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A világ legnagyobb tanórája 

https://www.youtube.com/watch?v=AL2L3pv-444  

https://www.youtube.com/watch?v=pF0OrjAlYWA  

Gárdonyi Géza: A fa élete 
 
Kisfiú voltam még én akkor. Az erdőben fatönköt vett a mészáros. Hazavitte, és a tetejét 
meggyalultatta. Mikor a fatönköt letették a mészárszék előtt, éppen arra mentünk az apámmal. 
Apám megállott és néhány percig figyelemmel nézett a fatönkre. 
–Milyen öreg fa volt, –mondotta elgondolkozva –százhetvenkét esztendős. 
–Honnan tudja ezt, édesapám? 
–A gyűrűiről. Látod azokat a vékony köröket, ahány ilyen gyűrű, a fa annyi esztendős. 
Megolvastam a gyűrűket, csakugyan százhetvenkettő volt. 
–Lásd, –szólt az apám –a fa minden évben egy gyűrűt növeszt maga körül. Egyik gyűrű 
vékony, a másik vastag, egyik barnás, a másik világosabb, egyik-másik néhol hullámos. 
Mindezekből ki lehet olvasni a fának az élete történetét. Amelyik gyűrű egyenletesen vékony, 
abban az esztendőben szárazság volt, szegény fa sokat szomjazott, epedezett az esőért. 
Amelyik gyűrű hullámosan vékony, abban az esztendőben sok gyümölcse volt a fának. 
–Még azt is ki lehetne számítani, melyik esztendőben? 
–Azt is. De nézd ezt a vastag gyűrűt. Mit gondolsz, ez mit mond? 
–Nedves esztendőt. 
–Bizony. Abban az évben meghízott a fa, s nem vesztette el a kövérségét. De íme, a gyűrűn itt 
egy beesés van. Valami eseménynek a jele ez. Annak, hogy valamelyik nagy ágát elvesztette: 
vagy a vihar törte le, vagy az emberek vágták le. Éppen ilyen beesés van az ember arcán is, ha 
a fogát valamikor kihúzatta. 
–Hát a barna purhás-forma gyűrűk mit jelentenek? 
–Azok is szenvedés jelei: annak az esztendőnek a tele kegyetlenül hideg volt. A fa fázott. 
Úgy fázott, mint az ember, habár nem is fájt neki, mert a fának öntudata nincsen. 
–Mi az az öntudat? 
–Az, hogy tud-e magáról vagy sem. A fa nem tud magáról semmit; nem tudja, hogy él, és 
így olyan fájdalmai, mint nekünk, nem is lehetnek. 
–De hát miről lehet ezt tudni? 
–Arról, hogy a fa nem védi magát, nem is mozdul, hacsak a szél nem mozgatja, vagy te meg 
nem mozdítod. Ha öntudata volna, valahányszor fejszés embert látna, bizony jót ütne 
rá, és elfutna. 
–Még csak azt nem értem, apám, hogy ezek a gyűrűk hogyan szaporodnak? A fának a 
közepén nő-e mindig az új gyűrű, vagy pedig a szélén? 
–A szélén, fiam, mindig a kéreg alatt. Hiszen ha a közepén nőne, akkor az egész fának széjjel 
kellene repedeznie, mint ahogy a kéreg is csupa repedés. 
Sohasem felejtettem el ezt a beszélgetésünket. Azóta még a levágott ágakat is mindig 
megnézem, hogy hány esztendős. 
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A fák hangja 
Szép muzsika a fák hangja. Bartholomäus Traubeck egy átalakított lemezjátszót épített a fák 
megszólaltatásához. Years, azaz Évek a címe a"természet által komponált" zenének, amely 
hangokkal jeleníti meg az anyagba zárt időt, a fa növekedése során eltelt évtizedeket. Az  
évgyűrűket játssza le hanglemezként. A lemezjátszóban tű helyett minikamera olvassa le a 
fatörzs-szelet mintázatát. A képet számítógépes program alakítja át zongorahangokká. 
Forrás:  http://www.origo.hu/idojaras/2013041  
A Years/Fák című zene itt érhető el: 
http://www.youtube.com/watch?v=ZYLaPVi_I2U  
 
 
Matuzsálem és a többiek 
„Isten éltessen, az emberi kor legvégső határáig” –köszöntik gyakran az idősebb embereket a 
születésnapjukon. Hány évig is élhetnének az emberek? Az általános vélekedés az, hogy az 
embernek nagyjából százhúsz évet mért ki a természet. 
Az Ószövetségben, a Teremtés könyvében említett személyek mai szemmel hihetetlenül 
hosszú életet éltek. Matuzsálem 969 évesen halt meg. Neve jelzővé is vált, a nagyon öreg 
embereket, növényeket, állatokat „matuzsálemi korúnak, vagy egyszerűen csak 
matuzsálemnek nevezik. Természetesen, ezeket a számokat nem szabad pontos adatoknak 
tekintenünk, hiszen akkoriban más naptárakat használtak, sokkal rövidebb időegységeket 
neveztek esztendőnek, mint ma. Pl. Izsák és Jákob korában félévet, régebben csupán egy 
hónapot. Így átszámolva Matuzsálem életkora 80 évre csökken. 
(Forrás: http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=1085) 
A Matuzsálem-fa a világ ma ismert legidősebb élőlénye, egy simatűjű szálkásfenyő, a kelet-
kaliforniai Fehér-hegységben. A fából vett minták szerint körülbelül 4700 éves lehet. Egy 
szálkásfenyő liget egyik fája, pontos helyét a fa védelmében az erdészeti szolgálat titokban 
tartja. A Matuzsálemnél is öregebb volt az ugyanabból a fajból származó Prométheusz-fa, 
amelyet 1964-ben kivágtak. 
(Forrás: http://www.erdekesvilag.hu/?s=matuzs%C3%A1lem-fa) 
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