Organikus emlékezet. A szegedi emlékfa-állomány vizsgálata
Szolnoki Zoltán *
* Móra Ferenc Múzeum

Kulcsszavak

Absztrakt

emlékfák
emlékjelek
organikus emlékezet
városi jelrendszer
Szeged

A közösségek emlékezete számos megnyilvánulási formával rendelkezik, mint az emléktáblák, az emlékkövek és az emlékfák
is. A közösségivé vált emlékezet akár konstruált, akár organikus, nem csak a mementóként állított hordozóanyagban, hanem az
elhelyezés, avatás folyamatában is megnyilvánul. Az emlékfák esetében a fa egy sajátos, az antik világból eredeztethető szimbólum, az elültetése egy közösségi rítus. Az elhelyezést végző mikroközösségek az elmúlt évszázadban egész emlékligeteket alakítottak ki, amelyeknek kiemelkedő példái az úgynevezett Erzsébet-ligetek vagy a balatonfüredi Tagore sétány. Napjainkban
az emlékfák ültetése ugyanakkor nem csak a helyi közösségek számára fontos, hanem a diplomáciai események megszokott
programjává is vált. Ezért vizsgálatuk több szempontú elemzése fontos megállapításokat eredményezhet.
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Szegeden, a város gazdag történelméből fakadóan számtalan emlékjel található, így a kulturális örökséggel foglalkozó kutatások számára megfelelő helyszín. Korábbi munkámban a szegedi emléktáblák és a helyi mikroközösségek kapcsolatát vizsgáltam, különös tekintettel az egyetem és a város kollektív emlékezetben megnyilvánuló kapcsolatára. Előadásomban hasonló
szempontok szerint bemutatom a szegedi emlékfa állományt és a jellemző avatási folyamatot. Az emléktáblákkal kapcsolatos
eredmények tükrében következtetek az egyes emlékfák információátadási képességére. Ezt követően összevetem a kőbe vésett
emlékjelek és az emlékfák kapcsolatát, másrészt kitérek a szegedi emlékfák történeti vizsgálatának további lehetőségeire is.

A különböző jelentéstartamú emlékjelek elhelyezése az írásbeliség megjelenésétől egészen napjainkig szokásban
van. Az elhunytakról, neves személyekről vagy meghatározó eseményekről is számos tiszteletadási formával
találkozhatunk. Dolgozatomban a szegedi emlékjel corpus egy különleges csoportját, az emlékfákat fogom
vizsgálni. Szegeden több száz köztéri műalkotás található, a jelenleg fellelhető köztéri emléktáblák száma
meghaladhatja a négyszáz darabot. Ehhez képest az emlékfa állomány a város közterein viszonylag szerénynek
mondható. Számuk a város egészét tekintve sem érheti el az ötven darabot. Nem találkozhatunk olyan, kifejezetten
az emlékfák köré kiépített és az emlékfák által dominált ligettel, mint például a balatonfüredi Tagore-sétány;1
de olyan parkosítási kezdeményezésekkel sem, mint az egyes angolszász országokban megfigyelhető személyes
jellegű megemlékezési forma, amely során magánszemélyek egy egyszerű eljárás során kezdeményezhetik,
hogy elhunyt hozzátartozójuk emlékfát kapjon. Általában véve megállapítható, hogy Szegeden mind a
közösségi, mind pedig a személyes jellegű kezdeményezések a külső (köztéri) és a belső (beltéri) emléktáblák
preferálják az emlékfákkal szemben. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a városban található emlékfák, kis
számuk ellenére is érdemesek a külön kutatásra. Vizsgálatom során emlékfa alatt kifejezetten azokat az élő
fákat értem,2 amelyekhez szöveges vagy képi jellegű információt hordozó tábla, vagyis emléktábla kapcsolódik.

Azokat a helyi legendáriummal rendelkező fákat, amelyekhez helyi jelentőségük ellenére ilyen nem tartozik,
nem sorolom ebbe a csoportba. Így a vizsgált emlékjelek nem tartalmazzák a jeles személyiségekhez kötődő
mitikus fákat sem (Ezekről általában: Praznovszky 2002: 157-158).3 Ugyanilyen megfontolásból nem fogok
beszélni a külön mikrotörténeti szempontokkal rendelkező, de más kategóriába eső doberdói fáról sem (A téma
érdekes megközelítése: Kakucs 2014: 437-440).4 Az emléktáblával rendelkező fák azért képeznek különálló
csoportot, mert emlékjelként két alapvető információhordozóból állnak. Egyrészt adódik a fa, mint szimbólum,
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ami összetett és ősi jelentéstartammal bír, másrészt az emléktábla, mely a szöveges, de akár képi információ
hordozója is lehet. A két tényező, tehát a fa és a tábla összességének vizsgálata azért is különleges, mert különkülön is vizsgálhatók lennének, így az emlékfa a köztéri emléktáblákhoz képest talán a szimbolizmus magasabb
szintjét képviseli.
Az emléktábla ugyanis a különböző jelentésrétegeivel megfogalmazza vagy kiegészíti, egyúttal vizsgálhatóvá
teszi a fa elültetésének célját. A tábla által átadott információk a korábbi kutatásaim alapján lehetnek passzívak
és aktívak (Szolnoki 2014, 2018). Passzívnak tekinthetjük a fizikai paramétereket, a tábla általános megjelenését
és a környezetébe való illeszkedését, az elhelyezett szöveges információkat. Aktív információnak tekinthetők az
avatási folyamat egyes fázisai, az avatóbeszéd mögöttes jelentéstartalma vagy akár az avatók személye is. Ehhez
tartozhat még a koszorúzások megtörténte vagy hiánya, illetve az ezekkel kapcsolatos sajtómegjelenés is. Az
emlékfa egy olyan összetett emlékjel, amelyen a tábla által átadott információk a fa jellemzőivel egészülnek ki.
A fa ugyanis az emberiség történetének egyik legrégibb, egyben legösszetettebb szimbólumrendszere. Jelen
van a különféle kultúrák mitológiájában és néphagyományában, mind ábrázolás, mind pedig anyaghasználat
tekintetében. A fa fajtájától függetlenül rendelkezhet a béke (C. Parker 1912), a halhatatlanság, az életerő, a
fizikai erő jelentésével (Pál-Újvári 2001: 104-106). A különböző mitológiákban szerepelhet a világ és a kozmosz
középpontjaként, amely esetben a fa tulajdonképpen a gyökérzetével és a lombkoronájával áthidalja a különböző

szinteket, szférákat, mintegy tengelyként funkcionálva. Ezeken kívül szerepelhet a tudás fájaként is (Pál-Újvári,
2001: 106). Az általános nézőponton belül a különböző fafajták eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. A fenyő
a halhatatlanság, a tölgy az erő és a hosszú élet, a kőris pedig kifejezetten a skandináv mitológia fája, míg a
hársfa kifejezetten nőies jellegű fának tekinthető (Pál-Újvári, 2001: 118, 157, 386-387). Ezen felül további
jelentéssel bírnak az ágak, a belőlük készült koszorúk, az egyes levelek, a különböző termések és az eltérő jellegű
gyümölcsök is. Az emlékfa, mint emlékjel mementót állít valaminek vagy valakinek, a világfához hasonlóan
a gyökérzetével összekötve az emlékezés tárgyát a megemlékezők korával, szimbolizálva egyúttal a folyton
növekvő szándékot. A fa ültetésénél, az emléktáblák köztéri elhelyezéséhez hasonlóan számos gyakorlati
szempont érvényesülhet (az emléktáblák elhelyezésének gyakorlati problémáira lásd: Cole et al. 2010). Ilyenek
lehetnek a rendelkezésre álló hely, a helyi talajviszonyok és az ültetés, valamint a fenntartás költségei, illetve
az adott fafajta növekedési tulajdonságai. Külön kell kezelni az városi emlékparkok kialakításának lehetőségét,
ahol a kertészeti szempontok szembe kerülhetnek az emlékjel-állítók nézőpontjával, ami Olmsted szerint
hátrányosan is érintheti a városképet (Olmsted 1919). A köztéren kívül az emlékfa akár a temetőkön belül is
megjelenhet, vagy városi környezetben jelölheti az időközben körbeépített kegyeleti helyet (Sloane 2010: 1-5).
Az emlékfa – mint Giliberti az alabamai afroamerikaiak kultúrájáról készített esettanulmányában is kifejti –
nem csak mementót állít, de akár identitásformáló szerepe is lehet (Giliberti 2013). Ezek a szempontok, mint
majd látni fogjuk érintőlegesen szerepet játszhatnak helyi szinten is (lásd 1. és 2. kép).

Az emlékezés módja: mesterséges vagy organikus?
Az emlékfák az emlékezés módját tekintve két fő kategóriára bonthatók. Azokat a fákat, amelyeket egy
megemlékezési folyamat részeként ültetnek el, mesterséges emlékfának tekinthetjük. A másik csoport pedig
az, amikor a fa megelőzi a megemlékezést és később társítanak hozzá valamilyen mögöttes, emlékezeti
jelentéstartalmat. Az előbbi kategóriára mindennapos, de mégis kiemelkedőnek tekinthető példái a
diplomáciai vagy kulturális diplomáciai céllal történő faültetések. Erre fontos hazai mintát jelentenek a már
említett balatonfüredi Tagore-sétány emlékjelei, amelyek elhelyezése 1926-ban kezdődött (Bándi 2004).
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Ebben az esetben a köztér kialakítása kifejezetten a neves személyek által ültetett fákat követi, egy különleges
ligetet alkotva. Nemzetközi visszhangja is lehet azoknak az ültetéseknek, amikor hírességek ültetnek fát
egy eseményhez kapcsolódóan. Az egykori keleti blokk klasszikus példája volt, amikor 1971-ben Gagarin
űrrepülésének tizedik évfordulóján ünnepséget rendeztek, és ennek keretében Bikovszij és Tyitov űrhajósok
ültettek fát Moszkvában. Mint a Délmagyarország által közölt képből kitűnik, a kozmonauták egy előre
elhelyezett fa törzsét szórták meg földdel (Délmagyarország 1971: 2). A mesterséges emlékfaültetések egy
része olyan diplomáciai esemény, amelyek nagy nemzetközi visszhanggal rendelkeznek, kiterjesztve ezáltal
az emlékfa információátadási hatókörét. Ezt jól példázza, ahogy 2018-ban az internetes és a nyomtatott
sajtóban nagy hatást keltett Kim Dzsong-Un és Mun Dzse In találkozója (az esemény további leírásához az
ABC News Australia és a CNN beszámolóját vettem alapul). Ez annak köszönhető, hogy az egész világ nagy
figyelemmel kísérte Észak- és Dél-Korea közeledési szándékát. Az esemény egyik programja volt, hogy az
északi és a déli vezető közösen elültetett egy fenyőfát, amely örökzöldként a hosszú élet és az erő, valamint a
barátság szimbóluma (Pál-Újvári 2001: 118). Ugyanakkor a koreai kultúrában további mögöttes jelentésekkel
ruházható fel az esemény (korea.net), így jelen esetben a hosszan tartó béke és a közeledés fájaként került
elültetésre. Mint a részletes sajtóbeszámolókból megtudhatjuk, az emlékfa közös elültetése egy tökéletesen
megkomponált, minden elemében mögöttes jelentéstartalmat hordozó emlékezési aktus volt. A két ültető
előkészített talajt szórt az egyébként szakemberek által már előre elhelyezett fára. A növény törzsére szórt
föld kifejezetten Észak-, illetve Dél-Koreából származott. Ezt követően egy-egy szintén előre odakészített
locsolóval megöntözték a fát. A víz, amelyet használtak, szintén a két ország jellegzetes folyóiból lett kimerve.
Ezek az aktusok azt voltak hivatottak jelképezni, hogy a két terület jelképesen egy közös szándékban egyesül,
a közös ültetés által termékennyé válik, az öntözésnek köszönhetően pedig növekedésnek, azaz fejlődésnek
indul, ami a fa élettartamát figyelembe véve remélhetőleg több emberöltőt ölel fel. Külön érdekesség, hogy
kifejezetten széles, terebélyes gyökérzettel rendelkező fát választottak, amely így a talajban kinyúlva össze tudja
tartani a két országot. A programot végül a fához kapcsolódó monumentális emlékkő leleplezése zárta, amely
az ültetés és a fa alapvető információit tartalmazza. Ez a jól nyomon követhető esemény is mutatja, hogy a
mesterséges emlékfaültetés folyamata is kiterjedt szimbolizmussal bír.
Az emlékfa másik, organikus kategóriájára kiemelkedő nemzetközi példát jelent a palermói Falcone-emlékfa.
Giovanni Falconét, a szervezett bűnözés elleni nyomozások kiemelkedően hatékony ügyészét 1992-ben
Palermóban a maffia emberei meggyilkolták. Az eset a nyílt utcán, egy fa mellett történt. Rövid időn belül a
helyi San Pellegrino kolostor szerzetesei szentelt vízzel tisztították meg a gyilkosság helyszínét és egyúttal a fát
is. Ez a megszentelés a helyiek antimaffia-érzületével fonódott össze és a fa a kolostorba tartó zarándoklatok és
tulajdonképpen a maffiával szembeni érzület központi helye is lett egyúttal (Puccio-Den, 2008: 49-70).

Emlékfák Szegeden
Magyarországon az első jól dokumentált emlékfaültetések a 19. század végéig vezethetők vissza. Ekkor az
általános városrendezési elképzelések keretében tudatos parkosítási folyamatok kezdődtek (Vér 2006: 46). A
kezdeményezés idővel összekapcsolódott egy tragikus, az egész országot megmozgató eseménnyel: 1898-ban
Erzsébet királyné merénylet áldozata lett. Mint arról a korabeli sajtó is tanúskodik, a királyné meggyilkolása a
kor egyik legnagyobb megdöbbenést kiváltó eseménye volt. Rögtön a halálhírét követően országszerte gyűjtési
mozgalmak indultak (Egyetértés 1898: 1-2; MFM Td.83.40.3). A természethez és Magyarországhoz való
kötődéséről ismertté vált köztiszteletben álló személy halála széles körben és számos módon megnyilvánuló
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megemlékezések országos hullámát eredményezte. Az összegyűjtött pénzösszegekből és adományokból
szobrokat avattak, emlékfákat ültettek, sőt, egész ligeteket neveztek el Erzsébetről (Vér 2006: 46). Szegeden
már 1901-ben szobor elhelyezését határozták el. A napjainkban a Stefánián található szobrot végül 1907ben avatták fel (Vér, 2006: 72-76.). A parkosított területen való elhelyezés fontosságára a későbbiekben még
kitérek. Ezen kívül a szegedi emlékezés mai napig is meghatározó momentuma volt, hogy az újszegedi ligetben
Erzsébet tiszteletére három emlékkővel ellátott tölgyfát ültettek, valamint rendelettel átnevezték a területet
Erzsébet Ligetre (Bátyai 1999: 117-195). Erzsébet királyné emlékéhez kapcsolódóan a Délmagyarország 1910
szeptember 10-i száma a következőt írja: „Ezek a még fiatal emlékfák az idők múlásával növekedni fognak,
terebélyessé válnak és ekként, amint az évek egymásután eltűnnek, hatalmasodik a szivünkben a szeretet
Erzsébet királyné emléke iránt” (Délmagyarország 1910: 1). A ligeti emlékfák ültetésének három fontos pontja
figyelhető meg: (1.) a fák felavatása a királyné alakjának és eszmeiségének továbbélését szimbolizálta; (2.)
az ültetés kifejezetten tölgyfával történt, ami az örökélet és az erő jelentéstartalmával bír; (3.) az emlékfa
növekedése az emlékezetet szimbolizálja. Az Erzsébet-fák ültetése minden elemében tudatosan, a mögöttes
jelentéstartamokat figyelembe véve történt és ebben az esetben köztérelnevezéssel társult. Szegeden a következő
jelentős emlékfa ültetési hullámot a világháború áldozatainak emlékéré ültetendő fák elhelyezése jelentette.5

A hősök „erdeje”
Az első világháborút követően viszonylag sok időnek kellett eltelnie, hogy a háborúban elesettek emlékfákat
kapjanak. A Délmagyarország hasábjain az első erre vonatkozó utalás 1928-ban olvasható, amikor egy országos
szintű és a kormány által támogatott megemlékezési hullámról vagy legalábbis annak szándékáról olvashatunk.
Az 1928. november 21-i lapszámban a következő áll: „legyen meg minden egyes községbeli hősi halottnak a
maga emlékfája, amelyet hozzátartozói szakszerű felügyelet mellett ültetgetnek, locsolgatnak és szeretettel
ápolgatnak. Minden ilyen fát táblával kellene ellátni. A hősi halott nevével és azzal, hogy mikor és milyen
körülmények között esett el” (Délmagyarország 1928: 5). Egyrészt fontos fejlemény az Erzsébet-fákhoz
képest, hogy bár a fa ültetésének gondolatát a kormány nyilvánosan támogatja, ezúttal a kezdeményezési
lehetőség az egyének oldalára kerül. Továbbá az is érdekes, hogy ebből következően az ültetés folyamatáról
minden hozzátartozónak saját magának kell gondoskodni. Ez igaz egyrészt a fa gondozására, másrészt –

mint a vonatkozó lapszámban olvashatjuk – az ültetés és a táblaállítás költségeire is. További fontos tanulság,
hogy már 1928-ban is úgy gondolták, hogy az emlékfa szerves része a hozzá kapcsolódó információs tábla is,
amelyen az alapvető adatok szerepelnek (ezek közül rendhagyó felvetésnek tűnik a halálozás körülményeinek
feltüntetése – ez napjainkban már túlságosan személyesnek tűnne). Az emlékfák költségének az egyénre való
áthárítása a korábbiakhoz képest rendhagyó, de a háborús megemlékezések tekintetében más kultúrkörökben
is megfigyelhető tendencia. Egy 1919-es New York-i felhívásban például a következőt olvashatjuk: „Those
who live in homes without available grounds for planting, might contribute to the cost of a tree for its planting
as part of a memorial grove in a park or garden” (Torrey Botanical Society 1919). Tehát azok, akik olyan
helyen élnek, ami nem rendelkezik elérhető külterülettel vagy kerttel, hozzájárulhatnak az emlékfaültetési
költségekhez egy közösségi parkban vagy kertben.

Az 1929 augusztus 4-i újság tovább folytatja a vonatkozó felhívások sorozatát, ahol a korábbi adataink a
következő érdekességgel egészülnek ki: „A facsemetéket a városi kertészet felügyelete mellett később közlendő
időpontban a hozzátartozók ültethetik el és ápolhatják” (Délmagyarország 1929: 17). A fa ültetésének
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szakmai része a szándék szerint tehát nem volt teljesen az ültetőre hagyva. A korábbi, 1928-as bejegyzés
további érdekessége, hogy a hősöknek való emlékfaállítást egy itáliai emlékezési divat átvételének tartja, azt
sejtetve, hogy ez hazánkban újdonságnak számíthatott. Ez is arra utal, hogy a világháborút követően csak
az 1920-as évek második felében terjedt el a megemlékezés e módja. Az emlékfaültetést ezúttal is a tudatos
parkosítási szándékkal összefüggésben olvashatjuk: „De az emlékfák ültetése más fontos célokat is szolgálna:
a városok és falvak közelében, vagy azok területén kisebb nyilvános kertek, ligetek keletkeznének, melyek
népegészségügyi szempontból országszerte áldásosán éreztetnék hatásukat” (Délmagyarország 1928: 5).
Bár a hősi halottak fáinak elültetése részben egyéni volt, maga a felavatás közösségi aktusként, ünnepségek
keretében történt. 1929. május 28-án arról olvashatunk az újság egyik hasábjában, hogy a hősök emlékfáinál dr.
Somogyi Szilveszter polgármester tartott beszédet. A tudósítás szerint a következő hangzott el: „Emlékfákat
ültettünk figyelmeztetésül, hogy a hálás nemzet kegyelettel emlékszik meg azokról, akik a haza védelmében
estek el. Ezek az emlékfák jelentik azt, hogy semmi sem enyészik el nyomtalanul, és ha hőseink teste elenyészik,
de lelke, jelleme tovább él, megnemesít és nemes tettekre ösztönöz. Ha szellemük ma itt lebeg felettünk és
tanácsot adnának, hogy hogyan viselkedjünk a jövőben, azt mondanák, jaj annak a népnek, mely nem becsüli
meg hőseit és a múltnak dicsőségéből táplálkozik s nem látja meg az eszméket. A most elültetendő jelképes
hősök erdeje legyen jelképe a becsületes magyar munkának. Majd a leventékhez intéz néhány szót. — Ezek
a fák összekötő kapcsok az élők és holtak között és szeressétek a magyar hazát, mert itt értik meg nyelvetek,
itt enyhítik szenvedéstek, itt osztoznak örömötökben, míg máshol mindenütt kitaszítottak lesztek. A hősök
emlékével áldjon meg benneteket is a magyar Isten.”(Délmagyarország 1929: 3)
Az idézett avatóbeszéd kiemeli, hogy az emlékezés célja kettős: egyrészt figyelmeztetés, amiből lehet tanulni,
másrészt egy hősöknek kijáró magasztos aktus. Az emlékfa kimondottan az elesettek továbbélését szimbolizálja,
az égi és földi szférát összekötő kapocsként funkcionál, míg a közös felavatásuk egy közösségformáló szándék.
A hősök emlékfái természetesen nem csak ekkor, hanem később is színterei lehettek a kisebb közösségi
megemlékezéseknek: „A Loudon 29-esek november 1-én testületileg vonulnak ki a levente sporttelepen állított
emlékfához, ahol gyászünnepélyt tartanak” (Délmagyarország 1932: 5).

A béke fái
Amíg a két világháború közti időszakban a hősök emlékfái voltak leginkább jellemzők az ültetésekre, addig a
20. század közepére az úgynevezett békefák ültetése terjedt el. A kommunista ideológia egyik sajátos eleme

volt annak az ellentétpárnak a kialakítása, amely szerint a nyugati kapitalista országok agresszívan terjeszkedő
magatartása szemben áll a keleti blokk országainak világbékét célzó törekvéseivel. Utóbbi szándék helyi
szinten is kifejezésre jutott: a településeken és regionális szinten is békebizottságokat alakítottak, amelyek
élén béketitkárok álltak. A csoportosulások bizonyos időközönként találkozókat, üléseket tartottak, amelyek
programjába beletartozott a békefák ültetése is. A III. Országos Békekongresszust megelőző szegedi ülésen
például a helyiek is fát ültettek. Erről a Délmagyarország száma Békefát ültettek az Üstökös-utcai békeharcosok
címmel számol be. Az országos esemény más szegedi csoportokat is megmozgatott: „Móravárosban a „Petőfi
békebizottság tagjai serényen készülnek (…), a Faragó utcában békefát ültetnek, rajta táblát helyeznek el,
hogy emlékeztesse a dolgozókat: amint a fa erősödik, ugyanúgy egyre mélyebben gyökerezik a múltban
kizsákmányolt proletárok szívében”(Délmagyarország 1952: 3). A fa elültetésének tehát ezúttal is szerves része
az információs tábla elhelyezése. A növény növekedése, a gyökérzet és a lombkorona említése, tulajdonképpen
a szférákat összekötő volta ezúttal is erős, de eltérő tartalmú szimbolikával rendelkezik. További beszámolókat
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olvashatunk arról is, hogy sok esetben nem csak egy, hanem több, akár 12-20 fát is elültettek a békebizottságok,
de kevesebb adatunk van arról, hogy ezeket milyen módon jelölték. Ha tartozott is hozzájuk kőből készült
emléktábla, mára már vélhetően elbontásra kerülhettek, hiszen nem lehet őket fellelni. Ezt mutatja az is, hogy
Tóth Attila 1993-ban készült, Szeged szobraival foglalkozó munkája nem említi ezeket (Tóth 1993). További
adalékként szolgál, hogy egyes esetekben az egyszerű fásítási projekteket is emlékfaültetésként nevezik meg a
korabeli sajtóban, annak ellenére, hogy vélhetően emléktáblák nem kerülhettek ki (Délmagyarország 1958: 3).

A világbéke jegyében nem csak a szocialista eszmék mentén megnyilvánuló békebizottságok ültettek fákat.
Az 1970-es évek közepén az eszperantista mozgalom kifejezetten aktív volt emlékjelek elhelyezésében.
Célkitűzésük nemzetközi szinten is a béke és az együttműködés megteremtése volt, amely egyrészt egy
mindenki által könnyen elsajátítható közös nyelvvel, másrészt helyi és világszintű eszperantó konferenciákkal
próbáltak elérni. Ezek a gondolatok bizonyos mértékig illeszkedtek a korabeli ideológiába. Mint A munkásság
és az eszperantó című, 1923-as kiadványban olvashatjuk, a mesterséges nyelvre sokan „fegyverként” tekintettek
a „munkásság harcában” (Schuller 1923: 6). Szegeden 1974. május 14-én a megyei eszperantó nap alkalmából
emlékfát ültettek, amely az Arbor del Pacis, azaz eszperantóul a béke fája elnevezést kapta, mintegy hangsúlyozva
az ültetés szándékát (Délmagyarország 1974: 5). A vonatkozó emléktáblán a szöveges információ mellett a
csőrében olajágat tartó galamb és az eszperantizmus szimbólumának tekinthető, eredetileg zöld színű, ötágú
csillag került bevésésre (lásd az 1. sz. képet).

Az emlékfa ezt követő sorsa bizonyos szempontból jól nyomon követhető a sajtóban. 1978-ban a
Délmagyarországban olvasói levelet olvashatunk arról, hogy az emlékfa méltatlan helyzetbe került, hiszen
egészen egyszerűen nincsen a helyén (Délmagyarország 1978: 5). A vonatkozó újságcikk a következő címmel
látott napvilágot: Rossz, (tré)fa (Délmagyarország 1979: 5). Az olvasható soroknak komoly visszhangja lehetett,
hiszen a szegedi eszperantó szövetség képviselői egy 1979-es feljegyzésben adtak választ a fa helyzetét elemző
cikkre. Eszerint amint idejük és az időjárás engedi, a szegedi eszperantisták rögvest ásót ragadnak és pótolják
a hiányzó fát (Délmagyarország 1979: 4). Nem deríthető fel, hogy az újbóli elültetésre valóban sor került-e,
de könnyen megállapítható, hogy az emlékkő mögött napjainkban sem található emlékfa. Az emlékfát Tóth
Attila 1993-as munkája is felsorolja Szeged muriáliái között, de az adatszerű említésen túl nem ad meg egyéb
információt (Tóth 1993: 245) (lásd a 2. sz. képet).

Napjainkban: az árvízi emlékfák és a Tudomány Fája
Szegeden nem található a balatonfüredi Tagore-sétányhoz hasonló jelentőséggel bíró, kifejezetten az emlékfák
köré felépített parkosított rész. Az erre irányuló kezdeményezés ugyanakkor a Stefánia mentén elhelyezkedő
Várkert parkban tetten érhető. Egyrészt az említett eszperantó emlékhely is itt van, másrészt itt lelhetők fel
a szegedi árvízzel kapcsolatos faültetések is. Szeged történetében a nagy árvíz különleges helyet foglal el.
Egyrészt jelképezi a mindent elpusztító természeti erőt, másrészt az azt követő újjáépítés sikerét és a páratlan,
belföldi és nemzetközi összefogást, amely segítségével kialakult a város sajátos és közismert szerkezete, ma
is jellegzetesnek tartott utcaképe. Ez a kettősség minden évben megfogalmazásra kerül a Szeged napján,
amely tulajdonképpen az árvízi újjáépítés évfordulója is egyben, és amely már minden évben egy többnapos
rendezvénysorozat kezdődátuma. Az összefogás és az újjáépítés gondolatkörét erősíti, hogy ezen a napon
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szokták kiosztani a Pro Urbe, tehát a városért adományozott díjakat6, amelyet egyes esetekben a díjazottak
közös emlékfaültetése követett. 2012-ben ezt vélhetően hagyományteremtő szándékkal a Roosevelt téren,
tehát a Belvárosi-híd lábánál, az árvízi emlékművekhez viszonylag közel tartották (lásd a 8. sz. képet).

Az emléktábla szövege a következő: Szeged napja tiszteltére ültették Szeged város díszpolgárai és Pro Urbe díjasai.
A felirat kiegészül a Pro Urbe díj plasztikájával is. Mivel információátadás szempontjából az emléktábla az
ültető személyekre való adatot nem ad meg, ezért megállapítható, hogy a fa az önzetlen, a közösségért történő
tevékenységet és vélhetően ennek folytatását hivatott szimbolizálni. Az elültetése semmilyen komolyabb
sajtómegjelenést nem generált: az ültetésről sem szöveges, sem képi beszámolót nem olvashatunk a nyomtatott
vagy internetes sajtóban. Lényegében ugyanez mondható el a Vár és Kőtár mögött, a Stefánián 2004ben elhelyezett árvízi emlékfákról is. A megemlékezések különlegesek voltak, hiszen hat, az újjáépítésben
adományokkal résztvevő ország nagykövetei ültették az emlékfákat, méghozzá az újjáépítés napján, amikor a
Pro Urbe díjak is átadásra szoktak kerülni. A program további különlegessége a korábban említett monumentális
Erzsébet-szobor. Bár az árvízi emlékfák elhelyezésének aktusa a sajtóban nem jelent meg, a programra való
felhívással röviden találkozhatunk: „Az Erzsébet királyné-szobornál fát ültetnek a város napjára érkező vendégek,
az uniós tagállamok magyarországi nagykövetei” (Délmagyarország 2004: 4). Ez azért is különleges, mert így
közvetve összekötötték az eseményt az Erzsébethez kapcsolódó százhat éves hagyománnyal. A programban
nem egyszerű földrajzi lokalizációról van szó – ezt mutatja, hogy a hírben szereplő emlékfák a szobortól jóval
távolabb kerültek felavatásra, tehát a szobor helyszínként való megadása szükségtelen lett volna. A szoborhoz
való viszonyítás inkább egy eszmei kapocsról tesz tanúbizonyságot (lásd a 3. és 3b képeket).

Az eseményről szóló beszámoló ugyanakkor sajnos meglehetősen rövid és felületes, bővebb elemzésre
nem alkalmas: „A város napján a környezetvédelem jegyében hat fát ültettek el a nagykövetek a Stefánián”
(Délmagyarország 2004a: 1). Amit ebből a rövid mondatból leszűrhetünk, az az, hogy amíg a 20. század
fordulóján és első felében az emlékfák ültetésének gyakorlati haszna a parkosítás volt, addig ez napjainkban a
környezetvédelem lett.
A szegedi emlékfakihelyezések kiemelkedően jól dokumentált példája a Szegedi Tudományegyetem József
Attila Tanulmányi és Információs Központja mellett elültetett Tudományok Fája. A 2012. március 24-én
történt ültetés egyrészt Szent-Györgyi Albert Nobel-díjára való méltó megemlékezés, másrészt pedig fontos
tudománydiplomáciai esemény volt. A fa elültetését ugyanis öt kortárs Nobel-díjas kutató végezte. A fa fajtáját
szakemberrel együttműködve választották ki, figyelembe véve növekedési tulajdonságait és az ebből fakadó
helyigényét, sőt, a tudósítás alapján szimbolizmusát is: „A tölgyfa a nagyság, az erő, és – fájának keménysége
révén – a halhatatlanság szimbóluma. (…) az antikvitásban a főistenség fája (…) a kereszténységben az erős,
szilárd hit megjelenítője.” (u-szeged.hu). A tudatos tervezés része volt a kiemelkedő megjelenésű, a talaj
szintjéhez képest megemelt talapzattal rendelkező óriási, kétnyelvű emléktábla is, amelyen az avatók között
számon tartott kutatók és Szent-Györgyi Albert arcképét ábrázoló térplasztikát is elhelyeztek. Az ültetés
a korábban ismertetett gyakorlatnak megfelelően történt: a már lényegében elültetett fát előre odakészített
földdel az ültetők megszórták, majd közösen leleplezték a fa mellé elhelyezett emléktáblát (u-szeged.hu) (lásd
a 4., 5., 6. sz. képet).
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Összegzés
Az emlékfaültetések általánosságban az emlékezet természetközeli, tehát organikus módjának tekinthetőek.
Ezt mutatja az is, hogy a vonatkozó forrásokban gyakran találkozhatunk parkosítási vagy környezetvédelmi
szempontokkal. Az emlékjellé válás folyamatát vizsgálva azonban az „organikus” egy másik értelmezési
lehetőségét tapasztalhatjuk meg: a mementóvá válás folyamata szerint megkülönböztethetjük az organikus és
a mesterséges módon kialakult emlékfákat. Megállapítható, hogy a szegedi állomány a mesterséges kategóriába
tartozik. A főbb ültetési tendenciák illeszkedtek az országos gyakorlatba. Először az Erzsébet-fák jelentek
meg, majd az első világháborút követően az 1920-as évek második felében a hősöknek ültetett növények
jellemezték az emlékjelek e sajátos típusát. Az 1950-as évektől a fa, mint a béke és a barátság jelképe, valamint
az ültetések közösségi lehetőségei tökéletesen illeszkedtek a korabeli politikai elképzelésekbe, így megjelent
a békefák sajátos típusa. Bár az ültetés apropója és ideológiai jelentéstartalma eltérő volt a korábbiakhoz
képest, az alapvető szimbolizmus nem tért el nagyban: az emlékfa továbbra is egy mindent összekötő és
folyamatosan növekvő vertikális tengelyként szolgált. A fa növekedési folyamata tulajdonképpen az idő előre
haladtával tompuló személyes tapasztalat fordítottja: ahogy a múló idővel a fa terebélyesedik, úgy válik egyre
jelentősebb emlékjellé. Szeged sajátos sorsú emlékfája a Móra Ferenc Múzeum mögött található eszperantó
emlékmű, amelynek sorsa jól mutatja azt, hogy bár az emlékjeleket örök mementónak szánják, a nem megfelelő

körültekintéssel felállított vagy nem gondozott emlékmű az eredeti szándékkal ellentétes információt adhat át.
A rendelkezésünkre álló avatási beszámolók és leírások azt mutatják, hogy az emlékfa elültetésének folyamata
hasonló fázisokból épül fel mind belföldön, mind pedig nemzetközi gyakorlatban egyaránt. Így megállapítható,
hogy a fákkal kapcsolatos emlékezet egy sajátos közösségi aktusnak tekinthető, ahol a különböző lépések saját
„kulturális protokollal” rendelkeznek.
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JEGYZETEK
1

Tagore-sétány kiemelten való kezelését az is indokolja,
hogy ez egy olyan emlékliget, amely már kialakítása
kezdetétől országos hírnévvel bírt. Ezt mutatja az is,
hogy a Délmagyarország lapjain is számos esetben
találkozhatunk ezzel kapcsolatos írással. 1972-ben
belföldi hírként olvashatunk arról, hogy Balatonfüreden
Tagore után Gandhi is emlékfát ültetett, amely esemény
arra sarkallta a városvezetőket, hogy az emlékfák
ültetésére egy egységes szabályozást dolgozzanak ki
(Délmagyarország 1972). 1982. július 17-én a rejtvény
rovat a Balaton északi partjának jellegzetességei között
említi Tagore 1926-ban, Quasimodo 1961-ben ültetett
emlékfáit (Délmagyarország 1982). Az 1986. szeptember
19-i szám ismét jelentős belföldi eseményként említi,
hogy Mott, Nobel-díjas fizikus emlékfát ültetett a
parkban, ahol az első ilyen emlékhelyet Tagore helyezte el
(Délmagyarország 1986). A hagyomány említése később
is jellemző volt. 1995-ben az egyik lapszám az Annabállal kapcsolatban említi a neves füredi emlékfákból álló
parkot (Délmagyarország 1995).
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Az élő fa kritériuma természetesen kizárja a faragott fák
vizsgálatát.

3

Ilyenek lehetnek a Petőfi-fák, mint például a
Székelykeresztúron található Petőfi-fának nevezett
körtefa vagy az Iglón fellelhető szintén Petőfihez kötött
hársfa. Az ilyen és hasonló fák sajátos tulajdonsága, hogy
a helyiek szerint a költő vagy más neves személyiség
megfordult a fa alatt és életének egy-egy jelentős vagy
kevésbé fontos eseménye ott történt (A Hét 1957).
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A doberdói fa vagy más néven a 46-osok fája vagy St.
martinói fa az első világháborút követően a sajtó és
általában véve a lakosság részéről is nagy érdeklődésre
tartott számot. Erről számol be a Délmagyarország 1916.
július 18-i száma is, amelyben a fa hazahozatalának és
ünnepélyes fogadtatásának képanyaggal alátámasztott
beszámolója olvasható. Érdekessége, hogy ír a fa
felszenteléséről és József főhercegnek a fogadásban való
szerepéről is (Délmagyarország 1916).
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Dokumentált emlékfa ültetése nem kapcsolódik hozzá,
de a szegedi fásítási törekvésekkel kapcsolatban meg kell
említeni, hogy az Erzsébet-liget megvalósítását minden
bizonnyal a Kállay-liget kialakítása követte. Péter László
szerint a Kállay Albert által kialakított terület 1907-től
dokumentálható (Péter 1974: 216)

6

A Pro Urbe díj nem azonos a Szegedért Emlékéremmel.
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/1993.
(VII.10.) Kgy. rendelete az Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és adományozásuk rendjéről. 5. §-9. §

Vér Eszter Virág (2006): Erzsébet királyné
magyarországi kultusza emlékezethelyei tükrében
1898-1914 között. In: Budapesti Negyed, 2006/2-3.
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1. kép: Az eszperantó emlékfa emlékköve, 2018. A szerző felvétele.

2. kép: Az eszperantó emlékhely napjainkban. Feltűnő az emlékfa hiánya,
2018. A szerző felvétele.

3. kép: Az árvízi emlékfák egy része, háttérben a Ligeti-féle
Erzsébet szoborral, 2018. A szerző felvétele.
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3b. kép: A Móra Park emlékfáinak egy része, a távolban az Erzsébet
szoborral. Jól látszik, hogy az árvízi emlékhelyek távol helyezkednek a
királyné szobrától, 2018. A szerző felvétele.

4. kép: A Tudományok Fája 2018 őszén, 2018.
A szerző felvétele.

5. kép: A Tudományok Fájához tartozó emléktábla
részlete, 2018. A szerző felvétele.

6. kép: A Tudományok Fája emléktábla, 2018.
A szerző felvétele.

28

7. kép: A Pro Urbe emlékfa, 2018. A szerző felvétele.

8. kép: Az emlékjel elhelyezések gyakorlati problémái (I.): egy Roosevelt-téri emlékfához
tartozó megrongált emléktábla. Az emlékfához kötődő tábla a fához képest nincs szem
előtt, így megrongálni is könnyebb, 2018. A szerző felvétele.

9. kép: Az emlékhely elhelyezés gyakorlati problémái (II.): a Pro Urbe emléktábla
szinte eltűnik a hóban. Az alacsonyabban lévő táblák ki vannak téve az időjárás
viszontagságainak, 2019. A szerző felvétele.
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Organic memory. Szeged memorial trees
Zoltán Szolnoki
In my current study I examined a special part of the memorial city-sign system in Szeged: the memorial
trees. The tree memorials are naturally organic, but in the sense of the memory process we can observe that
there are artificial memorials and organic ones as well. In the case of Szeged we see that all of the memorial
trees are parts of the first category. There were four great waves of memorial tree diggings. The first was the so
called Elisabeth-trees in the first decade of the XXth century. The second was after the first world war when
the commemoration of the heroes was organized by the government. The next „generation” of memorial trees
was the so called peace-trees during the communist era: the socialist ideology viewed as the western countries
symbolized the aggression meanwhile the eastern bloc countries were the countries of peace. This viewpoint
was mirrored in the memorial trees called peace-trees. Today the memorial tree digging is a diplomatic, cultural
diplomatic process. The political background and the ideology changed a lot, but the main symbolism of trees
was similar: the memorial trees were vertical lines between the spheres.
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