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A Tessedik-akác 

A mesét már nem is a fa mondja tollba, 

hanem megmaradt, koronátlan törzse. A fa 

már nem is fa, hanem elszáradt csonk, 

élettelen emlékműve egy nagyszerű 

tettnek. De a mese nem is csak erről az 

egyetlen fáról szól, nem is két-háromról, 

de több millióról! Szól azokról az 

akácokról, melyek gazdaságossá tették a 

Tiszán-túli sziken is földművelést, és szól a 

Tessedik Sámuelről, aki több mint fél 

évszázados, kitartó munkával termékennyé 

tette ezt a földet.   

A fa már csak egy csonk. A csonkot 

borostyán borítja. A négy-öt méter magas 

törzset teljesen eltakarja, egy tenyérnyi 

darab sem látszik ki belőle. Az örökzöld 

borostyán vastag szemfedőt borít a 

halottra. Szép ez így, és talán üzen a 

halálon túli életéről, az örök zöldellésről, 

és a hallhatatlanságról is.  

 

 

Az emléktábla 

 

Csak egy régi zománctábla fehérlik a 

törzsön, fejünk feletti magasságban. Ez 

elöl gondos kezek a halotti fátylat 

elhúzzák, hogy felirata jól olvasható 

legyen. Hirdeti, hogy „ezen akáczfát 1790. 

évkörül Tessedik Sámuel ültette”. 

Figyelem, a felírat „akáczfa” írásmódja 

régies! Már hosszú idő óta sem utcát, sem 

az akácot nem „cz”-vel írjuk.  

Régi a felirat és régi a borostyán is a 

törzsön. A borostyán leveleinek ifjú kori 

szeldeléseit az idő kifoltozza, és termést 

hozó hajtásokon már csak ép, szeldeletlen 

leveleket hajt. Pontosan olyanokat, 

amilyenek a zománctábla alsó sarkát 

takarják. Tessedik fájának csonkján csak 

ilyen, idősebb borostyán hajtásokat látni. 

 

A borostyánnal takart törzs 



Egy megsárgult kép arról árulkodik, hogy a 

fa már régen elszáradhatott. Annál is 

régebben, mint amikor a kép készült. A 

régi kép a magas lábazaton álló bronz 

szarvas alatt szép parkot ábrázol. A 

parkban az elszáradt törzset léckerítés 

védte. Itt még a fának legalább három 

vastag törzsét lehet felfedezni. Ebből ma 

már csak az út felöli törzs áll.   

 

Egy régi kép a fáról 

 

Tessedik Sámuel 

Legenda nem jutott el hozzám arról, hogy 

került ez a fa Szarvas fő terére, Tessedik 

mikor és mi módon ültette. De regélnek 

arról a fáról, mely ennek az édesanyja 

lehetett. A történet akkor kezdődött, mikor 

Tessedik Sámuel elfoglalta evangélikus 

lelkészi hivatalát Szarvason. Ez Krisztus 

születését követő 1767. esztendőben 

történt. Ahogy beköltözött a parókiára nem 

csak a házat rendezte be, hanem nagy 

lendülettel neki látott a papi kert 

művelésének is. Fiatal, negyedszázad 

esztendős ekkor, jó erőben van, és nem 

csak érdeklődik a természet iránt, de még 

tanulmányait is ez irányba végezte. Frank 

földön, Erlangenben tanulta a természet 

tudományát.  Két dolgot biztosan talált a 

kertben szikes talajt és egy szál akácfát. A 

szik már sok szorgalmas földműves 

lelkesedését lohasztotta le. Így várhatta 

nyugalommal a szarvasi papi kert szikje az 

ifjú kertész szerszámait, gondolhatta, hogy 

egy kis bolygatás után abba marad a 

macera és pihenhet tovább újabb száz évet. 

De ez a szik rosszul számolt! Tessedik 

nem, hogy elkeseredett volna munkája 

áldatlanságán, de fellelkesült. A sziket 

alaposan megvizsgálta. Elemezte, 

vegyítette. Ugyan is a vegyületekhez is 

értett, ezt a mesterséget Jénában tanulta. 

Kiismerte azt, ami néki ellent mondott. 

Aztán osztályba sorolta a szikeket, 

mondotta van olyan, amelyik reményteljes 

és van olyan, amelyik reménytelen. A 

szikek tanulmányozói a mai napig 

haszonnal forgatják az Alföld e nehéz 

talajáról szóló tanulmányait. No, szóval oly 

annyira nem keseredett bele a 

földművelésbe, hogy még 45 holdat kért a 

földek akkori urától, kísérletezés céljára. 

Képzelhetjük, hogy milyen riadalom 

támadhatott a környék szikjei között! Vége 

a több száz éves nyugalomnak!  

Tessedik a sziken fásított. Fásítást rendelt 

el az ország nagyhatalmú császárnéja, 

Mária Terézia, fásított Frankföld, de 

leginkább fásított Türingia abban az 

időben. Tehát Tessediket a nagy erdősítési 

láz megfertőzhette. Szóval a kertben volt 

szik, amit fásítással próbált hasznosítani és 

volt egy szál akác is. Hát innen már mi is 

tudhattuk volna a dolgunkat. Ha sziken egy 

akác megél, akkor próbálkozzunk meg 

többel! Hát ez a fa lehetett ennek az 



akácnak az édesanyja! De nem csak ennek. 

Tessediket az erdősítési láz nagyon 

megfertőzte. Munkájának eredménye több 

ezer hold erdő az alföldi pusztaságon! 

Munkájának eredménye egy nagyhírű  

 

 

 

A Tessedik-akác

gazdasági iskola Szarvason, ahol a szik 

művelésének csínját-bínját tanította a 

parasztoknak. Az iskola híre messzi földre 

eljutott. Mikor Festetits a keszthelyi, híres 

Georgon alapításába fog, el sem tudja 

képzelni iskoláját Tessedik nélkül. 

Tessedik nem mozdul, nem megy 

Keszthelyre. A fa gyökeret ver a szarvasi 

parókián, de sarjat növeszt a keszthelyi 

gazdasági iskolával.   

 



A fehér akác 

Hogy az egy szál akác hogyan került a 

szarvasi, papi kertbe? Ki tudja ma már? Az 

bizonyos hogy a Teremtő csak az óceánon 

túlra ültetett fehér akácot, a jó öreg 

szárazföldre nem. Ide, az európai 

földrészre úgy kellet behozni emberi 

kézzel, hajóval. Egy gall botanikusról 

mesélnek, Jean Robinról, aki ezt megtette. 

Valamikor az 1600-as évek elején ültette el 

Versallasba a magával hozott akácokat. 

Nem sokkal később nagy sikere lett a 

fának. Lett is belőle erdő, rengeteg, főleg a 

német nyelven beszélő országokban. A 

növényt nem ő, hanem Linné, svéd 

botanikus írta le és nevezete el. Ő 

intézkedett arról, hogy tudományos neve 

örök időkre őrizze meg Robin nevét, 

hiszen a fát a Robinia pseudo-acacia névre 

keresztelte. Az akácot nem Tessedik hozta 

be a Kárpát-medencébe! Magyarországon 

már félszáz esztendővel előtte, 1710-ben 

elültették, Erdődy gróf pozsonyi kertjében 

az elsőt. Sőt, legelső hazai akácok egyike 

még idén is hosszú virágfürtöket hoz majd 

májusban, Bábolnán, a ménesbirtok 

udvarán! Őt jó száz esztendővel a 

versallasi után ültették. Így sétált száz 

esztendős lépésekkel Szarvasra Robin első, 

európai akácfája. Volt oka az erdészeknek 

az akácba szeretni! Nem kényes, nem 

finnyás, a mostoha körülményekkel is 

megelégszik. Nő, mint a gomba! Könnyen 

szaporodik, ahol egyszer 

meggyökeresedik, ki sem lehet irtani. 

Ahány helyen megsértjük gyökerét annyi 

sarjat fakaszt. Fája jól ég, de tartós 

bányafa, kerítés oszlop, jó szerszámnyél is. 

Virágjából gyűjtött méz ízletes.  

Mára Magyarország akác nagyhatalom! 

Ma már nem tudnánk meglenni nélküle. Az 

alföldi tanyáknak két tartozéka van az akác 

és a szederfa. Az alföldi városokban akác 

törzsére kis gömb koronát oltanak. Ha 

egyszer a botanikusok nagy könyvében az 

akác nevét valaki átírja, akkor azt csak így 

hangozhat: Tessedikia psedudo-acacia.   
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