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1862-BEN

Jelfa volt, jelkép lett

A zsennyei tölgy elmúlása

Fotó: Vajda Ernô (1961)

Ez év tavaszán szétszakadt a sokak által
ismert zsennyei tölgy robusztus törzse.
Kimúlt az ország leghatalmasabbnak
tartott kocsányos tölgye.
A fa történetét nem ismerjük, de biztos, hogy történelmünk legalább fél évezredét egy helybõl szemlélte végig, borús-derûs esztendeink élõ tanúja volt.
Többen ezeréves fának tartották, ami talán kissé túlzás, de ez mit sem von le
értékébõl, különlegességébõl. A természet e roppant alkotása a Rába és a Sorok
találkozásának közelében, egy ma már
kiszáradt árok szélén állt, s az egykor itt
tenyészõ keményfás ligeterdõ utolsó hírmondója volt. Az erdõt kiirtották, de ezt a
fát meghagyták. Feltehetõen hosszú idõn
át jelfa volt, birtokhatárt jelölhetett, tájékozódási pontként szolgált. Az idõ sora
pedig tiszteletet font e fa köré, mert a tölgyek robusztus termetükkel, göcsörtös

Fotó: Bartha Dénes (1994)

törzsükkel, durva kérgükkel, vastag,
szétterülõ ágrendszerükkel valóban
figyelemfelkeltõ lények. Nem véletlen,
hogy valamennyi nagyobb indoeurópai
nép tisztelte a tölgyeket, melyek a
mennydörgés és az esõ istenét személyesítették meg. Az ógörögök Zeusz fájaként
tartották becsben, a kelták az ég istene
jelképeként tisztelték õket.
A zsennyei tölgy élete teljében 1020
cm-es mellmagassági törzskerülettel
büszkélkedett, ami utolsó napjaira 986
cm-re fogyott, miközben elveszítette
kérge java részét. Aki ismerte, tavaszonként aggódva kereste fel, vajon kihajt-e
még az a két alsó ága, amelyek zöldellése jelezte: a fa még itt van velünk. Vajda Ernõ fotóalbumában, Balogh András
rajzos könyvében, Devecseri Gábor pedig versében állított neki örök emléket:
„Zsennyei õs ezeréves tölgy vagyok,
itt növekedtem.
S bárha csodálkozol is, nõni tovább
fogok is…
Zöld levelemmel alája galambõszen
vigaszút jöjj:
nem lész itt sose vén – mindig a
„kedves öcsém”.”
Ha valaki most ellátogat e helyre,
meggyõzõdhet, hogy e faóriás holtában
is különleges, omolványa bizarr külsõt
kölcsönöz elmúlásának. Aztán néhány
év múlva, amikor a korhadt törzsrészek
belebomlanak majd a talajba, akkor
már kevesen fognak rá emlékezni, még
kevesebben fogják õt hiányolni.
A pannon táj ismét szegényebb lett
egy természeti értékkel, s a közelmúltra
visszagondolva azt kell szomorúan meg-

Grafika: Balogh András

állapítanunk, hogy famatuzsálemeink és
faóriásaink gyorsuló ütemben pusztulnak. Nemrég sirattuk el a legnagyobbnak tartott szelídgesztenyét a kõszegi
Király-völgybõl, a balatonakarattyai mezei szilt, a balatoncsicsói bükköt, a tápévetyeháti fehér nyárat. De említhetjük a
gencsi kocsányos tölgyet, a káldi Farkaserdõ banyafáit, a kismarosi Mátyás király-fát, vagy a nagyari Petõfi-tölgyet is,
mindannyi már a múlté. S nem tudni,
hogy meddig él még a szabolcsbákai
öreghárs, s mikor kerül valakik útjába a
süttõi hársfa, vagy… Mert a fák védtelenek, a bevásárlóközpontok, lakóparkok,
utak, autópályák pedig könyörtelenül
megsemmisítik azt, ami volt, hogy egy
szép, új világot teremthessenek. Csak
ebben már nincs szükség faaggastyánokra.
Dr. Bartha Dénes

Fotó: Markovics Tibor (2006)
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