Mesélnek a fák
Az Ásotthalmi Ruzsa-fa

Amit írtak róla
Nem ismerek olyan fát, melyik alig töltötte
be a száz esztendőt, famértékkel a
kamaszkort, és máris bekerült a
legendáriumba. Márpedig a Ruzsa-fa ilyen
fa. No, ez már figyelemre méltó! És az is
figyelmet érdemel, hogy majdnem
mindenki írt róla, aki az öreg fákat eddig
számba vette: Kiss Ferenc, 1927., Rapaics
Raymund, 1929., Kaán Károly, 1931.,
Balogh András, 1968. és Kapocsy György,
2000.
Nem rossz ajánlás!
A fát elsőnek tudtommal Kiss Ferenc
említette a Természettudományi Közlöny
1927. évfolyamában. Rapaics Ralymund őt
idézte ebben a folyóiratban, két évvel
később. És hogy a kedves olvasónak már
ne keljen könyvtárba böngészni, kivágtam
cikkének ide vonatkozó részét.

Rapaics Raymund, Öreg fák, ősi legendák,
Természettudományi közlöny, 1929. évfolyam,
721-735 oldal

Ebből megismerjük a fa korát: „Körülbelül
130 éves lehet…”, a helyét: „Ásotthalmierdő északnyugati sarka” és „8-10 ezer
hold kiterjedésű legelő széle.”. És rögtön
megismerünk egy legendát is: „Rózsa
Sándor s ez emberei az ágára aggatott

jelekkel adták egymásnak tudtára, hogy
merre mentek vagy, hogy honnan várhatók
a zsandárok.”. Tudjuk az akkori nagyságát:
„Mellmagassági átmérője 1909-ben 1,17
méter volt, magassága 23,20 méter.”, faját,
mellyel majd még vitatkozunk: „fehér
nyár”.
Még ebben az időszakban, a két
világháború között említette meg cikkében
a természetvédelem atyja, Kaán Károly a
Ruzsa-fát. Egy képet is közölt és átvette
Kiss Ferenc adatait, melyek ekkor már 22
évesek, elavultak voltak!

Kaán Károly, Természetvédelem és a természeti
emlékek, Révai Testvérek 1931.

Balogh András már nem csak cikkeket
közölt, könyvbe szerkesztette az öreg
fákról való ismereteket. Hazánkban Ő volt
az első. „Magyarország nevezetes fái”
című könyvében a fáról egy újabb legendát
említ.

Ha a fáról szóló első hírt 1909. évre
tesszük, akkor úgy számolhatunk, hogy
majd 100 esztendővel később, 2000. évben
jelent meg Kapocsy György „A magyarság

nevezetes fái” című könyve. Kapocsy
György nem annyira a fákhoz értő ember,
inkább a képek mestere, és szerintem a
haza szerelmese. Ebben a könyvében
szépen összefoglalta a tudnivalókat.
Látszik, a fáról szóló minden írást ismer.
A könyv borítójának képét közlöm, hogy
az érdeklődő könnyen rátaláljon.

legszorgalmasabb kezek tettek élhetővé.
Ásotthalom az élni akarás tanúja!
Nem mindig lehetett ilyen szegény. A
természettel foglalkozók tudják, hogy
mielőtt pusztasággá változott volna, szép
tölgyesek éltek a vidéken. Egykori fényét
jelzi az is, hogy régen királyi birtok volt.
Így volt ez még Mátyás idejében is, sőt a
területet még fia is birtokolta.
Később pusztult le. A török utáni időkre a
tölgyek eltűntek, talán kiszáradtak, talán
kivágták őket. Az biztos, hogy lejjebb
húzódott a talajvíz, melynek oka lehetett, a
folyók szabályozása, lehetett egyéb. A
lényeg, hogy a vidéket százezer holdnyi
kiterjedésben sívó homok lepte el! A
homokot szél hordta, majd itt-ott lerakta,
buckát építve belőle. A vizek közelében
nádasok, hatalmas szikes legelők, a
védettebb helyeken cserjések és kisebb
területeken erdőfoltok borították a tájat
ekkor.

Ásotthalom
Most hogy már ilyen sokat olvastunk a
fáról eredjünk a nyomába! Irány
Ásotthalom! Már a név is költői. Eszünkbe
juthat Kazinczy szeretett Széphalma, aztán
Pannonhalma, amelynek éppen ő volt
névadója. Erről a névadásról, Kazinczy és
Pannonhalma szerelméről pedig az ottani
Kazinczy-fa mesélt nekem, de az egy
másik történet.
Ásotthalom az ország egyik legszegényebb
vidéke. A szegénységről vall Átokháza, az
Ásotthalomhoz tartózó legdélebbi tanyafürt
neve is. A legszegényebb vidék, melyet a

A sivatagban az élni akarás folyója két
mederben kezdett el csordogálni. Egyfelől
megpróbáltak a földeken gazdálkodni,
másfelől erdőket telepíteni. Mindkét
patakocska hatalmas folyóvá duzzadt.
Lássuk
e
csodálatos
teljesítmény
történetét!
A gazdálkodás olyan módja, mely
termékeny talajokon, a Dunántúlon, vagy
az örök vetélytárs Debrecenben virágzott,
elképzelhetetlen volt ezen a vidéken. Nem
volt oly buta ember, aki vállalta volna
bérlet fizetését ezen a sovány területen.
Inkább bérelt jobb földeket más vidéken.
Itt egyedüli megoldás a tanyabérlet volt.
Szeged városa tíz-, harminc-, hatvan-,
nyolcvanholdas parcellákat adott bérbe a
vállalkozó kedvű gazdáknak. Területének
közel egyharmadát, 50 000 hold földet.

Elképzelhetjük, hogy a tanyabérlőknek
nem volt könnyű dolga! Mindenekelőtt az
egyenetlen terepet kellett nehéz kubikus
munkával
kisimítani.
Alkalmazkodni
kellett a roppant változatos talaj
adottságaihoz. Aztán fel kellett törni a
gyepet, kivágni a bozótost. Vetni, aratni,
legeltetni. Mindezt úgy, hogy a szik ezért,
a homok meg azért mérte fukarul az áldást.
Mind ezt úgy, hogy az utak nehezen voltak
járhatóak, orvost és papot nehezen lehetett
elérni!
A roppant munka meghozta gyümölcsét.
Ötven esztendő alatt a homokon szőlő,
gyümölcs, vetemény, a sziken legelő
virágzott.
Az
ásotthalmi
tanyákról
szállították a terményt a szegedi piacra! Az
áruk bőségét mutatja, hogy a két
világháború között, 1929-ben kisvasutat
kellett építeni a piacra járó forgalom
lebonyolítására! A terméketlen vidék
közben benépesült. A kisbérlők száma
tízezerre duzzadt. Az első világháború előtt
9 000 tanyai lakóház nőtt a semmiből! A
szegedi tanyavilág több mint ötven
települést népesített be, míg az örök
vetélytárs Hortobágyon, mind a mai napig
alig éjszakázik valaki!
De nézzük az erdőket! Debrecent nagy
erdővel áldotta meg a Teremtő, mely az
idők folyamán nemhogy nőtt volna, hanem
inkább fogyatkozott. A ma megmaradó
része híres és védett. Nem úgy volt a
szegedi tanyavilág helyén. Itt híre-hamva
nem volt erdőnek, mikor Mária Terézia
1769-ben
kiadott
Erdőrendtartásában
előírta
vármegyei
csemetekertek
létesítését, hogy ingyenes csemetével
lássák el a településeket. Előírta azt is,
hogy hová, milyen fafajt ültessenek. A
futóhomok megkötésével először Szeged
Vedres
István
város
főmérnöke,

próbálkozott a XIX. század elején. Ebben
az időben születhetett a Ruzsa-fa! Ő
nyárfákban és fűzfákban látta a megoldást.
A XIX-XX. század fordulóján Kiss Ferenc
létesített hatalmas erdőket Ásotthalom
környékén a homok megkötésére. Az ő
általa telepített fákra még rálát a Ruzsa-fa.
De ne feledkezzünk meg Káan Károlyról
sem. Az ő nevéhez fűződő 1923. évi XIX.
törvény előírta, hogy be kell erdősíteni a
mezőgazdasági művelésre alkalmatlan
földrészleteket,
a
többit
pedig
erdősávokkal, fasorokkal kell körbevenni.
Hogy mi lett mára e nagy igyekezet
eredménye? Szép erdők, sőt őserdő, Kiss
Ferenc Emlékerdő, Tanulmányi erdő,
erdészeti szakiskola, Király-dombi iskola,
az erdészet megannyi szentélye!
Az élni akarás ásotthalmi folyójának tehát
mindkét ága hatalmas folyammá duzzadt,
és bőségesen táplálja a lelkeket hittel, a
kitartó munkába vetett hittel!

Ásotthalom címere

Az ásotthalmiak élni akarnak, és úgy
látszik, ismerik nagyapáik példáját ma is.
2010. esztendő Szent István napján

ünnepelte a település 60. születésnapját.
(Ez a Kárpát-medencében még csak
csecsemőkora
egy
településnek.)
Ünnepelték, nagyon szépen. No, nem oly
fényeses
és
költséges
előadást
szervezettek, mint a nagy Szeged a Dóm
terén,
de
más
mértékkel
mérve
gazdagabbat és szeretetteljesebbet.
Hát erről az élni akarásról mesél nekünk a
Ruzsa-fa, ha Ásotthalomra csábít el
minket! De közelítsünk a fa felé. Vegyük
az irányt a települést övező erdők
közelébe. Azok közül is egy igen érdekes
erő, az emlékerdő felé.

Kiss Ferenc emlékoszlop

A Tanulmányi Erdő
Kiss Ferenc Emlékerdő
Nem is lehet szebb anyagból emlékművet
állítani a szegedi erdők atyjának, Kiss
Ferencnek, mint erdőből. Kiss Ferenc, mint
említettem, Szeged város főerdésze a
huszadik század fordulóján. Az Alföld
fásításának
egyik
legeredményesebb
megszállottja. Ő említi először a Ruzsafát, és ezt az erdőt az ő javaslatára tartották
fenn természeti emlékként 1886-tól, az
utókor számára. Ez az jelenti, hogy az
elmúlt 118 évben a területen nem végeztek
erdészeti munkálatokat! Ezáltal egy sajátos
erdőrezervátum alakult ki. Az Emlékerdőt
1944-ben Csongrád megye védetté
nyilvánította. Területe ma 17 hektár, és
mellesleg nem messze van a Ruzsa-fától.
Tehát egyre közeledünk. Hogy elérjük, be
kell sétálnunk a tanulmányi erdőkbe.

Az erdő az 1883-ban alapított Erdőőri
Szakiskola része volt. Az iskola számára
Szeged erdeiből jelöltek ki területet. 1950ig tartozott az iskolához. Közel félszáz év
után, 1994. január 1-jétől került vissza
ismét.
A Tanulmányi Erdő területe majdnem
félezer hektár! Egyik felén jól bevált
erdőgazdálkodás folyik. Legjellemzőbb
fafajai az erdei fenyő, fekete fenyő, szürke
nyár és akác. A másik fele az oktatást és az
okulást szolgálja. Itt gyakorolják az
erdészet fogásait a szakiskola tanulói, és itt
kísérleteznek a megszokottól eltérő
fajokkal erdőt nevelni. Hírek jöttek arról,
hogy a Tanulmányi Erdőhöz tartozó
Négyökrű réten több mint száz fajtából álló
gyűjteményt hoztak létre. De az erdő nem
csak arra büszke, hogy tanulásnak és
kísérletezésnek ad helyet, hanem arra is,
hogy jó néhány nagy öreg fát is óv. Ezek
közül a leghíresebb a Ruzsa-fa!

A Ruzsa-fa
Hosszú úton, de végre elérkeztünk a fához.
Tábla ugyan nem jelzi, de könnyű
felismerni. Jó egy fejjel a többi fa fölé
magasodik, és közvetlenül az erdei út
mellett áll úgy, hogy még be sem kell bújni
a fák közé, hogy lábai elé járuljunk.
Persze, hogy út mellett magasodik,
különben, hogy tudott volna a híres
betyárvezér menekülés közben a fa alsó
ágára kapaszkodni! Mint ahogy azt Balogh
András írta. Rapaics Raymund a fát fehér
nyárnak határozta meg, már pedig a Ruzsafának mondott fa szürke nyár! Milyen az
élet! Lehet, hogy az írás a fa fajában
tévedett, de a legendában nem? Már pedig
ez szürke nyár. Megítélésem szerint az
1800-as évek elején ültethették, Mária

Ruzsa-fa 2008. évben

Terézia rendelete által előírt telepítésekkor,
Vedres István idejében. Sejtésem szerint a
fa körülbelül 200 éves. Az biztos, hogy
törzse 510 cm körméretű és magassága a
25 métert meghaladja. Gyökérzete
láthatóan rendben van. Gyökérnyakon
odvasodás nem található. A fa teljesen
szabályosan egy törzsű. Nagy üregek nem
láthatóak rajta. Törzse magas, a korona a
földtől jó tíz méterrel ágazik el, közel két
egyforma erős vázágra. Koronája nem túl
terebélyes. Talán már az öregedés, a
visszahúzódás időszakában van? Ezt az
egy jelet leszámítva, és azt, hogy a fán
néhány száraz ág van, a fa jó egészségnek
örvend. Életét jelentősen befolyásolhatja a
szárazság, amelyen talán a korona alatti
növényzet kiirtásával lehet segíteni.

Hogy fa mennyire túlélő? Hogy a
környéken egyáltalán van erdő, az már
maga felér egy kisebb csodával! Hogy az
erdőkben vannak nagy óriási fák az csoda,
a csodák birodalmában.
De nézzünk körül az országban!
Segítségünkre
lesz
Pósfai
György
adatgyűjteménye, melynek elhíresült neve
„dendrománia”. Itt a listavezető nyár az
adonyi fekete nyár, melynek derékmérete
1072 cm. Ez a fa többtörzsű, így ezt a
rendkívüli méretet három önállóan
gyarapodó törzs alakította ki. Az adatok
alapján szürke nyárból Mórott találni a
legvastagabbat. Ez 907 cm! Ez már
jelentősen vastagabb, mint a Ruzsa-fa. A
listában találunk még egy nagy szürke
nyárt Vásárosnaményban, törzskörmérete
888 cm, és nincs több. Tehát a Ruzsa-fa
lehetne a méretek vetélkedésében a
harmadik legnagyobb szürke nyár!
Nézzük meg, hogy milyen fa a szürke
nyár!

Kérge zöldesszürke, sűrűn paraszemölcsös.
Rügyei a fehérnyárénál hosszúkásabbak,
szürkésen molyhosak. A fiatal hajtások
szintén szürkén molyhosak. Erről kapta
nevét. Levelei a hosszú hajtásokon
tojásdadok,
szélesek,
szabálytalanul,
durván, öblösen fogazottak, nem annyira
ujjasan karéjosak, mint a fehérnyár levelei.
A levelek hátlapja szürkén molyhos. A
rövid hajtások levelei kerekdedek vagy
tojásdadok, szabálytalanul fogazottak,
gyengén molyhosak, a rezgőnyárhoz
hasonlítanak. A levélnyél a vállnál
összenyomott.
Virágai
inkább
a
fehérnyárhoz hasonlítanak, de a nővirágok
murvalevelei finoman fogazottak vagy
egyharmadig hasogatottak, a hibák
rózsaszínűek. A portokok száma 8-15 db.
Termése a fehérnyárhoz hasonló, de
füzérkéi megnyúltabbak, a magok fehéressárgák vagy halványlilásak, a fehérnyár
magjainál kisebbek. Minden évben bőven
terem.
Hazája Közép- és Kelet-Európa.

A szürke nyár
Tudományos nevén Populus x canescens.
A növényekkel foglalkozó tudósok szerint
a fehér nyár és a rezgő nyár természetes
kereszteződésével alakult ki (P. alba x P.
tremula).
Megjelenésében mindkét szülő benne van,
de a száraz területeken való túlélésben
mindkét szülőt felülmúlja! Alakja inkább a
fehérnyárhoz hasonló. 30 méter magas,
terebélyes, inkább felfelé törő növekedésű,
lombhullató fa. Gyökere mélyre hatoló,
hosszú oldalgyökerekkel, melyek nagy
felületről képesek a vizet és a tápanyagokat
felvenni.

Melegkedvelő, nem annyira fényigényes,
mint a fehérnyár. A hullámtértől a száraz
homokig
mindenhol
megtalálható.
Legjobban növekszik a jó vízellátású,
tápanyag dús homok- és vályogtalajokon,
ahol a talajvizet könnyen eléri. Igénye
aszerint változik, hogy melyik nyár
bélyegei uralkodnak benne!
Növekedése csaknem olyan erőteljes, mint
a nemes nyaraké, de kevert tulajdonságai
miatt vagy a fehérnyárhoz, vagy a
rezgőnyárhoz
hasonlít.
Fája
jobb
minőségű, mint a fehérnyáré! Elsősorban
papírfának
és
farostköszörületek
készítésére alkalmas. Fáját a faipar egyre
jobban keresi!

Tehát a nagy vízigényű fehérnyár és az
szintén
igényesebb
rezgőnyár
keresztezéséből egy olyan faj született,
mely képes a száraz Alföldet is
beerdősíteni! Sőt a faipar fáját az utóbbi
időben felfedezte, szívesen hasznosítja.

szürke nyár

Rózsa Sándor
Itt az ideje, hogy a fához fűződő legenda
nyomába járjunk.
A fának két legendájáról olvashattunk, de
én egy harmadikról is tudok, és nem biztos,
hogy nem kering több az alföldi erdőkben,
a tanyalakó emberek fejében. Az egyiket
Kiss Ferenc adta közre, azt, hogy a fára
jeleket aggattak, melyek mutatták a
zsandárok járását. A másikat, a menedéket
adó fa legendáját Balogh András írta le.
Rózsa
Sándor
menekülés
közben
elvágtatott a fa alatt, annak út fölé nyúló
ágára kapaszkodva elbújt, és üldözői a

lovas nélküli lovat üldözték tovább. A
harmadik egy romantikusabb történet,
mely szerint Rózsa Sándor ez alatt a fa
alatt kötött házasságot. Apósom, aki a
környékben tanyagazda volt és a családi
legendárium szerint érdekes módon őrizte
Rózsa Sándor emlékét, nékem egy másik
fát mutatott, mint az esküvő színhelyét.
Ahogy a fában nem, úgy a menyasszony
személyében sem tud a hagyomány
egyességre jutni. De minél több fáról és
minél több menyasszonyról szállnak a
hírek, annál bizonyosabbak. De nézzük,
meg ki is volt Rózsa Sándor?
Talán Rózsa Sándor valóban olyan ismert,
hogy nem nagyon kell bemutatni. A
környéken, Röszkén született, és a
környéken is tevékenykedett. Veszelka,
akit sok okból hoztak gyakran szóba vele,
szintén egy környékbéli tanyán lakott.
Tehát egészen biztos, hogy sokszor verte
fel annak az útnak a porát, mely még ma is
a fa alatt vezet el. A teret tisztáztuk,
járjunk az idő után! A betyárok betyárja
1813. július 16-án látta meg a napvilágot.
Úgy tudjuk, hogy az első rablásra az 1836.
évben került sor. Elfogták, a szegedi
börtönbe vetették. De nem voltak elég
erősek a börtön falai. Rózsa Sándor
gyorsan megszökött. 1848-ban 150 fős
betyár sereget szervezett, mellyel részt vett
a harcokban. Aztán a szabadságharc
bukása után újra bujdosott, betyárkodott. A
labancok nagyon keresték. Csak árulás
segítségével tudták elfogni, 1857-ben.
Tárgyalását 1859 februárjában tartották. A
szabadságharcban való részvétele óta nagy
népszerűségnek örvendő betyárt nem
merték kivégezni, az ítélet életfogytig tartó
börtön lett. A büntetést Kufstein várában
kezdte letölteni. Itt érdemes odafigyelni az
eseményekre. Kufstein és Bécsújhely
várbörtöneinek falai sok derék hazánk

fiának hallották keserű sóhajtását. De
egyik rabnak sem köztörvényes bűne volt!
Ezek szerint az osztrákok válaszolnak meg
legpontosabban azoknak a kérkedőknek,
akik úgy gondolják, hogy Rózsa Sándor
bűnöző volt. Az osztrákok Rózsa Sándort
tehát
veszélyes
szabadságharcosnak
tartották. Büszke volt a rabtartó a
zsákmányra. Vasárnaponként a kufsteini
piactéren pénzért mutogatták. Sorba álltak
a kíváncsiskodók. 1867-ben szabadult.
Hazament Szeged környékére és ott
folytatta, ahol abbahagyta. 1869 év
januárjában újra elfogták, és innen már
soha nem szabadult. 1878. november 22-én
lehelte
ki
lelkét
a
szamosújvári
fegyházban.
A lelke elszállt, de emlékét rendkívül
élesen őrzi a nemzet. Mondák, népdalok,
irodalmi
alkotások,
sőt
mozgókép
emlékeztet rá. És persze a Ruzsa-fa!
De térjünk vissza az idő vizsgálatához.
Tehát a Kiss Ferenc által említett
menekülésre vagy 1836 és 1857 között
került sor, vagy 1867 és 1869 közötti két
évben. Hogy Rózsa Sándor a fára fel
tudjon kapaszkodni ahhoz legalább 50-60
évesnek kellett lenni. Az 1800-as évek
elején, az első nagy szegedi erdősítés
időszakában,
Vedres
István
idején
ültethették. Ha ez igaz, akkor a fa Rózsa
Sándor első bujdosása idején 50, második
bujdosásakor 60 év körül van. Tehát a
Ruzsa-fa akár meg is segíthette Rózsa
Sándort, alsó ágát nyújtva néki.
Milyen érdekes? Ha úgy van, ahogy
gondolom, akkor a fa Mária Teréziának
köszönheti életét, aki egyáltalán nem
mondható magyar érzelmű uralkodónak.
Minden erejével a Habsburg hatalmat
erősítette, nem is eredménytelenül. Ezzel

Rózsa Sándor fényképe

együtt a fa a betyárfejedelem legendáját
őrzi, aki viszont egyáltalán nem volt a Mária
Terézia elveit képviselő hatalom barátja,
sőt! A fa mesél mindenkinek, aki
meghallgatja! Mesél a nehezen élhető
környékről, szorgalmas lakóinak élni
akarásáról, Rózsa Sándorról. De számomra
az a fa legérdekesebb meséje, hogy végül a
szabadságát szerető nép egyik hősének az
Osztrák monarchia legnagyobb császárnéja
állított emléket, akarata ellenére! Hát így
mesélt nékem az ásotthalmi Ruzsa-fa. Ha
arra jársz, csodáld meg és hallgasd szürkén
susogó lombját. Lehet, hogy Néked többet
mesél.

Még egy szomorú mese
Sajnos a 2010. esztendő őszétől nekem a
Ruzsa-fa nemcsak a híres betyár emlékét
őrzi, de egy derék utódjáét is. A mese talán
18 esztendővel ezelőtt kezdődött, de ha a
szülőket kérdezzük, biztos korábbról is
tudják kezdeni. Emlékeim csak a
közelmúltból, úgy két esztendővel ez
előttről vannak, mikor megismertem a
dorozsmai Brunner családot. Elsőnek az
idősebb Jánost, aztán a kocsiba fogott sárga
„hölgyeket”, kik szólítására kanyarogtak a
homokos dűlő utakon. És csak aztán az

ifjabbik Jánost, és annak édes bátyját, majd
az Király-dombi iskola tűzhelye mellett
Gyöngyit, az édesanyát. Az iskola körül a
család lovak és emberek közt szőtt
barátságot.
Örök
és elszakíthatatlan
barátságot. Legyőzve az ember félelmét és
megőrizve az állat bizalmát. Ebben a szép
munkában az idősebb János volt a
karmester, és az ifjabbik János az első
hegedűs. Amikor megláttam az ifjabbik
Jánost lovon, ott a szegedi tanyavilágban,
rögvest felvillant a betyárok emléke.
Gondoltam, hogy ha olyan idők járnának
mint akkor, ezt a legényt sem lehetne
betörni. Ereje, ügyessége, lova megvan
hozzá, hogy saját útját járja, saját törvénye
szerint. Aztán az ifjú legény fehér gatyába
és fehér ingbe öltözött és egy kisebb
betyárcsapat tagjaként játékból ugyan, de
vágtázó lovával elrabolt egy asszonyt. Nem
is olyan messze a Ruzsa-fától. Aztán
gyönyörűségünkre egy olyan csikós
bemutatót tartott, hogy mindenki elhitte,
hogy Rózsa Sándor lelke ebbe az ifjúba
öltött testet. Aztán a legényke már csak a
következő nyár lovas táborát érte meg,
többet nem. A 2010. esztendő lombhullását
már nem láthatta meg. Az élete 18 esztendős
korában megszakadt annak a legénynek, aki
tovább éltette azt a legendát, melyet a
Ruzsa-fa még mindig őriz.

