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Három hársak 

Kápolnán a leírások szerint 1785-ben szentel-
ték fel a település templomát, ennek tiszteleté-
re a plébánia kertjébe három hársfát ültettek. 
A fákhoz fűződő legenda elválaszthatatlanul 
hozzátartozik a község múltjához. Egyes legen-
dáriumok szerint a közel 230 éves fákról úgy 
tartják, hogy 1849. február 26-27-én, a „dicső-
séges tavaszi hadjárat” nyitányaként is ismert 
kápolnai ütközet során, ezen fák alatt irányí-
totta seregeit Dembinszky Henrik altábornagy 
Windisch-Grätz tábornok császári csapataival 

szemben. Egy másik legenda szerint eme üt-
közet során törte derékba a legnagyobb hársat 
egy ágyúgolyó.

Mások úgy tartják, hogy a Három hársak 
alatt imádkozott Kossuth Lajos azért az ötszáz 
honvéd katonáért, akik elestek kápolnai a csa-
tában. Erről az 1896-ban kiadott Kossuth Lajos 
imája a kápolnai csata után című színes olaj-
nyomat tanúskodik, amelynek hátterében jól 
láthatók a hársfák.

A 200, 250 és 354 cm törzskerületű, 25 
méter magas hársak védetté nyilvánítását a la-
kosság kezdeményezte, az 1848-as forradalom 
és szabadságharc hősei iránt érzett tiszteletét 
kifejezve. A fák védettségéért jelentősen köz-
reműködött Magyar Margit, Kápolna egykori 
lakosa, aki megmentette a fákat a kivágástól. 
A Három hársak 1978 óta védett. A Bükki Nem-
zeti Park szakembereinek segítségével a tele-
pülés elvégeztette a hársak állagmegóvását, 
és az idők során a Három hársak a település 
szimbólumává vált. 

Első csókok fája

Mikepércsnek a közepén áll a kb. 150 éves Első 
csókok fája, ahol már a múlt század elejétől úgy-
nevezett „nappali bálokat” tartottak a fiatalok-
nak. Itt ismerkedtek a helyi fiatalok, valamint az 
első világháború idején a frontról hazatérő le-
gények tánc közben újra átölelhették kedvesü-
ket, és hogyha egy kicsit kettesben félre akartak 
vonulni, a fa árnyéka eltakarta a nagyközönség 

Hárs, japán akác, vadgesztenye
A MAGYARORSZÁGI NEVEZETES FÁKAT BEMUTATÓ SOROZATUNKBAN EZÚTTAL EGY OLYAN FÁVAL 
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elől a szerelmes párokat. Innen eredeztethe-
tő ennek a terebélyes japán akácnak a neve. 
Napjaikban is fontos szerepet tölt be az Első 
csókok fája a település felújított főterén. Amel-
lett, hogy a kánikulában hűsítő árnyékot nyújt a 
sétálóknak, a régi bálok hangulatát megidéző 
Mikepércsi Nyári Esték rendezvénysorozatnak is 
szerves része. A fa úgy áll ott, mintha a közön-
ség része lenne, körülötte az érdeklődők figye-
lik, hogy a színpadon a fellépők előadják pro-
dukcióikat. Ezeken a nyárestéken újra megtelik 
élettel a fa környéke, és az Első csókok fájának 
köszönhetően ismét felelevenedik a „nappali 
bálok” hagyományőrző hangulata.  

Győri gesztenye

A leírások szerint Győrben található az első 
olyan fa, amit a tervező szándékosan körbeépí-
tetett. Lőrincz József Ybl-díjas építész a Győri 

Ifjúsági Ház tervezésekor életben hagyta azt 
az építési területen álló vadgesztenyefát, ami 
napjainkra már több mint 85 éves. A fa köré 
tervezte az épület belső udvarát, felhívva ezzel 
a figyelmet a helyi természeti értékek meg-
óvására. Ezt kívánta megerősíteni az egykori 
győri közélet ismert egyénisége, Winkler Gábor 
építész-professzor, aki kezdeményezte a Győri 
Ifjúsági Ház műemlékké avatását, valamint a 
hozzátartozó vadgesztenyefa Év Fája címre jelö-
lését. Az épület és a fa együttese a harmonikus 
környezethez-illesztés és a környezettudatos 

építészet szinte egyetlen megmaradt hazai út-
törő példája. Nem véletlen tehát, hogy a győri 
vadgesztenyefa nem mérete miatt, hanem sok-
kal inkább a természeti és az épített környezet 
harmonikus együttélésének emblematikus 
példájaként érdemelte ki 2015-ben az Év Fája 
elismerést.  

Varga Tibor

Első csókok fája Mikepércsen

85 éves gesztenyefa a  Győri Ifjúsági Ház területén


