
A talajok védelme és a természet védelme 
Az Európa Tanács természetvédel

mi folyóirata, a Naturopa, egy teljes 
számot szentel a talajvédelem kérdése
inek. Az Európa Tanács Környezeti és 
Kommunális Kérdései Osztályának ve
zetője, Ferdinando Albanese a szám 
bevezetőjében méltatja a talaj szerepét, 
jelentőségét. Funkcióit a következő
képpen csoportosítja: szűrő- és puffer-
szerep, káros anyagok lebontása, gene
tikai tárolóközeg, nyersanyag- és víz
forrás, szociális és gazdasági struktú
rák térbeli alapja, kulturális és törté
nelmi örökségünk hordozója. 

A talaj szerepét, jelentőségét korán 
felismerték, valamennyi jeles közgaz
dász Ricardótól kezdve Marxig és az 
újabb kori közgazdászokig méltatják 
gazdasági értékét. 

Természeti értékét azonban mind
máig nem becsülik kellően, nem jutot
tak még el sokan ahhoz a felismerés
hez, hogy a természeti értékek, jelesül 
a különböző növények, növénytársulá
sok és állatfajok védelme azzal kezdő
dik, hogy talajukat megőrizzük. Úgy, 
ahogy a természet megalkotta. Ezt a 
nézőpontot az állami adózás sem veszi 
figyelembe, sok helyütt abban teszi ér
dekeltté a talajok tulajdonosait, hogy 
műveljék és ne hagyják magára föld
területüket és talaját. Mivel pl. egy lá
pos területre is adó nehezedik, arra 
kényszerül a tulajdonos, hogy kiszárít

sa és szántóként művelésbe fogja. Ez 
pedig a lápok természeti értékeinek 
pusztulásával is együtt jár. Vagyis jó 
lenne, ha végre az ökoszisztéma szem
lélet úgy lábra kapna, hogy a termé
szetvédelem körébe tartozó jelensége
ket, intézkedéseket nemcsak egy szűk 
élőszervezetre összpontosítva tudnák 
szemlélni, hanem összességükben, ta
lajukkal, termőhelyükkel együtt. Haté
kony természetvédelem és egyáltalán, 
területhasznosítás csak így lehetséges. 

Szeretném ehhez hozzátenni, hogy 
hazai genetikai talajtípusaink védelmé
re néhány éve „Az Erdő" hasábjain ja
vaslat jelent meg e sorok írójának tol
lából. Sajnos ezt a javaslatot ad acta 
tették, holott - mint ez a most megje
lent folyóiratszám is igazolja - ezzel 
nem lehet nem foglalkozni, ha a ter
mészetvédelem kérdéseit hatékonyan 
kívánjuk megoldani. 

(NATURÓP No 85 - 1997., Strasbourg-
Cedex. Ref.: Dr.Szodfridt István) 

1998 októberében immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre az erdőmérnök-hallgatók nemzetközi szakmai 
versenye, az UNICUM CUP '98 Sopronban és a Soproni-hegység területén. 

A verseny célja a résztvevők tudásának összehasonlításán túl a találkozás, beszélgetés, kapcsolatteremtés lehetősé
gének megteremtése a különböző országok erdőmérnök-hallgatói között. A verseny fővédnöke az egyetem rektora, 
Koloszár József, védnökei a kar dékánja, Faragó Sándor és a TAEG vezérigazgatója, Ormos Balázs. A rendezvény 
a résztvevők számára költségmentes, a pénzügyi fedezetet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Felsőoktatási 
Programfinanszírozási Pályázata (PFP), a Nemzetközi Erdész Szakmai Verseny Alapítvány (NESZVA), az Erdészeti, 
Faipari és Papíripari Nemzetközi Ösztöndíjas Alapítvány (NÖA) és a Selmeci Társaság (ST) forrásokból próbáljuk 
meg biztosítani. 

A résztvevők a megélt élményeken túl magyarországi turisztikai és erdészeti információs anyagot, pólót, oklevelet, 
kupát és a résztvevő intézmények és személyek teljes címlistáját fogják megkapni. Ez a két nap hosszabb távú ba
rátságok és nemzetközi szakmai kapcsolatok első lépcsője is lehet, ezért is tartjuk fontosnak a versenyt. 

Ezért azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy amennyiben cége jelenlegi helyzete megengedi, akár 
egy jelképes összeggel is, de támogassa e közös ügyünket. A felajánlásokat a 
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A vadkörte botanikai jellemzése 
Nevezéktana 

Linné 1753-ban megjelent Species plantarumában a ne
mes körtét és a vadkörtét még nem választotta el egymástól, 
Pyrus communis név alatt írta le őket, a vadkörtét e faj 
változatának (var. pyraster) tekintette. Később Burgsdorf 
1787-ben faji rangra emelte, bár meg kell jegyezni, hogy a 
nemes körte fajtákkal való kereszteződés és kivadulásmiatt 
a faji határokat nehéz élesen megvonni, ezért több botanikus 
inkább a régi Linné-féle nevet használja. Szinonim nevei 
közül gyakran felbukkan a Gdrtner-ii\z 1791-ben adott 
Pyrus achras. A tudományos nemzetségnév a római köz
nyelvben a körtét jelentette, a klasszikus latin pirus írásmó
dot Linné torzította pyrus-tí, ami később aztán meghono
sodott. A communis a latinban közönségest jelent, melyet 
közismertsége miatt ragasztotta rá Linné, a pyraster a pyrus 
és a görög aster összeolvadásából keletkezett, utóbbi csil
lagot jelent, mely a keresztben felvágott termés csillag ala-
kúan elhelyezkedő magházaira utalhat. Az achras szintén 
görög faji jelzcT, a klasszikus görög nyelvben az élvezhetet
len vadkörtének felel meg. 

Elterjedése 

A vadkörte európai elterjedést! faj, de areájának szubme-
diterrán súlypontja van. Elterjedési területének északi hatá
rát Dél-Anglia (bár itt lehet, hogy csak meghonosodott), a 
Balti-tenger partvidéke, valamint Kiev-Voronyezs vonala 
képezi. Keleten a Kaukázus nyugati lejtőjén még megtalál
ható. Elterjedési területének déli részén a hegyvidékekre hú
zódik fel (1. ábra). 

A Kárpát-medencében szinte mindenütt megjelenik a 
vadkörte, ahol elsősorban a sík vidékek és dombvidékek 
jellemző fája. Vertikális megjelenésének felső határát első
sorban melegigényessége szabja meg, a középhegységek al
só régiójában még jól érzi magát, a magas hegységek fölső 
régiójában viszont már egyáltalán nem él meg. Kárpát-me
dencei legmagasabb megjelenéseit Fekete Lajos és Blattny 
Tibor 1913-ban megjelent „Az erdészeti jelentőségű fák és 
cserjék elterjedése a Magyar Állam területén" c. nagysza
bású munkájukban adják meg: 

T á j e g y s é g 
L e g m a g a s a b b m e g j e l e n é s 

m tszf . 

Északnyuga t i -Kárpá tok 970 

Közép-Kárpátok 1063 

Északke le t i -Kárpátok 1179 

Kelet i -Kárpátok 1128 

Dél i -Kárpátok -
D é l - m a g y a r o r s z á g i - h e g y v i d é k 986 

B iha r -hegység 1114 

M a g y a r k ö z é p h e g y s é g 953 

Át lagos m e g j e l e n é s 920 

A vadkörte a legmagasabbra a Gutin-hegycsoportban a 
Cigánykő gerincére kapaszkodik fel, itt 1179 m tszf. ma
gasságban található. 

Előfordulása 

Hazánkban a sík vidékektől a középhegységekig minde
nütt előfordul, bár az Alföld egyes részeiről hiányzik (2. 
ábra). 

Ez a hiány - a láp- és erősen kötött talajok kivételével 
- a természetes erdők területének lényeges csökkenésével, 
a több évszázados erdőkiéléssel magyarázható elsősorban. 
Középhegységeinkben főleg a délies, meleg oldalakon te
nyészik. A vadkörte a száraz tölgyesek (homoki tölgyesek, 
lösztölgyesek, sziki tölgyesek, cseres-kocsányos tölgyesek, 
cseres-kocsánytalan tölgyesek, mész- és melegkedvelő töl
gyesek) jellemző elegyfája, megjelenik a bokorerdőkben is 
elcserjésedve, az üde lomberdőkben és mészkerülő erdők
ben viszont csak ritkán bukkan fel. Ezen kívül maradvány
ként félkultúr környezetben sem ritka, Fekete Lajos és Má-
gócsy-Dietz Sándor 1896-ban megjelent Erdészeti növény
tanában a vadkörte hazai előfordulását és élőhelyeit röviden 
így foglalta össze: „Inkább a lapályos és dombos vidéken, 
kevésbé az előhegyeken; bokros helyeken, elparlagosodott 
vágásokban, legelőkön, erdőszéleken, berkekben és ligetek
ben, gyepükben, utak szélén sat." 

1. ábra 
A vadkörte elterjedési területe Meusel (1978) nyomán 

Alaktana 

A vadkörte rendkívüli méreteket és kort nem ér el. Kül
földön 500 évesre becsült, 30 m magas és 470 cm mellma
gassági törzskerületií egyedeket is jeleztek, hazánkban 
azonban a 200 év körüli egyedek már matuzsálemnek szá
mítanak, s nagyon ritkák a 25 m-nél magasabb fák. Legna
gyobb törzskörméretű (378 cm) vadkörténk a Nógrád me
gyei Kisternye község határában található, mely jó egész
ségi állapotnak örvend a ráépített magasles ellenére. 

Kedvező termőhelyen nyúlánk, viszonylag jól feltisztuló 
törzset és sudaras koronát nevel, átlagosan 15 m magasra 
nő meg. Szabad állásban koronája viszont gömbölyded lesz, 
oldalágai megvastagszanak, a törzstől el- vagy lehajlanak. 
Kérge az idős törzsrészeken jellegzetes apró, négyzetes, la
pos hátú, barnásszürke kéregcserepekre repedezik. Lombo
zata laza, hajtásrendszere erősen differenciált. A hosszúhaj
tások simák, világosbarnák és fényesek, a gyakori rövidhaj
tások keskeny levélripacsoktól gyűrűzöttek, ezeken kívül 
előfordulnak törpehajtások is, melyek erős, barna tövisben 
végződnek. Ez utóbbi a nemes körtéknél hiányzik. A diffe-
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2. ábra 
A vadkörte magyarországi előfordulása Bartha-Mátyás 

(1995) szerint 

renciált hajtásrendszer a lombjavesztett fának berzedt külsőt 
kölcsönöz. Kúpos, sötétbarna hónaljrügyei a vesszőtől el
állnak. A kerekded vagy széles tojásdad, 2-5 cm hosszú 
levelek xeromorf felépítésűek, azaz a levéllemez kissé bőr
szerű, felül fényes, sötétzöld, oldalerei alig láthatók. A laza 
lombozat és a xeromorf levelek miatt csökken a párologta
tás, így a hosszan tartó szárazságot is jól elviseli a vackor. 
Jellegzetessége még a levéllemez hosszúságát gyakran meg
haladó levélnyél, valamint a tavasszal még gyengén moly
hos hajtásrendszer is. 6-12 virágú sátorozó fürt virágzata a 
rövidhajtások csúcsán áprilisban, lombfakadással egy idő
ben jelenik meg. Pártája fehér, a 20 porzószál portokjai jel
legzetesen bíborpirosak, felnyílás után feketéllők. A bibe
szálakat a vacok gyűrűszerű duzzanata fogja körül. Termése 
szeptemberben érik, gömbölyded alakú, 2-3 cm átmérőjű, 
nagyon hosszú kocsányú, kövecses húsú és igen fanyar ízű. 
Pergamenfalú, 5 rekeszű magházában 2-2 lapos, barnásfe
kete mag van. Tuskóról mérsékelten sarjad, s előfor
dulhatnak olyan egyedek is, melyek gyökérsarjakat nevel
nek. 

3. ábra 
1998-ban az év fája: a vadkörte 

(Csapody Vera rajza) 

Változatossága 

A vadkörte változatos faj, melyet két, egymásba átfolyó 
alfajra osztanak. A nálunk gyakoribb és Közép-, illetve Ke
let-Európára jellemző ssp. pyraster levelei ép szélűek vagy 
csúcsi részen finoman fűrészesek, kifejlődve kopaszak, 
magháza kopasz, termése gömbölyded. A nálunk csak át
meneti alakokkal képviselt és Nyugat-Európára jellemző 
ssp. achras levelei kihegyesedő csúcsúak, határozottan és 
körben fűrészes szélűek, kifejlődve maradandóan molyhos 
fonákúak, magháza molyhos, termése nyakas körte alakú. 
Terpó András az 50-es években a hazai vadkörte-populáci-
ókból számos változatot és formát írt le, elsősorban a le
vélalak, levélszél, szőrözöttség, termésalak és termésko-
csány hossza alapján. 

A vadkörte nemcsak a nevezéktannál említett nemes kör
tefajtákkal hibridizálódik, hanem a többi őshonos körtefa
junkkal is. így a fokozottan védett magyar vadkörtével 
(Pyrus magyarica), melyek hibridjét Kárpáti Zoltánról, a 
Kertészeti Egyetem botanikaprofesszoráról Pyrus x kárpá
tiam névre keresztelt Terpó András. Ez a hibrid, miként a 
magyar vadkörte is rendkívül ritka. Gyakoribb viszont a má
sik védett körtefajunkkal, a vastag gallyú körtével (Pyrus 
nivallis) alkotott hibrid, mely Nyugat-Dunántúlon és Bur-
gerlandban az előbbi szülőfaj génkészletének feloldódása 
miatt állandósulni is tudott. Éz az osztrák körte (Pyrus x 
austriaca), melyet sózó körte vagy fekete körte néven -
főleg az Őrségben - termesztenek is. A hazai átmeneti kör
tealakok között nehéz eligazodni, de mint a nemesítés ge
netikai erőforrásai és kultúrtörténeti reliktumok vala
mennyien természetvédelmi oltalom alatt állnak. 

A vadkörte tavasszal az ébredő erdőben fehér virágtö
megével, nyár végén érő, sok élőlénynek eledelül szolgáló 
bő termésével, őszi sárga lombszínével, téli ágas-bogas ko
ronájával a magyar erdők becsülendő és kímélendő dísze. 

Dr. Bartha Dénes 

Szenzációs újdonság! 
Gyomirtó permetezőgép kézzel tolható talajkerék 

által működtetett tömlőszivatlyúval, 
védőlemezzel. Telj.: kb. 4000 m2/óra. 

Alkalmazása: csemetekert, szőlő, gyümölcsös stb. 
30 cm-120 cm szélességben állítható permetsáv. 

Referencia: 
Zalaerdő Rt. Bajcsa, Letenye stb. 

Gyártó: 
SZÍV ATT YÚTECHNIKA 

Gyenis Sándor 
7625 Pécs, Szőlő u. 53. Telefon/fax: 72/329-135. 



Az óriások földjén 
Tanulmányút az Egyesült Ál lamok nyugati partvidékén 

Az elmúlt év őszén az Országos Er
dészeti Egyesület tanulmányutat szerve
zett az USA nyugati partvidékén találha
tó erdőségekbe, nemzeti parkokba. Szik
lai Oszkár professzor úgy látszik elége
dett lehetett az 1986-os kanadai csoport
tal, mert ismételten vállalta a korántsem 
kis feladatot. Budapest-Stuttgart-Atlan-
ta-Seattle volt a majd huszonnégy órás 
repülőút Amerikába. 

Gyermekkoromban sokat forgattam 
egy útikönyvet. Szüleim háza az 1945-ös 
nagy árvízkor félig összeomlott, maga 
alá temetve bútort, szőnyeget, a közös 
életet kezdő fiatal pár többévi munkáját. 
És természetesen a könyvtárat is. Az el
ázott könyvek azután megszáradtak, és 
kötésre várva felkerültek az új otthon 
padlására. Naphosszat fent ücsörögtem, 
rojtosra lapozva a könyvet. Amerikát itt 
és úgy ismertem meg, hogy ott minden 
hatalmas. A barack, ami nálunk terem, 
apró diócska volt a fényképen látható ka
liforniai rokonához képest. A tökök mint 
valami kocsikerekek sorjáztak a büszke 
farmer kertjében. A hatalmas tolldíszt fe
jén viselő törzsfőnökkel szemben lévő 
oldalon fehér piramist nézhetett tágra
nyíló szemmel az olvasó. A domb hoz
závetőleg 20x20 méteres alapterülettel, 
és jó 10 méteres magassággal tornyosult 
a felhők felé. Lehet, hogy azért volt 
ilyen magas, hogy a tetejéről könnyeb
ben az égbe lehessen kiáltani a gazságot. 
A piramis bölénykoponyákból állt. Az 
ó'rlőgépeket várták, hogy mésztartalmuk
kal javítsák a fehér ember szarvasmarhá
inak legelőit, ahol utoljára haraptatta fű-
csomóba őket Buffaló Bili winchestere. 
Néhány centet ért darabjuk. Ám az igazi 
csoda az olvasni nem tudó gyereknek 
egy mamutfenyő volt. Nemcsak úgy ma
gában állt. A fehér ember ott is megmu
tatta, hogy ki az úr a csárdában. Alagút 
volt a fába vésve, melyből kikandikált a 
Ford híres „T" modellje, benne a büsz
kén integető utasával. Ide igyekeztünk. 

Ami az óriási méreteket illeti, már az 
atlantai leszálláskor igazolódott, hogy 
jogos a jelző. A vámvizsgálatot végző 
hivatalnok unott, ellentmondást nem tűrő 
mozdulatokkal dobálta ki a magyar tu
rista bármilyen élelmiszerét, amit nőgyó
gyászt meghazudtoló ügyes keze kitapo
gatott az utazótáskák belsejében. Kon
zervet, szalámit... mindent. A derék fi
nánc százötven kilónyi tömege elhintette 
bennünk a gyanút, hogy az elkobzott 
táplálékok egészen másképp semmisül
nek meg, mintsem gondolnánk. A vám
pulton látható népes családi fotó csak 

erősítette feltételezésünket. Alig koppant 
az utolsó konzervdoboz a hatalmas sze
metesedény alján, hivatalosan is Ameri
ka földjén tartózkodhattunk. Atlantából 
csak annyit láttunk, amennyit a leszál
lásra váró gépünk körözésekor fentről 
szemlélhettünk. Anda István útikönyvé
ből viszont megtudhattuk, hogy Georgia 
állam fővárosa húsz egyetemet és főis
kolát működtet. Az 1986-os olimpiai já
tékoknak otthont adó városban találták 
fel 1869-ben a Coca-Colát. Egy helybéli 
gyógyszerész, John Pemberton volt a 
kotyvasztó. Mi is megittunk néhányat a 
világon másodpercenként elfogyasztott 
75(K) üveg - doboz - közül. Ez évi 550 
milliárd butéliát jelent. (A Duna 2000 
m/másodperces vízhozamával egy teljes 
napi „teljesítménye" ez a mennyiség.) 

Atlanta - Fehérház 
Fotó: dr. Szikra Dezső 

Majd tizenhatodiknak beállt gépünk a 
felszállásra várók sorába. Mivel kilenc
ven másodpercenként indultak, hamaro
san északnyugatnak vettük az irányt, és 
szép lassan lemaradtunk a Nap kergeté-
sében. Ránksötétedett. 

Seattle-ben Sziklai professzor várt 
ránk. A találkozás öröme a szálloda felé 
robogó autóbuszban is folytatódott. Szál
lásunk a Seattle-től délre fekvő Tacomá-
ban volt. A város főleg hajógyártással és 
fafeldolgozással foglalkozik, de itt van 
az Államok legnagyobb rézolvasztója is. 

Mielőtt utunkra indulnánk, ejtsünk 
néhány szót a régmúlt és a ma Ameri
kájáról. 

Korabeli feljegyzések szerint a viking 
„Vörös Erik" király fia bizonyítottan el
jutott társaival a kontinensre. Kolumbusz 
1492 októberében érte el Közép-Ameri
ka földjét. Ez idő tájt mintegy másfél 
millió indián őslakos élt itt. A névadó 
Amerigo Vespucci 1492-1502 között 
hajózott erre. 

Ezután elkezdődött az osztozkodás 
Spanyolország és Portugália között. A 
„játékvezető" VI. Sándor pápa volt. A 
XVI-XVII. században azután jöttek a to
vábbi keselyűk. Franciák, hollandok, és 
végül a hidegvérű, megfontolt angolok. 
1626-ban néhány üveggyöngyért megvá
sárolják a későbbi New York területét. 
1754-ben kirobban a háborúskodás az 
angolok és a franciák között. Gőzerővel 
beindult az emberkereskedelem is. Az 
európaiak a homo sapiens sötétbőrű vál
tozatát szállíttatták tízezerszám Afriká
ból. Ezzel a szégyenteljes cselekedetük
kel végképp megszabadultak az európai 
kultúrbehatástól és - amerikaiak lettek. 
A hatszázezres összlakosságból három
százezer volt a rabszolga. 

1775-ben még egyszer erőt vesz az it
teniekben az európai ösztön, és elkezdő
dik a függetlenségi háború. 1786-ban el
fogadták az Amerikai Egyesült Államok 
alkotmányát. 

1846-ban Texas miatt kirobban az Ál
lamok és Mexikó között a harc. 1859-
ben Anglia elveszti Oregon és Washing
ton államokat, majd 1867-ben megvásá
rolják az orosz cártól Alaszkát. Az új ha
tárokat északon és délen vonalzóval húz
zák meg. A végső indiánüldözés ekkor 
indult. Keményen küzdöttek az őslakók, 
és több százezer fehér életével fizetett a 
hódításért. 1848 után milliókat vonzott a 
Kaliforniában és Nevadában lelt arany-
és ezüstlelőhelyek híre. 1860-1865 kö
zött lezajlik a polgárháború. Fedőneve: 
Észak-Dél ellen. A történelem színmű
vének e jelenetében már a magyar '48-as 
kivándorlók is vállalnak kisebb-nagyobb 
szerepet. 

Az eltelt ötszáz év alatt negyedmilli
árdra duzzadt az Államok lakossága. A 
felmérések szerint az őslakók másfél 
millióan vannak. Pontosan annyian, mint 
a fehér ember fél évezreddel ezelőtti 
megjelenésekor, és annyian, ahány első 
és második generációs magyar van Ame
rikában. Az az autóbusznyi erdész, aki 
szeptember elején a tanulmányútra érke
zett, nincs benne e statisztikában. 

(A cikksorozat Kovács Gábor és dr. Pető József 
feljegyzéseinek felhasználásával készült.) 

Pápai Gábor 
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Magyar fa sorsa 
A költészet ágai összeérnek, mint az erdő fáinak lombozata. 

Életterük ha szűk, az égbe fogódzkodva nyúlnak fényért, éltető 
levegőért, gallyaik ha egymáshoz érnek, sebesre súrolják egy
más testét. Magányosan, tanúfaként, határtölgyként gömböly
dedre kerekítik koronájukat, mint Mikes Leveleskönyvének 
lombozata, párosával egymás támasztékaiként nevelnek közös 
koronát, mint Mikes tölgyei Zágonban. A látható felszín csak 
ez, a fák gyökérzete, akárcsak a költészeté, a fű, az avar alatti 
láthatatlanságban is ölelkezik, egybefonódik. 

A Mikes-kertben vagyok, Zágonban. Viharos történelmünk 
balesete hozott ide kárlátni. Nem vagyok becsüs, de amint az 
épebb és teljesebb koronázatú tölgy zuhanástól önsúlya alatt 
darabokra roppant földön fekvő hatalmas ágait nézem, vala
hogy úgy érzem, mintha Krisztus keresztfájának lenne egy-egy 
darabja. Ereklyeként. 

Vigasztalhatnék magunkat Petőfi verssel: „Légy tölgyfa, 
melyet a fergeteg / Ki képes dönteni, / De méltóságos derekát 
/ Meg nem törheti." Nem teszem. A félszárnyú faóriás dereka 
áll ugyan, de erkölcsi jog szerint a felelősség bennünket terhel 
azért, hogy ez a széltöréses tragédia bekövetkezett, ahogy Mi
kes datálná: Zágon, 20. novembris 1997. Nem szeleburdi szél-
fiak kergetőztek ezen az éjszakán Zágon fölött, hanem ordító 
orkán szaggatta szét az éjszaka csendjét. Mondják is a vélem 
lévő zágoniak, a bűnrészességet kerülgetve, hogy a vizes hó 
hatalmas súlya és a szélvihar ereje a gyümölcsfák ellen is ösz-
szefogott, s lombtalanul is összeroppantotta őket. 

Nincs mentség. Megtörténhet, hogy a faóriás törzsének ég 
felé forduló keresztúti elágazásánál keletkezett betegség követ
kezményeként a hatalmas ág önsúlya miatt is beadja a derekát 
s összeroppan. De a matuzsálemi korú cserefaóriások betegsé
gét évtizedek óta látjuk, nemcsak mi, itt élők, hanem a Kár
pát-medencéből, más kontinensről idelátogató százak és ezrek 
is. Nem érettünk jönnek, hanem Mikesért, Mikes cserefáiért, 
a magyar nyelv és műveltség terápiás kezeléséért fordulnak be 
a Mikes-kertbe, lelki gyógyfürdőért, erkölcsi gerincsérülések 
kezelésére, a számkivetettség, a magányosság, a földrajzi szé
lességi fokokat és az idő történelmi távolságait átívelő, a fa 
törzsén kitapogatható, az évgyűrűk százaiba rejtett együvé tar
tozás üzenetének érzékelése végett. 

•E 
Ne tagadjuk le a tőlünk távol lévcík és az utókor előtt, hogy 

a néhány esztendővel ezelőtt, Vígh István debreceni szob
rászművész közvetítésével a felkérésünkre Zágonba látogató 
Sipos András professzor, a Szarvasi Arborétum főigazgatója 
az óriástölgy egyikének támaszkodva s ezeket körüljárva el-

A megcsonkult faóriás 

mondta, népes sereglet és zágoni polgármesteri képviselet előtt, 
hogy sürgősségi beavatkozásként az épebb tölgy koronájának 
V alakú elágazását másfél méternyi magasságban egy ráfvasból 
készített pánttal kell összefogni, amelyet középen két csavarral 
kell feszesre spannolni. Jó jósnak bizonyult, amikor elmondta, 
hogy ha ezt a műveletet azonnal nem végezzük el, akkor az 
épebb fa hamarabb elpusztul, mint a koronszaráradás betegsé
gében szenvedő társa. 

Maradjunk ennél a mozzanatnál. Hallgatott valaki rá? Va
lahányszor a vendégek seregeit kísérte a Mikes-kert felé az 
ember, a képéről sült le a bőr, amikor sopánkodásukat végig 
kellett hallgatnia és titkolt megvetésüket is észre kellett vennie. 
Zágonnak éveken át nem volt érkezése arra, hogy egy pár ráf-
vasat kerítsen, ezeket összehegesztesse és néhány markos 
legénnyel az ágakra felerősítse. Ehelyett, ha valaki arrajárt és 
szóba hozta a Mikes-tölgyekre leselkedő veszélyt, reves poli
tikai dumákkal etették, hogy milyen nehéz az élet, hogy igen..., 
hogy de..., hogy akkor..., a nehézségek, az átmenet, az örökség, 
a rossz emberek, s a rossz nyavalya... 

A Mikes-tölgyek megmentésének második fázisa lett volna: 
megtisztítani a fákat a korhadt, aszú ágaktól, amelyeket, Zelk 
Zoltánnal szólva: „elhordták a kóbor évek" s csak az ágcsont-
vázak nyúlkálnak segítségért az ég felé. Tapogatóztunk, hogy 
ki mennyiért végezné el ezt a munkát. Voltak, akik annyi pénzt 
kértek érte, hogy ha valamelyikük a száraz ágon a kabátgal-
lérnál fogva fennakad, s ott szárad meg, a gyászba esett hoz
zátartozók sem kérhettek volna nagyobb kárpótlást. Ezek is mi 
vagyunk. Holott egy tűzoltólétrával néhány favágásban jártas 
ember el tudta volna végezni ezt a műveletet. A tanácsnak, ha 
pénze nincs, alkalma mindig van arra, hogy a törvények tisz
teletben tartásával „honorálja" az elvégzett munkát. 



Molnár Gizi néni a Mikes-kert vendégeinek szíves szavú fogadója 

A fák konzerválásának harmadik üteme a korhadt részek 
tömítése s a további revesedés megakadályozása lett volna. A 
korhadás a fa gesztjében kezdó'dik. (Ha valaki csak Adytól is
merné a szót, aki „geszti bolondnak" nevezte Tisza Istvánt, i 
geszt a fa testének belső, elhalt, vizet át nem eresztő része, 
fa gerincoszlopa, amely tartását biztosítja.) A korhadt fabelet, 
ahogyan nálunk mondják, ha kitakarítják és fertőtlenített kö
tőanyaggal tömítik, ez a fa törzsét, koronáját is védi, ennek 
belső támasztékául szolgál. A külső sebek szigetelése az eső 
és hóbeszivárgásától menti meg az ágakat s a törzset. 

Mindezt a kezelési eljárást szinte szakszerű részletességgel 
azért is közöltük anno dacumál a Háromszék című' lapban, 
hogy senki ne mondhassa, már nem is emlékszik, miről volt 
szó. Ez a „jegyzőkönyv" ma is fellapozható. És a mementóként 
még álló megcsonkult tölgyekre alkalmazni kell. 

+ 
Molnár Gizi néni, mikor fanézőben voltunk, ismét beinvitált 

a régi malomba. A kiszáradt malomárok a Mikes-kert régi tör
ténetit csurgatta elő. Gizi néni harminc esztendeje a kert ön
kéntes őrzője, vendégfogadója s akiből az erre érdemességet 
kinézi, annak, mikor, minek van ideje, szakajtónyi alma, pi
rosló meggy, érett egres is kerül a táskájába. Őrködésének ju
talmául még egy villanyégőre se futja a sétány mellé. Panasz 
nincs, humorának, öniróniájának forrásai csak úgy buzognak, 
mintha a malomárok vize ma is zubogna a malomkerékre. Kér
dezzük játékosan, van-e jóféle fejszéje? - Minek az? Repliká
zik. A letörött cserefaág miatt - mondom. Jaj, arra nem szabad 
fejszét fogni - feleli megütközve. - De, aki el akarja tüzelni, 
arra kell - tromfolok. 

A hátsó fa jobboldali ága az áldozat (Zágor, '91. március) 

A letörött hatalmas ág törzsét ugyanis holtában, szarkofág
ként kell megmenteni . A Mikes-Szentkereszti Kultúrközpont 
parkjába, betontámasztékra emelve, és „bebalzsamozva", fűvel 
és földre lapuló törpecserjékkel körbefuttatva százévekig meg 
lehet őrizni. Önmagában véve is gyönyörű tcrplaszika. Csak 
akadnak erősakaratú és szállítóeszközzel, emelőgépekkel ren
delkező zágoniak, akik ezt a fuvart nyélbe tudják ütni. N e m 
árt tudni, hogy a közvélemény a gyehennára juttatja azt, aki, 
ha a letörött óriáságat meglátja, a tűzre gondol. 

A hetvennégy esztendős Gizi néni büszkélkedve vesz elő 
egy színes fotót. Argentínából küldék. A velünk lévő Kocsis 
Tünde, a Mikes-Szentkereszti Kultúrközpont mindenese mesé
li, hogy Mikes Zsigmond, a família legfiatalabb leszármazottja, 
az idén már másodszor is hazalátogatott Kalsruheból. Másod
szor éppen egy turistacsoport is a Mikes-kertben volt, s mikor 
a messziről érkezett csitrilányok megtudták, kiről van szó, 
fennhangon hasonlítgatták Rákóczi fejedelem hóséges apród
iához a huszonötéves fiatalembert: az arca is hasonlít, a szeme 
éppen olyan. 

„Megüzenem a tiszteletes úrnak, hogy arra kérem, amikor 
engem temet, búcsúztasson el a cserefáktól s ettől a kerttől" 
- summázta Gizi néni mindazt, amit Zágon eme szegelete szá
mára jelent. Sok a jó ember, csak a jóemberek járnak ide -
hajtogatja. 

A letörött tölgyág 
„Lehullott a tölgyfa makkja: /elmúlt már Szent Mihály nap

ja: / üres tölgyfa üres lombja / borul búmra-búnatomra" - írja 
Erdélyi József (Határtölgy). Rónay György erdősirató versében 
(Amikor a fákat kivágták) eképpen kesereg: „Hány tölggyel 
leszek árvább, hány lombbal még kopárabb, / míg egy szép 
napon engem is kivágnak." Erdély talán legnagyobb erdősze-
relmű költője, Jékely Zoltán Tasso tölgyfájához ír verset. Alig 
parafrazálva minden tölgyre és minden művészlélekre alkal
mazható „ Vén, korhadt rönk, te láttad még a Költőt, / ki valaha 
sátrad alatt pihent. (...) Vén, korhadt rönk, akár szobra lehet
nél! Ilyen volt őis, a hamvába hullt... (...) Ötszáz év motoszkál, 
vén tölgy tebenned, / bár életnek nincs más szikrája sem..." 

Mikes maradék szobortölgyeiben van még az életnek szik
rája. Rajtunk múlik, hogy futja-e időnkből, erőnkből s önma
gunk megbecsüléséből, hogy ezek a fák, betegen bár, de élje
nek, vagy, Adyval szólva (Magyar fa sorsa): „Mások gyü
mölcsösödnek", s nem futja érdeklődésünkből ilyen potomsá
gokra, mint Mikes, s a tölgyei, s mint néhai Mikes Pál, Kele
menünk atyja Fogaras várában, megvakítva, naponként egy-
egy végtagját megcsonkítva és tüzes vassal sütögetve múlnak 
ki a világból. 

Szöveg és kép: Sylvester Lajos 

Ui.: A versidézetek az Erdő poézise című kötetből valók. 
Országos Erdészeti Egyesület, 1993. 
Válogatta dr. Majer Antal. 


