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A szigorú kritikusok írásom címéért bi-
zonyára megrónak, hiszen a fák nem
hallanak, nem látnak, nincs szájuk, így
beszélni sem tudnak. Azonban az idõs
fákkal kapcsolatos szemléletmódunk-
ban olykor rájuk ruházzuk ezt a sajátos
emberi képességet. Jó példáját olvas-
hatjuk ennek a felfogásnak Balogh
András Magyarország nevezetes fáiról
írt kitûnõ rajzos könyvében, amelyben
a szerzõ a következõképpen nyilatko-
zik: „Az a bizonyos ha ez a fa beszél-
ni tudna kifejezés, amit gyakran hal-
lunk öreg fák alatt álló turistáktól, kul-
turális igény kifejezõje; annak az igény-
nek a megnyilatkozása, hogy egy fa
alakjában valaki igyekszik megkeresni
a múltját, s tekintve, hogy nagy távla-
tokról van szó, nem csak a fa múltját, de
saját hazájának és nemzetének történel-
mi múltját is.” – Valóban, ha vallatjuk
õket sok mindent elárulnak, ami már a
feledés homályába veszett.

Az öreg fákkal kapcsolatos gondola-
taim leírására Schmidt Antal és dr.
Nebojszki László: Famatuzsálemek kör-
nyezetünkben (Bajai Honpolgár, 2006
február) címû írása ösztönzött, ugyanis
a szerzõk említést tettek az Alsó-Duna-
ártér legnagyobb tölgyeirõl. A Címerfok
mellett álló szokatlan méretû öreg fák
régi ismerõseim, az ártér elég félreesõ
zugában állnak. Írásom célja felhívni rá-
juk a figyelmet.

A lelõhelyükkel kapcsolatban érde-
mes némi pontosítást tenni. Elõször Ba-
logh András fent említett könyvében
(l968-as kiadás) a 98. oldalon tesz emlí-
tést e két védett fáról, tévesen a rezéti
erdõt jelöli meg lelõhelyként. Hibásnak
tartom az olyan késõbbi közléseket is,
mint Gemenc (Gemenci erdõ), ugyanis
Gemenc a szóban forgó tölgyektõl
meglehetõsen távol, fent a Sió torkola-
tánál található. Az említett tölgyek való-
jában Báta község határának legésza-
kibb csücskén, Szulok néven ismert te-
rületen állnak. Ez a hely Baja és Báta
közt félúton a Sárosparthoz van közel,
lelõhelyük pár lépésre a megyehatártól,
már Tolna megye területén fekszik.
Könnyen megtalálhatók, ha a Duna-
védgáton dél felé haladunk, a pörbölyi
gátõrháztól 2 km-re, ott ahol a védgát
éles kanyarral nyugati irányba fordul, a
töltéstõl mintegy 50 m-re állnak.
Messzirõl feltûnik a két faóriás egy
nyárfaültetvény szélén. A nagyobbik fa

1992-ben mért törzskerülete 630 cm
(Bartha Dénes), a 9 évvel késõbb mért
törzskerület 691 cm (Pósfai György). A
másik, a felvételen szereplõ fa törzske-
rülete mintegy 15 cm-rel kisebb.

A fák lelõhelye közelében csepered-
tem fel, amit róluk és a környezetükrõl
tudok, az alábbiakban kívánom közre-
adni.

Erdészszemmel megállapítható,
hogy ezek a fák fiatal korukban és éle-
tük jelentõs részében szabad állásban
nõttek. A szokatlanul vastag törzsát-
mérõ is ezt a feltételezést támasztja alá,

ugyanis az ilyen 600-as törzskörméretû
idõs tölgyek többnyire legelõkön, fõúri
parkokban, temetõkben fordulnak elõ.
Az erõteljes törzsgyarapodást egyrészt a
szabad állásban kifejlõdött terebélyes
korona segíti elõ, másrészt az a körül-
mény, hogy az állománytól elkülönül-
ten, izoláltan álló fákat a lombrágó ro-
varok hernyói alig károsítják, így a
lombkárosítás következtében fellépõ
növedékveszteség náluk nem jelentõs.
Késõbb kialakult ugyan a szóban forgó
fák körül egy zárt faállomány, de ez a
már uralkodó helyzetû tölgyek életmû-
ködését jelentõsen nem befolyásolta.

A fák korát illetõen nincs megbízha-
tó adatunk. Koruk ugyan még nem ma-
tuzsálemi, de méreteik tekintetében a
hazai tölgyek közt élmezõnyben van-
nak. A múlt század 30-as éveiben az er-

dészek 100-150 évesre becsülték õket.
Az erdõt látogató környékbeli lakosok
Mária Terézia tölgyeiként emlegették e
fákat. Eredetüket tekintve szájhagyo-
mány nem maradt fenn, azt, hogy a Má-
ria Terézia név miként ragadt rájuk csak
találgatni lehet. Az elnevezés a királynõ
iránti tiszteletre utalhat, õ volt az elsõ
uralkodó a magyar trónon, aki emberi
érzéssel fordult az akkor még jobbágy-
sorsban sínylõdõ magyar paraszt felé.
Egyébként az erdõrész, ahol a fák áll-
nak a Mária Teréziáról elnevezett egy-
kori közalapítvány területén található.
Nagy a valószínûsége annak, hogy el-
nevezésük ezzel a körülménnyel van
kapcsolatban. Ha Mária Terézia uralko-
dása alatt (1740-1780) már léteztek, ak-
kor a koruk 250 év körül van. Növeke-
désük és méreteik alapján taksálva, ha
az adott körülmények közt a reálisnak
tekinthetõ 3,5 mm-es átlagos évgyûrû-
szélességgel számolunk, a fák kora 250-
300 évre tehetõ.

A kor mérlegelése kapcsán érdemes
visszatekintenünk arra, hogy milyen is
lehetett az a mintegy hat emberöltõnyi
idõszak, amelyet ezek a faóriások meg-
éltek.

A Duna árterületét képezõ, Tolnától
Bátáig terjedõ Sárköz – ahol a fák talál-
hatók – hazánk egyik sajátos tájegysé-
ge; holtágak, feltöltõdõ tómedrek, víz-
állásos laposok és az árvízszintbõl bizo-
nyos fokig kiemelkedõ göröndök jel-
lemzik. Természeti adottságokban gaz-
dag táj, növénytakaróját erdõk, rétek,
sásos ingoványok teszik változatossá. A
honfoglaló magyarok a Sárközt hamar
birtokba vették. A széles ártér egésze a
Sárköz népe által hasznosított terület
volt. A fõ megélhetési forrást a jószág-
tartás képezte, de a térség magasabb
szintjein szántóföldi növénytermesztés
is folyt. A vizeknek a mai ember számá-
ra elképzelhetetlen halgazdagsága
nagyban hozzájárult a lakosság élelme-
zéséhez. (A vadászat a pórnép számára
már akkor sem jelentett élelemszerzési
lehetõséget.) A Sárköz egész területét
keskenyebb vagy szélesebb szekérutak
hálózták be. Ez azért érdekes számunk-
ra, mert a szuloki tölgyek lelõhelye egy
a múltban viszonylag forgalmas közle-
kedési csomópont mellett található.
Ugyanis itt haladt el egy észak-déli irá-
nyú útvonal, ami Nagyrezétet és az
északabbra fekvõ részeket kötötte
össze a bátai révvel és ezt itt keresztez-
te egy nagyjából kelet-nyugati útvonal,
amely a bajai révet kötötte össze Bátá-
val, illetve haladt tovább Dunaszekcsõ
irányába. Az ártéren kialakult közleke-

A szuloki öreg tölgyek
amirõl ezek az óriásfák még beszélni tudnak

A páros északi tagja az 1950-es évek közepén.
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déssel kapcsolatban ismeretes, hogy a
fõbb útvonalak mentén õrházak,
csõszházak tartották szemmel a forgal-
mat. Bár nyoma nincs, de szinte biztos-
ra vehetõ, hogy ezen a forgalmas he-
lyen állt valamilyen õrház, ami azért is
valószínû mivel ez a keresztezési pont
az egykori Kalocsai Érsekuradalom és a
Mária Teréziáról elnevezett Közalapít-
vány határánál van, ami egyben megye-
határ is. Az õrházakhoz gazdasági ud-
var is tartozott, ugyanis az akkori ura-
dalmak az õröknek pénzbeli juttatást
nem adtak, hanem lehetõvé tették szá-
mukra az uradalom területén a gazdál-
kodást. A megélhetés fõ forrása a szar-
vasmarhatartás volt. A legelõkön, az
õrházak körül, a delelõ marhák számá-
ra árnyékot adó fákat hagytak meg vagy
telepítettek. Feltehetõ, hogy ezek a fák
is ilyen körülmények közt nõttek fel és
értek el jelentõs kort. Gazdasági tevé-
kenység nyomait õrzi a közeli Címer-
fok (régen Zimmer-fok) is, amely két-
ségkívül emberi létesítmény.

A Duna szabályozása és a Sárköz víz-
rendezése során az õsi kép alaposan
megváltozott. Az 1870-es 80-as években
megépített védgát az eredeti árteret két
részre osztotta, egyrészt a Duna és a
védgát közötti hullámtérre, másrészt a
védgáton kívüli ármentett területre. A fo-
lyamszabályozás után az ártér élete meg-
változott. A védgátak közé szorított folyó
magasabb árvizeinek tetõzési szintje lé-
nyegesen megemelkedett, így a szántó-
földi mûvelés kiszorult a hullámtérrõl.
(Hogy ilyenek voltak, arról a mostani
hullámtéren belül található árvízvédelmi
töltésmaradványok tanúskodnak.) A
szóban forgó helyre különösen érvényes
ez a feltételezés, mivel az árvízvédelmi

töltés itt közel került a Dunához, az átla-
gosan 6-7 km szélességû jobboldali hul-
lámtér alig egy kilométeresre szûkül,
emiatt árvíz esetén ezen a részen erõs
áramlás lép fel, csõszházat már fenntar-
tani nem lehetett. Egy esetleges emberi
szálláshely maradványait az árvizek ma-
radék nélkül eltakarították, a tölgyek
azonban maradtak. A sárközi lakosság
által, akiknek a zöme 1-2 holdas kispa-
raszt volt, gyakorolt szálastakarmány be-
gyûjtés, nyári legelõk használata, tûzifa,
épületfa és szerszámfa, kenyérsütéshez
rõzse stb. beszerzése a hullámtérrõl a
vízrendezés után is tovább folytatódott.
Ezeket a használati lehetõségeket szo-
kásjog, szolgalmi jog, részes munka, rit-
kán pénzbeli térítés alapján gyakorolták
az uradalom területén. A szóban forgó
terület és Alsópörböly Báta község élet-
teréhez tartozott. Az erdõt a vadászati
idény (VIII.20–IX.30) kivételével szaba-
don látogathatták a környékbeli lako-
sok. A tölgyeket, mivel egy viszonylag
forgalmas út mellett álltak, a helyi lakos-
ság ismerte. Ez az állapot a II. világhábo-
rúig tartott. A XX. század közepe ezen a
téren is jelentõs változásokat hozott. Az
erdõket 1945-ben államosították, majd
az Alsó-Duna-ártéri erdõ a következõ
évben kormány-vadászterületté lépett
elõ. Ettõl az idõtõl kezdve a bátai paraszt
már nemkívánatos vendég volt az állami
erdõgazdaság területén. Néhány év múl-
va termelõszövetkezetbe terelték a né-
pet, így a környezõ lakosság életmódja
gyökeresen megváltozott. A papírforma
szerint össznépi tulajdonba került Duna
menti erdõkbõl a helyi lakosságot kitil-
tották. (A bejárati utaknál ott díszelgett a
tábla: Belépni tilos és életveszélyes.) A
szuloki tölgyek életét ezek a változások

ugyan nem zavarták, de ismertségük a
védetté nyilvánításukig szûk körre korlá-
tozódott. A régi ártéri szokásokat olvas-
ván felvetõdhet a kérdés, hogy a megle-
hetõsen gyakori emberi jelenlét nyilván
zavarta a vadállományt. Ez nem volt
jelentõs zavaró tényezõ, mert az erdõt
látogató ember nappal mozgott, a vad
meg éjjel. Bizonyságul hadd említsem
meg, hogy olyan népes szarvasállo-
mány, mint amilyen a 30-as évek köze-
pén létezett, valószínûleg azóta sem
volt. (Ehhez hozzájárult egy közel két
évtizedes, nagyobb árvizektõl mentes,
száraz periódus is.)

Az 50-es években köszöntem el az
ártértõl, akkor a fák még életerejük teljé-
ben voltak. A szekérúthoz közelebb álló-
nak egyik messze kinyúló ágát ugyan le-
törte egy vihar, de egyéb sérülés nem lát-
szott rajtuk. A letört, bekorhadó ágcsonk
nyaranta otthont adott egy népes lóda-
rázs-kolóniának. Ezek a nagy testû, ko-
rántsem barátságos rovarok növelték a
nekik otthont adó fa tekintélyét. Messze
elkerülvén szülõföldemtõl csak negyed-
századdal késõbb láttam ismét õket, ak-
kor már a lombritkulás jelei mutatkoztak
és az egyik fa töve, a talajfelszínhez kö-
zel, beodvasodott, a törzsön korhadó ág-
csonkok ültek. Késõbb arról értesültem,
hogy a csúcsszáradás is fellépett náluk. A
fák hátralevõ évtizedei nyilván meg van-
nak számlálva. Tisztes koruk miatt egyre
ritkábban hullatják makkjukat. Egy-egy
koca malacaival, õsz táján, bizonyára
még felkeresi õket, hisz az õsi ártéri erdõt
felváltó nyárfaültetvényekben már alig
akad keresnivalójuk.

A faóriások egyre fogynak. Éppen e
tanulmány írása közben hallottam a hírt,
hogy az ország legnagyobb tölgyfáját, a
zsennyei tölgyet, egy vihar kettétörte és
kidöntötte. A hazánkban található óriás-
tölgyek a kocsányos tölgy alakkörébõl
kerülnek ki. A körülményesen nevel-
hetõ és telepíthetõ, lassú növekedésû
kocsányos tölggyel a rentabilitásra
törekvõ erdõgazdaság nem foglalkozik,
állományai fogynak, a magános fák
pusztulnak. Tartok tõle, hogy századunk
végére a kocsányos tölgy már a veszé-
lyeztetett fajok listájára kerül, ami addig-
ra feltehetõen hosszú lesz. Óvjuk õket és
az életterüket, mert csak századok te-
remthetnek ismét ilyen faóriásokat.
Kép és szöveg: Dr. Vancsura Rudolf

Ugyanennek a fának a törzse 1976 nyarán.
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