
levélrétcget gondosan eltávolították, a számok teliát csak a tulajdon
képpeni talajra vonatkoznak. Az mégis bizonyos, hogy a humuszban 
fellelhető nitrogénnek egy része abból való, amelyet az elhalt 
levelek bomlásuk alkalmával a levegőből megkötöttek 

ú£ <•£  ú£ 

Tisztes fák. 

műveltséggel vele jár, hogy a természeti és történeti neve
zetességeket kíméli; becsben tartja akár ritkaságuknál, akár 
szépségüknél fogva, akár pedig történelmi emlékként. 

Ebben a tekintetben is, mint a művelődésnek sok más irányában, 
az angol-szász faj halad előre. Elég legyen ennek igazolására fel
említeni, hogy a Németországon különösen dr. Wetekamp buz
galma folytán megindult érdeklődés társadalmi uton bírt rá egye
seket a természet jelentős emlékeinek számbavételére.*) A tár
sadalmi érdeklődés végre rábírta a porosz államot is, hogy az 
ország eme kincseinek megóvására kiterjessze gondját. Első 
jele volt ennek, hogy Conwenz professzort 1906. évben .meg
bízta ezeknek a felügyeletével, igaz, hogy egyelőre díjtalanul. 
De már a rákövetkező évben a kultuszminisztérium 15000 márkát 
bocsátott az ügy támogatásának és rendezésének rendelkezésére. 
Aminek hirét a brandenburgi botanikai egyesület elnöke azzal a 
kijelentéssel adta tudtára a tagoknak, hogy „bár ez az összeg a 
nagy czélhoz kép st csekélynek tűnik is fel, mégis mint a kijelölt 
irányban meg tett első lépés örömmel üdvözlendő". 

Mi még messze vagyunk attól, hogy kormányunk ilyen 
intézkedésre szánhassa el magát. Hiszen ha valamely téren, ugy 

*) Conwentz: Einige in Westpreussen gelroffene Massnahmen /.uni 
Schutz der urspriinglichen Pflanzenwelt. Danzig. Schrift. d. naturwiss. Gesell-
schaft 1903. 

Conwentz: Die Erhaltung der Naturdenkmaler. Leipzig. Veri. d. d. Qes. 
Naturf. u. Árzte. 1903. 

Conwentz: Forstbotanisches Merkbuch. Nachweis der beachttnswerten 
und zu schützenden urwüchsigeii Stráucher Baume u. Bestande im Kgr. Preussen. 
I—V. kölet 1900-1907. 

Stiitzer Fr.: Die grössten, áltesten oder sonst merkwürdigen Baume 
Bayerns in Wort u. Bild. München 1900—1905. 

Dr. C. Schrbter: Botanische Exkursionen und pflanzengeographische 
Studien in der Schweiz. Zürich/1904—1905. 



első sorban ezen a téren kell a társadalomnak előljárni, mert 
bármilyen legyen is a kormányzatnak a tevékenysége ebben az 
ügyben, a társadalom közremunkálása nélkül nem fog sikerrel 
intézkedhetni. *) 

Abban a reményben, hogy a mi társadalmunk is belefáradva 
a minálunk szokásos, de nem mindig eredményes efemer értékű 
foglalkozásokba, komolyabb érdeklődéssel fog a hazánkban még 
talán itt-ott megóvott, de már többé-kevésbbé pusztuló természeti 
ritkaságokkal és szépségekkel, különösen pedig a magas kort és 
tekintélyes nagyságot ért tisztes fákkal foglalkozni. 

Az Erdészeti Lapok már ebben az irányban is kiterjesztette 
figyelmét, hiszen az 1903. év folyamán emlékezett meg a Béri 
Balogh Ádám történelmi emlékű szekszárdi szilfájáról.**) 

Éppen ezért abban a hiszemben, hogy az Erdészeti Lapok 
t. olvasói is jó néven veszik az e tárgykörbe való közléseket, 
néhány, talán már többektől is ismert adatot kívánok közölni. 

Első sorban a különben is történelmi emlékekben gazdag 
Pozsony városának két nevezetességéről akarok megemlékezni. 

A Kisfaludy-utczában van a Szlubek-féle szeszgyár, mely hajdan 
a Jeszenák báró család háza volt. A család tagjai közül Jeszenák 
János báró a negyvenes évek országgyűlésein mint ellenzéki 
képviselő játszott szerepet, a szabadságharczban való részvétele 
miatt halálra Ítélték és 1849. október 10-én Pesten agyonlőtték. 
Ennek a mondhatni történelmi érdekességü épületnek és a hozzá
tartozó kertnek mostani birtokosa, Szlubek Gyula, szeretetteljes 
hű gondozója a kert egyik legérdekesebb nevezetességének, a 
századokat átélt hársfának, amelyet a 20-ik képen mutatunk be. 
A hársfa, mint a képről is megítélhető, már nem ép, koronája 
hézagos, meg van tépázva, nem tör többé a magasba, de tekin-

*) Szerző sorainak megírásánál még nem birt tudomással arról, hogy 
Darányi Ignácz dr. földmivelésügyi miniszter a mult év végével vagy a folyó 
év elejével felhívást intézett az összes törvényhalóságokhoz és alantas hatósá
gaihoz, a nevezetes fák számbavétele ügyében. Sajnos, ho<jy a felhívás az 
Erdészeti Lapokkal nem közöltetvén, eddig nem volt módunkban azt ismertetni. 

Ezzel a felhívással, nemkülönben az egyes őserdőmaradványok megóvására 
irányuló akczióval ezen a téren nálunk is megtörtént az első lépés. Az ügy 
illetékes kezekben lévén, remélhetőleg napirenden marad és eredményre vezet. 

Szerk. 
**) Erdészeti Lapok XLIl. évf. 1905. 981. lap. 



télyes vastagságú törzse sem ép már. Törzse alul 11 m kerületű, 
feljebb a szokásos mellmagasságban 8 m, mig azután egy kis 
fával felérő oldalágon felül még mindig 4 m kerületű. 

A törzs belsejében tekintélyes nagyságú odu van, mely még 
folytatódik a fentebb emiitett oldalágba is. Ezt az oldalágat a 
törzs már nem is birná meg, ha nem volna oszloppal alátámasztva 

és még vasabroncscsal is meg
erősítve. Különben a törzs sérült 
helyein agyaggal van védve, szét
hulláshoz közelálló részét vas
abroncs tartja össze, meglátszik 
rajta a gondos ápoló kéz nyoma. 

Valamikor régebben meg is 
repedt és a repedés szélei nem 
egymáshoz nőttek, hanem egy
más felébe, ugy hogy egyik a 
másikra borul. Feltűnő, hogy kö
rülbelül E5 m magasságban még 
uj, talán 3—4 éves sarjhajtást fej
lesztett, mely ma már 3—4 m 
hosszú. 

Kétségen kivül méreteinél, 
de koránál fogva is figyelmet 
érdemel, már csak azért is, mert 
összehasonlítva az irodalomból 
ismeretes hársfákra vonatkozó ada-

20. kép. Tilia platyphylla Scop. t o k k a l a pozsonyi hársfa nem 
Szlubek Gyula kertjeben, 1 J 

Pozsonyban. sokkal marad el a legjelentőseb
bek mögött sem. Természetesen, 

hogy csakis a széleslevelü hársra (Tilia platyphylla Scop.) vonat
kozó adatokat vehetjük számba. Igaz ugyan, hogy a Közép-
Európában elterjedt fáink közt a hársfajoknak van meg a leg
nagyobb mértékben a képességük arra, hogy magas kort érjenek 
el, mégis áll az, hogy a mai nap több ezer évesre becsült hársak 
kizárólag a széleslevelü hárshoz tartoznak,*) amelynek ilyen 

*) G. Hempe! u. K. Wilhelm; Die Baume u. Straucher des Waldes. 
Wien. III. Abteil. 25. lap. 



jelentős korú és terjedelmű példányai rendesen templomok körül, 
mint ültetett fák maradtak meg, nem pedig mint őserdők marad
ványai.*): 

A külföldön ismeretes hársfák közül a következők érdemelnek 
említést, amelyeket még Hartig vett számba.**) 

Neustadt a. d. Kocher . . . ... 10—12 m kerületű 
Baireuth__. 12'2ö „ „ 
Kaditz Dresden mellett 21-00 „ „ (?) 
Nürnberg 14-22 „ „ 
Alt-Landsberg 11-06 )i li 
Chaille, Melle mellett 14-22 „ 

Ezek közül a pozsonyi az alt-landsbergi vastagságával bírna. 
A hazánkban ismeretes hársfák sorában már előkelőbb helyet 

foglal el, bár a hazaiaknak pontos méretei nem ismeretesek. 
Nevezetesebbek a Podhrágy-Oroszlánkő felé vezető trencsén-

vármegyei országúton álló 300 éves hárs, amelyet hat ember 
sem foghat át,***) a fogarasi cziszterczita templomrom melletti, mely 
több mint 600 éves, a Dunajecz melletti vörösklastromi hársfák, 
a zborói hársfák, melyek alatt Rákóczi György keltezte leveleit 
(Zboroviae sub centum tiliis) és amelyek tehát már a XVII . 
században is terebélyes fák lehettek,****) a rodnyai park száz hárs
fája,*****) de legnevezetesebb és legjelentősebb valamennyi közt a 
bajmóczi hárs,******) melynek történeti érdekességén kivül a méretei 
is figyelemre méltók, mert a fa magassága 20-85 m, törzsének 
kerülete 20 cm-re a talaj felett 8 /// 40 cm, 60 cm-re a talaj fel
színétől 7 - 26 m, legnagyobb átmérője pedig 2 m 72 cm. Egyéb
ként a leirás szerint még a legépebb hársfáink közé tartozik, 
mert még 20 m magasra növekedett koronája is meglehetősen ép. 

*) Dr. M. Willkomm : Furstliche Flóra. Leipzig, 188/. évi kiad. 736-lap. 
**) Dr. T . Hartig: Vollstándige Naturgeschichte d. forstl. Culturpflanzen 

Deutschlands. Berlin, 1851. 560 1. 
***) Dr. Romy Béla : Történeti nevezetességű fák. Turisták Lapja XV. évi. 

1903. 158-101 lap. 
****) Hanusz István : Magyar történeti emlékeztetők a fák birodalmából 

Kecskemét, 1903. — Hathalmi Oabnay Ferencz : Elő szobrok. A Kor. II. évf. 20. sz 
1957. 49. lap. 

****") Hanusz István: Fűben, fában. Budapest, 1905. 
**«**) Hanusz 1.: Fűben, fában. Budapest, 1905. 78. 1. — Lengyel Bálint: 

Hazánk néhány nevezetes nagy fája. Természettudományi Közlöny. XXIX. kötet. 
1897. 454—455. I. 



Az előbb emiitett oroszlánkői hárs törzse, melyet hat ember 
foghat körül, 9 m  kerületű lehet. 

A zborói hársak kisebbek és jelentéktelenebbek, ha jól 
emlékszem, a kislevelü hársfajhoz tartoznak, annak daczára, 
hogy koruk 250—300 év, alig fejlettebbek, mint a József nádor 
ültette hársfák a budai Nádor-kertben. Sokkal jelentékenyebbek a 
beregszentmiklósi hajdani Rákóczi-kastély kertjének hársfái és 
a beregvármegyei Hársfalva fürdő sétaterén álló széleslevelü 
hársak, melyeknek méreteire nem emlékszem, de aligha nem 
3—4 m-es törzsük van és emellett 20—25 m  magasra terjedő 
koronájuk. 

Ha ezekkel egybevetjük a pozsonyi hársfánk méreteit, 
ugy kitűnik, hogy ez az ő 8, illetőleg 11 m  kerületével ugy az 
oroszlánkői, mint a bajmóczi hársfát meghaladja, nem is szólva 
a többi, törzsük kerületének pontos méreteiről nem ismeretes 
hársfáinkról. 

A korona magamagában és a törzs épségében azonban a 
legtöbb hársunknak mögötte marad, ami talán annak tulajdonit
ható, hogy kora meghaladja többi hársfáink korát. 

A széleslevelü hársfa kora ezer évet is meghaladhat és el
érhet emellett 5 m  átmérőt és 35 m  magasságot.*) Kerner  szerint 
a hársfa legvégső korhatára az 1000 év és ekkor átmérője 9 m.**) 

Tudnunk kell azonban, hogy a magasságbeli gyarapodás a 
a vastagságbeli gyarapodással nem jár mindig karöltve. így neve
zetesen éppen a hársfa magassági növekedése már 160 éven tul 
nagyon lassú és csakhamar egészen elmarad, ellenben vastagság
beli gyarapodása századokon át tart. 

Ezt véve tekintetbe és a hársfákról közölt méreteket egybe
vetve, a pozsonyi hársfát kell a hazaiak közt a legidősebbnek 
tartanunk, mert bizonyára idősebb a bajmóczinál, melynek törté
nete jóformán, de méretei is ismeretesek. Lengyel Bálint véleke
dése alapján „a visszamenő adatok szerint a fának kora a 600 évet 
mindenesetre meghaladja".***) 

*) Fekete L. és Mágocsy-Dietz S.: Erdészeti Növénytan II. kötet 691. lap 
**) A. Kerner: Pflanzenleben, Leipzig, 1887. II. kiadás 698. lap. 
***) Természettudományi Közlöny XXIX. évf. 435. lap. 



A pozsonyi hársfa méreteinél fogva ezt a kort elérte, ha 
ugyan még nagyobbat nem. Az én becslésem szerint minden
esetre több 400 évesnél, de nem lehetetlen, hogy 600—700 éves. 
Korát csak az összehasonlitás alapján és a különböző körülmények 
egybevetése alapján lehet hozzávetőleg megállapítani, mert pon
tosabb meghatározása a törzs odvassága miatt lehetetlen. De éppen 
a most emiitettek alapján állítom, hogy ismeretes hársfáink között 
törzsének legjelentékenyebb méretei mellett egyúttal a legnagyobb 
korú is! 

Ez a hársfa azonban nem egyedüli nevezetes fája Pozsonynak. 
Már Hanusz irataiban ir egy egész ligetnyi nevezetes fáról. „A 
pozsonyi liget háromszázados fái alatt sokszor ült Kölcsey Ferencz, 
később Kossuth Lajos, Deák Ferencz, Széchenyi István gróf az 
országgyűlések tartama idején; el is nevezték azon fák egyikét
másikát ama nagyjaink nevéről és kegyelettel nézett rájuk a polgár
ság. Mikor leütött egyikökbe a villám, az elégett ág csonkját 
nagy bádoglemezzel födette be a város, hogy a nyilt seb helyén 
a hatalmas törzs pusztulásba ne induljon. 1894. április 15-én azonban 
a Duna szabályozása miatt kipusztították mind a hármat, erős ekrazit-
töltések birták csak szétrombolni."*) 

Ezeket a történelmünknek egyik legszebb szakaszára emlékez
tető nyárfákat magam is felkerestem a pozsonyi Duna-ligetben, 
amelynek sok szép és figyelemreméltó fái között nem egy élte át 
ujabb történelmünk hajnalhasadásának szép korát, sőt még látták 
a napóleoni harczuk korát is. Ezek között a legtermetesebbek a 
dunaparti fekete nyárfák, melyek közül több esett a Dunaszabá
lyozásnak áldozatul, de azért maradt még néhány tekintélyes fa, 
rászolgálva méltó kegyeletünkre. 

A legjelentékenyebbet, a propeller kikötőjével szemben állót, 
amelyik a ligeti kioszktól kelet felé esik, már régebben Reviczky 
költő emlékének szentelte a pozsonyiak kegyelete. Reviczky a 
pozsonyi ligetnek is dalosa volt és egyik ilyen költeményének 
szövege a fatörzsre erősítve emlékeztet rá. **) A Reviczky-íínak  a 

*) Hanusz István: Magyar történeti emlékeztetők a fák birodalmából. 
Kecskemét, 1903. 6. 1. Hanusz István: Fűben, fában. Budapest, U)05. 103. 1. 

**) Reviczky Gyula: A pozsonyi ligetben. 1880, auy;. 5. 



kellő magasságra alakult koronáját hatalmas törzs hordja. A törzs
nek kerülete V25 m,  magasságban 7 - 5 m,  alul még tetemesebb. 

A törzs belül odvas és maga az odu körülbelül 2 m átmérőjű. 
Különben meglehetősen sérült törzse, különösen a letört ág 
helyén, be van deszkázva és védve van az időjárás viszon
tagságaitól. (21. kép.) 

21. kép. A pozsonyi Dunaliget Reviczky-fája. (Populus nigra I..) 

A Dunapart fekete nyárfái sorában a kioszk és a regatta 
épülete közt áll a Deák Ferencz nyárfája, melynek szép magas 
törzse 5 7 5 /// átmérőjű, a mellette álló szőke nyár (Populus canes-
cens tit.) törzse 4 -5 /// kerülettel bir. Ennél vastagabb és tekin
télyesebb a regatta épületétől nyugatra eső fák között az, amelyet 
Pozsony hegyi ligetének lelkes gondozója, Qyőrík Márton ev. 



liczeumi tanárról, kedves barátomról, érdemeinek elismeréséül 
neveztem el. Qyőrik Márton fája ép, teli törzsű, melynek kerülete 
az elágazás alatt ó m; törzsén már 1:8 m magasságon van a 
legalsó ága, 3 m magasságban öt ágra oszlik. Nevezetessége még 
a fának, hogy törzse, fő ágai egészen 10 m magasságban is végig, 
sürün csomósak, ami az egész fának sajátságos és érdekes 

22. kép. A pozsonyi Dunaliget Qyőrik Márton fája.(Fekete nyár.) 

megjelenést ad. Éppen ezen okból is szükségesnek tartottam 
külön megjelölni. Örvendeni fogok, ha Qyőrik Márton fája 
sokáig fogja hirdetni, hogy a természet szeretete elismerésre 
méltó! (22. kép.) 

Általában a parti nyárfák legtöbbjének törzse 3 - 5 m és magas
ságuk 20—30 in. Ezekből a méretekből is bizonyságot meríthetünk 



arra, hogy ezek a nyárfák kora is meghaladja a 150—200 évet, 
amiért is érdemesnek tartottam bemutatásukat. 

Teszem ezt pedig abban a reményben, hogy a pozsonyiak 
módját fogják találni annak, hogy ezeknek a fáknak megmaradása 
további századokra biztosítva legyen. 

Nem fejezhetem be az ismertetést anélkül, hogy hazánk 
természeti vagy történelmi nevezetességű fáinak megőrzése vagy 
megóvása érdekében még néhány sorban ne nyilatkozzam. Abban, 
azt hiszem, mindnyájan megegyeznek társadalmunk elejével, hogy 
ezeket a fákat mint régi idők emlékeit becsben kell tartani és a 
pusztulástól meg kell óvni. További teendőnk bizonyára az, hogy 
ennek a megvédésnek a módját keressük és meg is találjuk. És 
ebben a társadalomnak kell előljárni, mert nélküle még az állam 
sem képes czélt érni. Első sorban tehát a társadalom széles 
rétegét kell megnyerni, hogy azután az ő példájukon okulva, a 
nép is megbecsülje a tisztes fákat! 

Másodsorban szükségesnek látom, hogy ezeket a fákat valaki 
számba vegye és azután számon tartsa. Nem szükéges, hogy ez 
már most az állam megbízottja legyen, hiszen akár az Erdészeti 
Lapok, akár a Természettudományi Társulat szerkesztősége gondos
kodhatnék erről. A számontartás alatt azonban nemcsak egyszerű 
regisztrálást értek, hanem a felsorolt tisztes fáknak részletesebb 
leírását is. Ilyen jegyzék összeállítása nem is okozna nagy nehéz
séget, mert hiszen Hanusz, Romy, Oabnay és mások közlemé
nyeiből már sok adat volna meríthető. Hálára kötelezne sokakat 
közülünk az Erdészeti Lapok, ha ezt az ügyet is, mint sok annyi 
mást kezébe venné! 

„Szép és hasznos munkát végezne" az Erdészeti Lapok, ha 
„egyes vidékek nevezetes, emlékekben gazdag fáit" kijelölné 
„és azokat akár a czéltalan fanyövés, akár a haszonleséssel szemben 
védelmébe venné; mert amellett, hogy ekkép a szépérzés fejlő
dését a népnél elősegíti" és „felbuzditja nemzetünk zömét is, 
hogy emlékezetét, mely talán alig ér egy-két emberöltőn tul, 
kegyelettel fűzze a rég lezajlott múlthoz."*) 

*) Turisták Lapja I. évf. 1889. 273. lap. 



Hanusz eme szép szavaival végezve ismertetésemet, újólag 
ajánlom a tisztes fák ügyét az erdészek figyelmébe.*) 

z emberi kultúra története szorosan össze van fonódva az 
erdő nagy óriásainak életével. Századok folyásán végig 
tekintő büszke koronájok hány véres eseményt, hány 

érzelmes idyllt, hány sötét cselszövényt látott lejátszódni! Az ember 
és a fa együtt, karöltve járja be a történelem nagy útjait s akár
hány fa van, mely beírta nevét a multak krónikáiba. Nálunk a 
Normafa, Arany János tölgye, Rákóczi fája stb. egész irodalmat 
teremtettek; hát még a világhistória szélesebb keretében hánynak^ 
őrizte meg nevét a néptudat, a történeti hagyomány, a költői 
fantázia. Nem is csoda; hisz a mi arasznyi létünkhöz mérve, 
életüknek oly rengeteg számú éveire tekinthetnek vissza az 
erdők némely Mathuzsálemei, hogy fejlődésük, gyarapodásuk 
szinte lépést tart a történelemelőtti idők bölcsőkorának az emberi 
czivilizáczió mai intézményeivé való évezredes átalakulásával. 
Csak a modern fölfedezők és utleirók könyveit szükséges átlapoz
nunk, hogy erről meggyőződjünk. 

A növényország igazi Gygas-a pl. a Linné által úgynevezett 
Adansonia, a malvaceák családjából, mely a közönséges mályva 
és a hasznos gyapotfa közt foglal középhelyet el. Adanson szerint 
egy ilyen példány, amelyet ő a Zöldfok szigetén fedezett fel, 20 
méter átmérőjű és 60 méter kerületű volt, kora 5150 év. Poiteau 

*) Az Erdészeti Lapok szívesen állanak az ügy szolgálatába és készséggel 
támogatják a földmivelésügyi miniszter urnák ebben a tekintetben megkezdett 
akczióját, amely a rendelkezésére álló szélesebbkörü eszközök következtében 
minden esetre sikeresebb, mintha egyedül társadalmi térre szorítkoznék ez a 
nemes mozgalom. Bizonyos azonban, hogy a teljes és érdemleges siker bizto
sításához a társadalom közreműködése is szükséges; ezen a téren szíveskedjenek 
t. olvasóink — ki-ki a maga működési terén — a nemes czél elérésére, az álta
lános érdeklődés felkeltésére buzgólkodni. 

Szerednyei. 

ó£ ó£  ú£ 

Hires fák életéből. 

Szerk. 




