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A balatoni torzsátlan

A Balatonalmádi Kálmán körte, amit a helyiek 
„torzsátlan” körtének is neveznek, megközelítőleg 
350 éves lehet. A korona átmérője körülbelül 14 
méter, méreténél fogva térképészeti pontnak szá-
mít. A terület, ahol a fa áll, már többször is gazdát 
cserélt, de impozáns mérete miatt egyik tulajdo-
nos sem döntött a fa kivágása mellett. A nevezett 
fa évente 5-10 mázsa egészséges termést ad, nö-
vényvédő szer használata nélkül. Betegségekkel 
szemben ellenálló, ezért a fajta fenntartása érde-
kében szaporítóanyagként oltványok készítéséhez 
is felajánlják.

Képes-fa

A Ságvári Egyesület célja, hogy megőrizze a te-
lepülés régi időkből hagyott örökségét az utókor 
számára. Így kíván eljárni a helyi Képes-fával is. 
A 300 évesnek mondott tölgy törzsén egy Szent 

Vendelt ábrázoló festményt helyzetek el az Ando-
csra tartó zarándokok, akik megpihentek a hűst 
adó fa árnyékában és imádkoztak. A Képes-fának 
régen csupán egyházi szerepe volt, évszázadokon 
át az ország különböző részeiről érkező zarán-
dokok pihenőhelyének számított. Mára világi 
események is fűződnek a nevéhez: túraútvonal, 

közösségi és családi kirándulások színtere lett. Az 
egyesület ezért is tartja fontosnak a fa megőrzését 
és környezetének védelmét. Szeretnék, ha ez az 

Változatos történetek
MÉRETÜK ÉS KORUK MELLETT SOKFÉLE MÁS OKBÓL TARTUNK NYILVÁN NEVEZETES FÁKAT. 
SOROZATUNKBAN MAGÁNKERTBEN ÁLLÓ IDŐS GYÜMÖLCSFÁT, ZARÁNDOKÚT MELLETTI TÖLGYFÁT 
ÉS NEVES KÖLTŐNK VERSBEN IS MEGÉNEKELT FÁIT MUTATJUK BE.

Torzsátlan körtefa Balatonalmádiban

A 300 éves képes-fa
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újból felfedezett kincs sokáig fennmaradhatna 
festői környezetével együtt, hogy a következő 
nemzedékek is büszkék lehessenek rá.

A fiatal Hős

A Római part Budapest egyik utolsóként megma-
radt, nagyrészt természetes jellegű partszakasza. 
A több mint 3 km hosszú szakasz középső része 
máig megőrizte természetes, kavicsos partjellegét 
– északon inkább ártéri erdőt találunk. A parti nyár-
faállomány egyik kiemelkedően szép példánya az 

Év fája verseny „Hős fa” kategóriájába benevezett 
fehér nyár, amely egy sólya mellett áll. A Hős 65 
éves korával, 27 méter magasságával és mintegy 
360 cm törzskerületével kifejezetten méltóság-
teljes, mégis szelíd alakja és a folyó felé „tekintő” 
lombja kifejezi a táj természeti értékét. 

Arany János tölgyei

A Margit-szigeten egy szép koronájú kőrisfa volt 
Arany János legkedvesebb fája, amelynek törzsére 
támaszkodva írt és elmélkedett. Sajnálatára, mivel 
a kőris alatt nem volt pad, idővel kénytelen volt 
átvonulni a közeli tölgyek alá. Itt írta 1877-ben A 
tölgyek alatt című költeményét, ami a következő 
évben még Margitsziget címen jelent meg a Bu-
dapesti szemlében. Az eredetileg 11 tölgyből álló 

facsoport mára nyolcra csökkent. A 20 méteres 
magasságot meghaladó, átlagosan két és fél mé-
ter törzskerületű fákat 190-200 évesre becsülik. 
Arany János végső nyughelyére a Nemzeti Sírkert-
ben két tölgy árnya borul; az 1960-as évek elején 
a Margit-szigeti tölgyfákról vegetatív szaporítással 
nyert példányokat telepítettek át.

„A tölgyek alatt
Vágynám lenyugodni
Ha csontjaimat
Meg kelletik adni...”

Varga Tibor

A Római parti „Hős fa”

Arany János tölgyei


