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fordult az erdész-közvéleményhez Illés
Nándor 1879-ben, az Erdészeti Lapok 18.
számában. „Fölszólítjuk tagtársainkat,
szíveskedjenek minden pagonyukban,
vagy a vidéken nevezetes fát megmérni,
annak korát meghatározni, s a fát körül-
ményesen leírni, valamint azt is, mily ter-
môhelyen áll, és mit beszél róla a nép!”

Azóta számtalan hasonló felhívás je-
lent meg, melyek eredményeképpen
különbözô listák, kiadványok, albumok
jelentek meg. Napjaink talán legismer-
tebb jegyzéke, a soproni egyetem nö-
vénytani tanszéke által gondozott –
interneten is elérhetô – adattár. 

Szerkesztôbizottságunk elhatározta,
hogy a jövôben alkalmanként bemuta-
tunk a lap hasábjain idôs, különleges
méretû vagy alakú, esetleg kultúrtörté-
neti, vagy helyi érdekességet képviselô
fákat. Kérjük olvasóinkat, küldjenek be a
környékükön fellelhetô famatuzsále-
mekrôl fotókat, illetve leírásokat a
témafelelôs Detrich Miklósnak!

Indításként bemutatunk egy somogyi
fát, mely ugyan már nem él, de ma is szi-

lárdan áll a helyén. Csákszög-pusztától
Ötvöskónyi határáig, az egykori Széche-
nyi birtokon, valaha kiterjedt halastó-
fûzér húzódott. A tórendszer gátjain, va-

lamint a tavakat összekötô, különbözô
rendeltetésû csatornák partjain kocsá-
nyos tölgyes sor volt telepítve. A tavak
már rég kiszáradtak, területüket beerdô-
sítették. A még meglévô öreg tölgyek
feltehetôen többszáz évvel idôsebbek a
környezô állománynál. 

A képen látható, holtában is lenyûgö-
zô megjelenésû matuzsálem 1991-ben
száradt ki. A több mint egy évtized so-
rán kérge és a szijács elkorhadt, lehul-
lott, de mellmagassági körkerülete még
így is 590 cm. A képen Domján Gábor
nyugdíjas erdésztechnikus mutatja a jó
tíz centiméter vastag kéregdarabot. Ez-
zel, valamint a feltehetôen 3 – 4 centis
szijáccsal együtt életében a fa kerülete
meghaladhatta a 670 centimétert is.

A fának erdészettörténeti jelentôsége
is van. A környékbeli öregek „pados fa”
néven ismerik, mivel valaha pad volt
köré ácsolva, és az egykori tulajdonos,
gróf Széchenyi Bertalan – aki 1922 és 25
között az OEE elnöki tisztségét töltötte
be – kedvenc pihenôhelye volt.

Kép és szöveg: Detrich Miklós

„A magyar erdôk óriásai és
aggastyánai érdekében”

Különös ember Thomas Pakenham. Ír
történészként Dél-Afrika történetével
foglalkozik, s e témakörben több sike-
res könyve jelent meg. Ugyanakkor az Ír
Favédô Társaság elnöke is egyben, s
1996-ban megjelentette „Találkozás
szép fákkal” címû könyvét, mely nem-
zetközi visszhangra talált. E könyv
megírására az késztette a történészt,
hogy az írországi szülôi ház parkjában
álló 200 éves bükkfák legtermetesebb
egyedét, egy öttörzsû fát a karácsony-
kor pusztító vihar romba döntötte. Ez
az omolvány a mai napig ott hever a
parkban, öt törzse szétterpesztett ujj-
ként markol a földbe, s inkább önma-
ga emlékmûve, mint holttetem. A csa-
lád a mai napig úgy gyászolja, mint
egy közeli hozzátartozót. Ebben a
könyvben 60 brit és ír fát és facsopor-
tot mutat be, amelyeket megragadó
egyéniségük miatt választott ki. A ha-
sonló címen készült televíziós soroza-
tot napjainkban is lehet látni bizonyos
csatornákon.

A mostani könyv összeállítását az elô-
zô sikere motiválta. A kiadó lehetôvé tet-
te, hogy Pakenham bebarangolja a vilá-
got, s négy éven keresztül gyûjtse annak
az újabb, most már Nagybritannia és Íror-
szág határain kívül esô, 60 fának adatait,

melyek a „Csodálatos fák a világon” c.
könyv gerincét képezik. Az elsô kötethez
hasonlóan ez a mû sem hagyományos
botanikai ismertetô. Tartalmát a fák sze-
mélyisége szerint rendezte el, így óriás-
fákkal és törpefákkal, matuzsálemekkel,
mesebeli és veszélyeztetett fákkal egy-
aránt találkozzunk. Sok közülük már ed-
dig is hírnévnek örvendett, rekordokat
döntöttek kerületükkel, magasságukkal,

tömegükkel vagy korukkal, míg mások-
ról csak most szerez tudomást a világ.

A szerzô, akiben a 19. századi felfe-
dezôk szelleme bujkál, 15 kilós (!) állvá-
nyos Linhof fényképezôgépével csodá-
latos fotókon örökítette meg kedvence-
it. Képei több mint lenyûgözôek. A fák-
ról írott bemutatások pedig több mint
száraz leírások.

Mai világunkban, amikor az ipari
nyersanyagot, a tüzelôt, a szén-dioxidot
megkötô objektumot kell elsôsorban a
fában látnunk, valami teljesen mást köz-
vetít nekünk ez a könyv. Megtanít arra,
hogy a Föld e különös és sajátos teremt-
ményeihez tisztelettel és alázattal kell
közelíteni. Megtanít arra, hogy a fákban
gyönyörködni és örömet lelni is lehet.
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