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ELŐSZÓ

"A magyar erdők óriásai és aggastyánai érdekében" legelőször, 1879- 
ben Illés Nándor fordult az Erdészeti Lapok hasábjain hazánk 
erdészeihez. Az eltelt több, mint egy évszázadban további felhívások, 
kérelmek, rendeletek alapján sikerült Magyarország idős és nevezetes 
fáiról jegyzéket összeállítani, a kiemelkedő fontosságúak védelméről 
gondoskodni. Elődeink féltését, tenniakarását tanúsítja még az a közel 
félszáz cikk is, mely különböző szak- és ismeretterjesztő lapokban jelent 
meg e fákkal kapcsolatban. Mérföldkőnek számítanak Balogh András és 
Vajda Ernő könyvei, akik szintén írtak a nevezetes fákról.

A mai állapotokról országos szintű átfogó ismereteink nem voltak, a 
korábban számbavett óriások és aggastyánok megléte, egészségi állapota 
homályba veszett. Ezért 1990-ben a hazai erdészek, természetvédők, a 
téma iránt érdeklődők körében felhívást tettem közzé egy aktuális, egész 
országra kiterjedő regiszter összeállítása érdekében. Sokan siettek 
segítségünkre, számos adat gyűlt össze, de fehér foltok is jócskán 
maradtak. 1992-1994 nyarán mintegy ötven erdőmémökhallgató 
bevonásával szisztematikus bejárásra és felvételezésre került sor. E  
teljességre törekvő munka eredményeképpen jö tt létre az az adatbázis, 
amit e könyvecskében most közreadunk.

Konkrét paraméterekkel nehéz megadni, mi tekinthető 
famatuzsálemnek vagy faóriásnak. A megítélés fafajonként, 
tájegységenként változik, ezért azt az általános alapelvet követtük, hogy 
kerüljön be minden olyan egyed, amely valamilyen szempontból (méret, 
kor, kultúrtörténeti adalék, stb.) kiemelkedőnek, rendkívülinek számít. 
Minden egyes egyedről külön adatlapot töltöttünk ki, melyen az 
alábbiakat tüntettük fel:

- a faegyed azonosítója;
- helyi elnevezése (pl. Rákóczi-fa);
- tudományos neve (ha kellett, fa j alatti egységek megadásával);
- becsült kora;
- mellmagasságban mért törzskerülete;
- magassága;
- koronahossza;
- koronaátmérője;
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- lokalizációja
- megye
- erdőterületen tag, részlet,
- erdőterületen kívül helyrajzi szám, dűlő,
- lakott területen utca, házszám;

- a terület tulajdonosa, kezelője;
- a faegyed környezetének leírása;
- egészségi állapota;
- veszélyeztetettsége;
- megjegyzések, javaslatok;
- a felvétel időpontja, a felvételező neve.

Minden fáról fekete-fehér képet is készítettünk, melyeket 
archívumunkban tárolunk Az adatokat számítógépen tartjuk nyilván, az 
aktualizált adatbázist bárkinek szívesen rendelkezésére bocsátjuk. Az 
érdeklődőket arra kérjük, segítsenek az adatok aktualizálásában, 
kiegészítésében. Bár teljességre törekedtünk, ennek ellenére elkerülhette a 
figyelmünket néhány olyan fa, melyek joggal megérdemelnék a jegyzékben 
történő szerepeltetést.

E könyvecske két fő  részből épül fel. Az első részben megyei bontásban 
találjuk a méretes és idős fákat, melyek tudományos nevén kívül 
terjedelmi korlátok miatt a lokalizációt, a becsült kort, a 
mellmagasságban mért kerületet, a magasságot és egy rövid megjegyzést 
adunk meg. Ebben a listában egy megyén belül a sorrendet a 
községhatárok szerint találjuk A második részben fa ji bontásban 
szerepelnek az adatok, fajon belül a megyék és községhatárok 
sorrendjében. A tudományos nevek alkalmazására az egyértelműség, a 
külföldhöz való kapcsolódás miatt került sor. A tudományos neveket egy 
külön jegyzékben feloldjuk.

Nem titkolom azt a célomat, hogy jelen adatok kiegészítése, finomítása, 
folyamatos aktualizálása után a későbbiekben egy bővebb terjedelmű, 
olvasmányosabb kötetet szeretnék megjelentetni, melyben az egyes fákhoz 
kapcsolódó legendákat, kultúrtörténeti adalékokat is szeretném közreadni. 
Bár megpróbáltuk a vonatkozó irodalmat összegyűjteni, ez csak 
részlegesen sikerülhetett, ugyanis nagyon sok lapban, könyvben jelentek 
meg közlések e témakörben. Az irodalomjegyzék kiegészítéséért, az egyes 
fákra vonatkozó adalékok megküldéséért is hálásak lennénk Kérjük, hogy 
mindenféle kiegészítést, észrevételt, kritikát, javaslatot Bartha Dénes, 
EFE Növénytani Tanszék, 9401 Sopron F f: 132 címre juttassanak el.
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Végezetül köszönetemet kell kifejeznem e helyen is minden olyan 
kollégának, aki adatot közölt velem, vagy munkámat valamilyen módon 
támogatta. Köszönöm az erdőmémökhallgatóknak a nyári gyakorlatuk 
keretében végzett gyűjtőmunkát, dr. Király László és dr. Mészáros Károly 
oktatótársaimnak a dendrometriai méréseknél nyújtott segítségüket, 
buzdításukat. Az adatok ilyen formában történő megjelentetését az 
"Ember az Erdőért Alapítvány" tette lehetővé, hathatós segítségük nélkül 
megfeneklett volna vállalkozásunk. Végül, de nem utolsó sorban Nagy 
László erdőmérnökhallgatót illesse köszönet, aki az adatok rendezésében, 
számítógépes nyilvántartásában volt segítségemre.


