt. A
Duna másik oldalán kezdõdõ Mátraer-
dõ nyugati tagját, a Börzsöny erdõs ren-
getegeit királyunk az ország egyik leg-
szebb panorámájával keretezve minden
nap láthatta. Ezért gyakran átrándult a
közeli erdõkbe vadászni, de a Mátraer-
dõ távoli borsodi és zempléni részeibe
is eljutott. Egyesek valószínûsítik, hogy
az Északnyugati-Kárpátok Alföld felé
ereszkedõ erdõs vonulatait (Északi-kö-
zéphegység) már ekkor Mátaerdõnek
nevezték. Ezen a részen tenyészõ erdõk
sajátossága a Kárpátok vonulatainak
többi részétõl eltérõen, hogy itt teljesen
hiányzik a fenyõ. A magyarság viszont
éppen ezért érezte magát otthon, tele-
pedett itt le, és vette birtokba. Ezért a
Mátraerdõ Szlovákiába átnyúló részén
ma is szinte kizárólag magyarok élnek.
Az itt élõ magyarság az egész vonulatot
Mátra hegyláncnak hívja, és ami még
ennél is fontosabb, hogy a szlovákok is.
Tehát mondhatnák azt, hogy ez az
egyetlen olyan határ (Moesz-vonal),
amit a szlovákok is elismernek, valószí-
nû azért, mert ez nem politikai. Mivel az
újra egyesült Európában a politikai ha-
tárok lassan tényleg eltûnnek a Mátraer-
dõ egységes természeti környezetében
élõ emberek is egyesülhetnek, és közös
koncepciókat dolgozhatnának ki. Az
pedig, hogy milyen érzés egy erdész-
nek, ha egy nagytájnak a földrajzi neve,
mely ráadásul a szülõföldje is, valami-
lyen erdõ, nem igazán kell ecsetelni.
Sajnos ez a tájnév még az erdészek kö-
rében sem igazán terjedt el. Mátyás ki-
rály a Mátraerdõben tett látogatásainak
emlékére a helyiek fákat neveztek el. A
legtöbb fához egy titokzatos gyönyörû
kalandot, egy ismeretlen szüzet, vagy
menyecskét festett a képzelet, nagy va-
dászatokat, gigászi küzdelem egy med-
vével, vagy vadkannal. Mivel Mátyás ki-
rály a kor szórakozásainak és királyi
idõtöltésnek megfelelõen szenvedélyes
vadász is volt, sok valóságos alapja le-
het. A Mátraerdõ keleti részeibe tett lá-
togatásai viszont nagy valószínûséggel
a husziták kiûzésével kapcsolatos, csak

a nép emlékezete festett köré ilyen szép
és színes glóriát.

Az idõsebb és ma már nem élõ fákat,
a zselizi Fakastélyt vagy a kismarosi Má-
tyás-fát a méreteibõl valószínûsíthetõ,
hogy az 518 évvel ezelõtt elhunyt király
valóban láthatta. A ma élõ és a legen-
dáknak alapot nyújtó „fiatalabb” Má-
tyás-fák is hatalmas böhöncös idõs ko-
csányos tölgyek (Quercus robur), de
van egy kocsánytalan tölgy (Quercus
petraea) is. Mivel szokás, hogy az ilyen
legendás helyeken az elpusztult fák he-
lyére másikat ültetnek, vagy annak
egyik utódát meghagyják, ezért ha pon-
tosan nem is a ma láthatót, de ennek
valamelyik õsét láthatta igazságos kirá-
lyunk 

Zselízi Fakastély
(Quercus robur)

A Mátraerdõ legnyugatibb részén a Ga-
ram folyó alsó folyása mentén Zselíz
(Zeliezovce) városka határában, az
Árok-major melletti erdõszélén állt egy
hatalmas kocsányos tölgy. A feljegyzé-
sek és legendák szerint Mátyás király a
börzsönyi vadászatai alkalmával több-
ször is felkereste, és talált benne mene-
déket. A hatalmas tölgyfa kiodvasodott
belsejében padokat, és egy asztalt is el
tudtak helyezni, ahol egyszerre 12-15
ember is elfért. A különleges méretû õs-
tölgyet a 19. század végén megjelent
Borovszky-féle monográfiák is megem-
lítik, és korát 700 évesre becsülik. A fa
méretérõl nem maradt adat, de valószí-
nûsíthetjük hogy kerülete a 10 métert
meghaladta. A Fakastélyon hatalmas le-
zárható tölgyfaajtó is volt, melyet Pász-
tor Ferenc erdész kezelt. Az 1900-as
évek elején ébredezõ természetvédel-
münk Kaán Károly (1867-1940) javasla-
tára az elsõk között vette a védett fák

listájára. A történelmi Magyarország há-
rom természeti értékek kategóriájába
sorolt fája közül ez volt az egyik. Sajnos
egy villámcsapás következtében a két
világháború között, 1932. május 27-én
elpusztult. A kidöntött fa két évig, még
holtában a földön heverve is látványos-
ságként szolgált, amíg valaki fel nem
gyújtotta. Ez az õstölgy minden kozme-
tikázás nélkül, Mátyás király korában
már biztos, hogy létezett. Érdekesség-
ként megjegyezhetõ, hogy Zselíz a bör-
zsönyi erdei kisvasutakkal is összeköt-
tetésben állt.

Az itt közölt kép a zselízi Fakastély-
ról a Természettudományi Közlönyben,
1807. évf. 446. l. jelent meg.

Kismaros, Mátyás király tölgyfája.
(Quercus robur)

Mátyás király visegrádi rezidenciájával
szemben, a Börzsöny lábánál állt egy
óriási kocsányostölgy-matuzsálem. Az
1960-as években törzskerületét 705 cm-
re és korát 600 évesre becsülték Ezen
adatokból valószínûsíthetjük, hogy a fa
alatt Mátyás király vadászatai alkalmá-
val valóban megpihenhetett. Sajnos ez
a fánk is elpusztult, bár az útikönyvek,
mint látványosságot a zselízi õstölgyhöz
hasonlatosan a mai napig is kínálják,
mint turistacsalogató látnivalót. A jelen
idõben azonban csak egy csonka torzó
áll Kismaroson, a Török-patak partján,
régen a volt diáküdülõ bejáratánál, ma
a Dunakanyar Üdülõfalu (Verõce) terü-
letéhez tartozó részen. A kismarosi Má-
tyás király tölgyfáját Balogh András az
1968-ban megjelent Magyarország ne-
vezetes fái címû könyvében szépen il-
lusztrálta.

Kék-mezõ, Mátyás király fája
(Quercus robur)

Mivel a diósgyõri várat jegyajándékként
Mátyás király elõször elsõ feleségének,
Podjebrád Katalinnak, majd ennek korai
halála után 1476-ban második feleségé-
nek, Aragóniai Beatrixnak adományoz-
ta, ezért biztosra vehetjük, hogy sokat
tartózkodott, és vadászott a Bükk-hegy-
ség erdeiben. Valószínû, hogy 1471-ben
ezért engedte meg a diósgyõri pálosok
(melynek udvarán található a pálos ko-
lostor romjai mellett, a BAZ megyei
ÁESZ irodája) Corpus Christi kolostorá-
nak, hogy Miskolcon évente 10 hordó
bort eladhassanak. 

A Mátyás király fája Kék-mezõ alatt,
a Homokkõ-forrás mellett 210 m ma-

Mátyás király fái
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gasságban található. A hatalmas göcsör-
tös girbe-gurba tipikus mocsári tölgy
mellmagasságban 450 cm, de gyökfõ-
ben a hatalmas terpesz miatt, amely a
szabad, és gyakori vízbennállás bizo-
nyítéka, 700 cm, magassága 18 m, korát
250–300 évesre becsültem. A fa mére-
teibõl és korából ítélve biztos, hogy
nem láthatta, csak ennek valamelyik
elõdjét. A Mátyás-fa mellett két darab
hozzá hasonló 420 cm törzskerületû
óriási kocsányos tölgy, valószínû egy
maradványerdõ monumentális látvá-
nyos tagjai, melyekett, mint említettem
Mátyás király nem, de a Kék-mezõn la-
kó elsõ uradalmi erdõõr már biztos,
hogy láthatott. A Kék-mezõn ugyanis a
Nagy-kõmázsa nyugati oldalán, nem
messze a Mátyás-fától, a diósgyõri ko-
ronauradalom egyik legrégebbrõl is-
mert, gerendákból ácsolt erdõõri lakás
állt, melyet egyes feljegyzések már az
1700-as évek végérõl dokumentálnak. 

Sajógömör, Mátyás király kapá-
lós tölgyfája (Quercus robur)

Sajógömör (Gemer) határában történt
egy, a Mátyás király cselekedeteivel
kapcsolatos esemény, melyet minden
magyar ember ismer. Ez nem más, mint
a gömöri urak megkapáltatása. A Tria-
non utáni elcsatolás után a regélõk
ugyan egy másik, Magyarországon ma-
radt gömöri településre Putnokra tették
át ezt a történetet, de ez valójában Gö-
mör-vármegye õsi székhelyén, Sajógö-
mörben történt.

A Gömöri-medencébe ékelõdõ Li-
cei-dombvidék hosszú hátainak lapos
kavicsos tetején 310 m magasságban
közel a Murány áttöréshez van egy
tölgy. A védett õstölgy a zöld jelzés
mellett, a Fehér-kõ (Biela skala), és a
Tündér-hegy (Vilov vrch) között talál-
ható, a helyi magyarság Mátyás király
kapálós tölgyfájának hívja. A szlovák
térképek egyszerûen csak Nevezetes-

tölgy (Pamätný dub) feliratot használ-
nak. A fa robusztus méreteibõl, mellma-
gassági törzskerülete 680 cm, magassá-
ga 21 méter, még az is elképzelhetõ
hogy eme igazságos királyunk valóban
láthatta ezt a fát. Régen biztos, hogy
szabad állásban, ma erdõszélen áll, egy
méter magas hordószerû teste több
óriási ágra bomlik. A fa az öregedés
miatt már teljesen elvesztette eredeti
koronájának alakját. A fa északi része a
gyökfõtõl fel teljesen a tetejéig hatalmas
mohatelepeknek ad helyet. A fa csúcs-
végi ágai dárdaszerûen állnak ki a fator-
zó testébõl. A hordószerû alsó törzse
hét nagy ágra bomlik, melybõl három
már teljesen kiszakadt. Az egyik ág he-
lyérõl bele lehet látni az üres, de még
mindig élõ hordószerû testbe. A kikor-
hadt belsõ részében méhek tanyáznak.
A fa most egy vadföld szélén áll, alatta
korhadó pusztuló padok. Mellette talál-
ható egy másik 520 cm-es kocsányos
tölgy is. Mivel a fa hegytetõn sokkal
mostohább hidrológiai, genetikai és kli-
matikus viszonyok között él, biztos,
hogy növekedése lassúbb volt, mint
mocsári környezetben élõ társainak,
ezért öregebb is hasonló méretû, ked-
vezõbb termõhelyen tenyészõ társainál.
Útközben a sánkfalvi legelõkrõl kibon-
takozik a Rõcei-hegyek erdõs kúpjai
mögül az Alacsony-Tátra, keleti cso-
portjának teteje az 1948 m magas Ki-
rály-kopasza (Král’ova hol’a), mely
szintén Mátyás királyról kapta a nevét.

Kéked, Mátyás király tölgyfái
A Sátorosok (Zempléni-hegység) Her-
nád-völgyére nézõ lejtõin a Kékedi To-
vábbképzõ Intézet parkjában 215 m
tengerszint feletti magasságban találha-
tó egy õsi erdõmaradvány hatalmas ko-
csányos tölgyekkel. A tölgyfák közül
három tekintélyes méretû 520 cm, 510
cm, és 460 cm mellmagassági törzske-
rületûek. Ezeket a nagy fákat nevezik

Mátyás király tölgyfáinak. A három óri-
ás mellett nyolc darab 300-350 cm  ke-
rületû kisebb kocsányos tölgy és 250
cm törzskerületû mezei juhar (Acer
campestre), és gyertyánok (Carpinus
betulus) is találhatók.  A tölgyfákon az
abiotikus és biotikus károsítók egész
garmadája megfigyelhetõ, melybõl a
csúcsszáradások, ágtörések, golyvás
daganatok és a cincérrágások a kieme-
lendõbbek és látványosabbak.

A legendák szerint Mátyás vadászatai
közben pihent meg alattuk, és fürdött is
Kéked gyógyító forrásaiban, iszapjai-
ban, de mint a bevezetõben említettem
az abaúji és zempléni látogatásai in-
kább a huszitákkal hozhatók kapcsolat-
ba, ami természetesen nem zárja ki,
hogy nem vadászhatott vagy fürödhe-
tett volna itt. A fák méreteibõl adódóan
a koruk 250-300 év körüli, tehát Mátyás
valójában csak valamelyik õsük alatt pi-
henhetett meg. A védetté nyilvánított
parkban a forrás is Mátyás király nevét
viseli, ahol egy kis fürdõt is kialakítot-
tak. A faluban van egy másik, a XV-XVI.
században, a Kékedy család által épített
kastély is öreg fákkal, de a templom
melletti magas kõris (Fraxinus excel-
sior) 600 cm kerületével is párját ritkít-
ja. A környékrõl a Hernád-völgy és Kas-
sa szépen látszik.

Kishutai Mátyás-fa
(Quercus petraea)

Ennek a fának a megtalálása, ha lehet
valamit így nevezni, akkor igencsak má-
tyásos volt. Már régóta gyûjtöm a Mátra-
erdõ öreg fáinak adatait, famatuzsále-
meit, óriásait és ezért gyakran ragadok
vándorbotot a kezembe, vállamra pedig
hátizsákot. Ez a felderítés is ilyen szere-
lésben történt és valószínû, hogy ennek
is köszönhetõ. Mert köztudott, hogy a
zárkózott hegyi emberek a drága terep-
járóval érkezõ, mundérba öltözött em-
bernek nehezen nyílnak meg.
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Ha olyan helyen járok, ahol még
nem voltam, gyakran betérek a helyi
szórakoztató központba, egy kis infor-
mációcserére. Sokszor és sok adatot
köszönhetek már helyi erõknek, ami-
rõl sehol nem volt idáig feljegyzés. A
Gilevár oldalában lévõ Mátyás-fának a
helyét Kishután (Malá Huta) a kocsmá-
ban helyi emberek mesélték el, bár
megmutatni már nem volt kedvük, ere-
jük. Mivel néven nevezték a fát, egy ki-
csit hitetlenkedve fogadtam, hiszen, ha
már a többi nagyot nem is, de a neve-
zetesebbeket szokták ismerni. Ettõl
függetlenül nekivágtam, és nem is
bántam meg. 

Kishutától 2 km-
re délre, a Gilevár
keleti oldalában,
400 m tengerszint
feletti magasság-
ban savanyú tala-
jon, gyertyános töl-
gyes klímában, csa-
rabos, áfonyás he-
lyen meg is talál-
tam a hatalmas ko-
csánytalan tölgy-
fát. A fától nem
messze találkoz-
tam egy gombázó-
val, õ is így ismer-

te, és mutatta is a pontos helyet, de nem
lehetett volna elmenni mellette. A kis-
hutai Mátyás-fa 540 cm törzskerületével
32 m magasságával az egyik legna-
gyobb kocsánytalan tölgy, amit a Mátra-
erdõben valaha is láttam. A fa mostaná-
ban száradhatott ki, de még áll erõs ta-
lapzatán. Óriási törzse két méter maga-
san 2 nagy törzsre, majd 3,3 m magasan
még szétágazik, ezért messzirõl három
nagy törzság mered dárdaként az ég fe-
lé. Mellette egy másik haldokló óriás
500 cm kerülettel, lejjebb, amit a helyi
szlovák lakosság Rákóczi-fának nevez,
és van rajta egy magasles, szintén 500
cm kerületû. A Mátraerdõben 500 cm

felüli kocsánytalan tölgyet csak a Vajda-
vár-homokkõ-vidéken, Bükkszenter-
zsébet határában ismerek, ez az Erzsé-
bet-fa (510 cm), a Mátra-hegységben
kettõt, az egyik a Pálinkázó-fa (530 cm),
másik a Pelés-fa, mely gyökfõbe 510
cm, egy óriás golyva következtében
mellmagasságban 600 cm, sajnos ez a fa
sem él már, de Ágasvár alatt a helyén
áll. 

Ami még fokozza a kishutai fa érde-
kességét, hogy a Sátorosok hegyláncá-
nak belsõ részeiben a 18. században,
irtásrétekben telepedtek meg a szlová-
kok. Itt zárt községekben élnek és so-
kan beszélik a szlovák anyanyelvüket,
mégis egy magyar királyról neveznek
el egy fát. Ezt a kishutai kocsmában
egy tipikus szõke-vörös a szláv erede-
tet arcvonásairól le nem tagadható em-
ber mondta nekem nagy örömmel, aki
mikor kiléptem a kocsma ajtaján, már
szlovákul folytatta társával a beszélge-
tést. No, gondoltam magamban, hogy
erre varrjon „Slota” gombot. Ekkor
gondolkodik el igazán az ember a poli-
tika által gerjesztett szlovák-magyar vi-
szonyról, hogy akkor hogy is van ez,
Mátyás király biztos, hogy tudta, hi-
szen, még a szlovákok is róla neveztek
el egy famatuzsálemet.

Katona Csaba

2010. május 20. (csütörtök)
9:00 – 17:00 I. Nemzetközi  Erdészeti Kommunikációs Konferencia –

Pécs, 2010
Helyszín: Dóm Múzeum
Védnök: Stumpf István elnök (Századvég Alapítvány)
Levezetõ elnök: Náhlik András, a NymE dékánja, az Or-
szágos Erdõ Tanács elnöke

Elõadók és program: 
9:00 Köszöntõk: Káldy József, a Mecseki Erdészeti Zrt. vezér-

igazgatója; Stumpf István, Náhlik András
Elõadások:
9:20 Zétényi Zoltán, Országos Erdészeti Egyesület Közönség-

kapcsolatok Szakosztály elnöke: Az ágazatok közötti konf-
liktusok manifesztálódása a hazai sajtóban

9:40 Antal Z. László – MTA Szociológiai Intézet: Ökológiai je-
lenségek és a társadalom percepciója

10:05 Bognár Ákos, a TÁRKI és az Image Factory kutatása Fé-
lünk a klímaváltozástól, és erõteljesebb zöldpolitikát akarunk

10:30 Ingwald Gschwandtl, Forestry Communication Network
teamleader

10:55 Anton Lesnik, Szlovénia
11:20 Szedlák Tamás, AGRI
11:45 Dr. Gálhidy László, erdészeti programvezetõ – WWF Ma-

gyarország
12:35–13:30 Ebéd

Elõadások:
13:40 Dr. Oroszi Sándor – Országos Erdészeti Egyesület: Az

Országos Erdészeti Egyesület tájékoztatási tevékenysé-
gének történeti áttekintése

14:00 Varga Tamás, igazgató – NymE-EMK Erdészeti Múzeum 
14:20 Dr. Stark Magdolna, Kommunikáció és konfliktusok az er-

dõkezelés körül
14:40 Dr. Molnár Katalin, – NymE EVGI: A család, a szülõk fel-

adata a környezeti nevelés pedagógiai folyamatában
15:00 Dr. Hartl Éva – NymE EVGI: „Környezetünk az erdõ” –

Továbbképzés, szemléletformálás a pedagógusok kö-
rében

15: 20 Ferling József, a Ferling PR ügyvezetõ igazgatója, a Zöld
Gondolat Lovagrend alapítója: Best practice prezentációk,
„Hogy a médiamunkások is lássák a fák közt az erdõt”
címmel

15:40 Záróelõadás – dr. Nagy Dániel – FVM TEF fõosztályve-
zetõ

Hozzászólások
16:00 Felkért hozzászólók: 

Vereb István, szóvivõ – Nyírerdõ Zrt.
Lomniczi Gergõ, szóvivõ – Pilisi Parkerdõ Zrt.

16:30 A konferencia zárása

Az erdõ és a zöld gondolat
I. Nemzetközi Erdészeti Kommunikációs Konferencia – Pécs, 2010




