
Sajátos hangulatú ünnepség zajlott le
a Bakony mélyén ez év október 17-
én. Szentgál község amely hajdan a
kollektív nemesség titulusával ren-
delkezô királyi vadászoknak adott
otthont önkormányzati rendelettel
helyi védetté nyilvánította a terüle-
tén található különleges természeti
értéket, a Hajagi
Barkócafa névre hall-
gató faóriást.

Mivel Magyarorszá-
gon 2000-ben az év fája
volt a barkócaberkenye,
ez a tény kiemelten
kapcsolódik hazánk
legnagyobb méretû
barkócaberkenyéjének
a védetté nyilvánításá-
hoz. Bartha Dénes jegy-
zéke sem ismeri ezt a
hatalmas példányt,
melynek átmérôje min-
den ott közölt fánál vas-
tagabb, mellmagassági
kerülete 314 cm.

A famatuzsálem
erdôbirtokossági társu-
lat területén található,
így az ünnepség részt-
vevôit Mohácsy Zoltán
illetékes tulajdonosi
képviselô és Pintér Fe-
renc EBT elnök köszön-
tötte. A védetté nyilvání-
tási határozatot Gom-
básné Légrádi Irén pol-
gármester asszony is-
mertette, majd e sorok
írója, aki a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park bota-
nikai felügyelôje, úgy is,
mint a védetté nyilvání-
tási javaslat elkészítôje,
beszélt a barkó-
caberkenye természet-
védelmi és erdészeti je-
lentôségérôl.

A fát és környezetének kialakítását
Barátossy Gábor, az FVM Erdészeti Hi-
vatalának elnöke avatta fel, aki el-
mondta, hogy tiszteletre méltó a szent-
gáli erdôtulajdonosok hozzáállása e
nemzeti érték védetté nyilvánításához.

A tsz-szervezéssel megszüntetett
erdôbirtokosság óvta hajdan itt a ha-
talmas kiterjedésû községhatár erde-

inek jó részét. A mai tulajdonosok
méltó utódai a régieknek: nem csak
a faanyagot tekintik értéknek, ha-
nem az öreg fákat, a természeti kin-
cseket is. Az ünnepséget dr.Péti Mik-
lós rövid személyes visszaemlékezé-
se és Péti Krisztina tanuló szavalata
zárta.

Szentgál község ezzel a védetté
nyilvánítással jelképesen az azon haj-
dani erdei tanyás gazdák elôtt is tisz-
telgett, akik az öreg barkócafa kör-
nyékén éltek. A néprajzilag Vajkai
Aurél által olyan jól feltárt tanyavilág
a múlt század második felében ala-
kult ki, a tagosítások után 50-100 hol-
das gazdák a legelô és erdôbirtokok
közepébe hajlékot építettek a maguk

és állataik számára. Marhakolompo-
lástól és a nyájak csengettyûszavától
volt itt hangos a Bakony. Számos
nagy létszámú disznókonda is túrt az
erdôkben. Sok tanya mellett jól ter-
mô gyümölcsös is volt, alma-, dió-,
cseresznye- és körtefákkal. A Gella-
patak völgyében feltörô források, a

hatalmas fákból álló
legelôerdôk jó ott-
hont adtak az állatál-
lománynak. A mak-
kot vagy gyümölcsöt
és árnyat adó fákat
megbecsülô gazdák
óvó szándéka ôrizte
meg számukra ezt az
ízletes gyümölcsöt
termô hatalmas
barkócafát is.

Az Erdôbirtokos-
sági Társulat ízléses
emléktáblával és a
helyi rönkökbôl ki-
alakított pihenô-
hellyel látta el a fa
környékét. Mivel az
évtizedek alatt több
feltörekvô gyomfa is
körbenôtte a mintegy
15 m-es öreg fát, a te-
rület gazdái a szak-
emberekkel egyeztet-
ve eltávolították azo-
kat, szabad utat nyit-
va  a napfénynek, az
öreg fa koronája re-
generálódásának. A
barkócafa egyébként
jó egészségnek ör-
vend, törzse ember-
magasságban igen
sokágú koronában
folytatódik. A korona
részei is egészsége-
sek, csupán az eddigi
leárnyékoltság miatt

kicsit összeszorult növekedésû. Az
idén elég sok termés volt rajta.

A fa mellett vezet a Szentgálról
Bakonybélbe menô egyik turistajel-
zés is, amelyen a fa könnyen felkeres-
hetô. Ezen az úton találtak oda a fá-
hoz azok a herendi és szentgáli isko-
lások is, akik részt vettek az avató ün-
nepségen.
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