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KONKOLYNÉ DR. GYURÓ ÉVA

Az istenek tölgyfái,
a mítoszok tölgyligetei

A tölgy maga mítosz és valóság. A fák
királya, az ókori fôisteneknek szentelt
fa. A tölgyek az ezerarcú és örök termé-
szet jelképei, tiszteletet parancsoló, tere-
bélyes, nemes, szilárd, sokarcú és
sokhasznú fák. A tölgyfajok rendkívüli
sokfélesége, hosszú életkora a változa-
tosság, a folytonosság példája, az idôt-
lenség szimbóluma. Érthetô tehát, hogy
az ôsi kultúrák fatiszteletének bizonysá-
gát adó mitikus költeményekben, mon-
dákban, eposzokban, versekben is köz-
ponti helyet kap. Ovidius az Átváltozá-
sok VIII. könyvében a saját esztelensé-
gével a Föld elpusztítására törô embert
mutatja a földhasogató Erüszikthón sze-
mélyében, akinek fejszéje Ceres (Deme-
ter = Földanya) szent ligetében a közé-
pen álló hatalmas tölgyet sem kíméli. 

... Erisychthon nem tisztelte az istent,
egyet sem, tömjént sose füstölt tiszte-

letükre;
mondják még a Ceres ligetét is sérte-

ni merte
bárdjával, s az öreg berket megbán-

tani vassal.
Egy terebélyes nagy tölgyfa állt a li-

get közepében,
egymaga erdôség; szalagok, táblák

díszítették
és koszurúk, cél-ért fogadalmak jó

jele mindez.
Tölgylakozó dryasok gyakran tán-

coltak alatta,

gyakran megmérték, karjukkal,
láncbafonódva

fogták körbe e fát, s törzsét három-
szor öt ölnyi

vastagnak lelték, s koronája alatt a
nagy erdô,

oly mélyen feküdött, mint más fa tö-
vében a fûszál.

’Nemhogy istennô kedvence, de vol-
na e tölgyfa

istennô maga is, lombostól dôl le ma
mégis.’

Így szól, s oldalvást csóválja a légben
a baltát;

megremegett, felsóhajtott Deo terebé-
lye,

lombja is elsápadt, sápadtak rajta a
makkok

...
s amikor törzsébe sebet hasított a go-

nosz kéz,
sértett kérgébôl nem másképp folyt ki

a friss vér,
mint oltárok elôtt, ha nagy bika eldôl.

(Devecseri Gábor fordítása)

Hiába szólalt meg a tölgyfában lakó
nimfa hangja, a fapusztító mégis széjjel-
hasogatta az isteni fát és másokat is a li-
getben. Büntetésül az óriás tölgy és a
berek elpusztításáért az istennô „retten-
tô, dühös éhséget” szabadított
Erüszikthónra, aki szörnyû kínját csilla-
pítandó mindent felfalt maga körül, vé-
gül földönfutóvá vált. A létforrásait
tönkretevô, koldussá vált ember drámai
képe vetül elénk a több ezer év elôtti le-
írásban, ahol a tápláló és védelmet adó
természet szimbóluma a tölgy. 

A tölgyek isteni fák. Az ókori pante-
ista vallások mellett az indogermán né-
pek, majd a zsidó–keresztény kultúrkör
mítoszainak is fôszereplôje a tölgy és
megkülönböztetett, szent hely a tölgyli-
get. Frazer az emberi gondolkodás és a
vallások történetérôl írott mûvében kü-
lön fejezetet szentelt a tölgytisztelet le-
írásának. A görög mitológiában Zeusz
fôisten fája. A dodonai Zeusz szentély-
ben az ott állt tölgy levelének susogásá-
ból jósoltak. Jankovics a megszemélye-
sített, szellemmel átitatott antromorf fák

Az év fája

A tölgyek kultúrtörténete, tájformáló
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egyik példájaként említi Zeusz tölgybôl
faragott menyasszonyát, amelyet a
Daidala ünnepen házasítottak össze a
fôistennel. A tölgyfamenyasszony Héra
(Dióné) istennôt testesítette meg. A ró-
maiak a tölgyfát Jupiterhez társították és
szent fának tartottak minden tölgyet. A
hadvezérek fegyverfájukat, amelyre a
legyôzöttek vezérének fegyvereit és ék-
szereit akasztották, a Capitoliumi dom-
bon álló Jupiter templomába vitték.
Romulus fegyverfája is tölgy volt.

Késôbb a germán mondavilágban is
feltûnik, itt a vihar és mennydörgés ura,
Donar, Thunar, vagy Thor fájaként tisz-
telték. A mennydörgés és a tölgy össze-
kapcsolásának gondolati tartalma egy-
részt mitologikus eredetû, másrészt
gyakorlati oka van. A római és görög
fôistenek, csakúgy, mint a régi germán
istenségek, akiknek szent fája a tölgy,
az ég urai, felelôsek az idôjárásért, az
esôért, a viharokért és a mennydörgé-
sért is. A gyakorlati tapasztalati ok hát-
terét pedig az a megfigyelés adta – amit
késôbb kutatások is alátámasztottak –,
hogy a fák között a leggyakrabban a
tölgyeket éri villámcsapás.

Közép-Európában, a mérhetetlen ôs-
erdôket lakó barbár árják között is fel-
lelhetôk a tölgytisztelet nyomai. A galli-
ai kelták varázslói a druidák – kiknek
neve is a tölgy görög megnevezésbôl
vezethetô le – a fagyönggyel benôtt töl-
gyeket tartották legnagyobb becsben.
Ünnepélyes istentiszteleteik színhelye a
tölgyliget volt és a tölgylevél is szerepet
kapott rítusaikban. A druidák a napfor-
dulókor arany sarlóval aratták a fagyön-
gyöt, amely a fagyöngyben megteste-
sült égi király, a hanyatló félév napiste-
nének végzetét jelképezte. Ebbôl a rí-
tusból eredeztethetô az északi népek
szokása, amelynek során a Szent Iván-
éji máglyát tölgyfából rakták. Plinius le-
írásából ismert, hogy Galliában igen rit-
ka kincs volt a tölgyfán nôtt fagyöngy,
amelyet a legnagyobb csodálat övezett.
Gyógyító és termékenység fokozó erôt
tulajdonítottak neki és minden méreg
legfôbb ellenszerének tartották. A külö-
nös csodálat oka volt, hogy a fagyöngy
nem a földben gyökeredzik, így az iste-
nek által az égbôl küldött növénynek
tartották és hittek minden más növény-
nél erôsebb gyógyerejében.

A zsidók ôstörténetében a tölgyes er-
dôk a kinyilatkoztatások helyeként tûn-
nek fel. Jankovics írja le, hogy Ábra-
hám, Kánaán földjére érkezvén Móré
tölgyesében pihent meg és itt szólt hoz-
zá elôször az Úr, majd nemzedékekkel
késôbb itt mondtak áldást és átkot a be-

vándorló zsidók. Itt osztja fel az orszá-
got Józsué és tesz egy nagy követ bi-
zonyságul az alá a jós cserfa alá, ahol a
zsidók elôször királyt választottak.

A táplálékot és oltalmat 
adó, gyógyerejû fa

A tölgymakk a régi korokban nem pusz-
tán az erdôben makkoltatott sertéseket
látta el táplálékkal, de az ôsidôkben a
barbár népeknél és a római korban is az
élelmet adó fák közé számított, fôként ott,
ahol nem volt elegendô gabona. „A makk
sok nép számára, mégha békének örven-
denek is, mindmáig nagy érték. Gabona-
ínség idején megszárítják, lisztté ôrlik és
kenyérnek dagasztják. Hispánia-szerte
meg manapság is makkot adnak étkezé-
sekkor második fo-
gásként” írja Plinius
az elsô században.
Majd részletesen
beszámol a külön-
féle fellelhetô mak-
kok tulajdonságai-
ról, ízükrôl – úgy
tudja, hogy bár a
tölgymakkok igen
sokfélék, a legéde-
sebb a bükkmakk.
A tölgyek között a
legjobb ízûnek a
kocsánytalan töl-
gyét tartja.

Kevés olyan fát
ismerünk, amely
emberi hajlékul is
szolgált. Az ír Szent
Brigitta a kildare-i
(„tölgyfahajléki”)
cserfa odvát lakta,
mely késôbb ká-
polnává épült ki és
kegyhellyé vált. A
tölgy védelmet,
menedéket ad a
mezôkön is. A mûvelt földeken és a lege-
lôkön hagyásfaként megmaradt, magá-
nyosan álló terebélyes tölgyek alatt meg-
pihentek a vándorok. Horatius a vidéki
élet dicséretérôl írva említi a tölgyeket:

De jól esik ledôlni borzas tölgy alatt,
Marasztaló gyepszônyegen,
Ahol magas partok között víz csörge-

dez,
Ágak között madár jajong,
Forrás s csörgô patak vígan verseng,

s a part
Könnyû álomra hívogat. 

Az útelágazások keresztfája, a ván-
dort védô, oltalmazó jelkép is. A kereszt

a középpont szimbolikus és valóságos
kifejezôje, az össze- és szétfutó utak –
vándorutak, életutak és gondolati utak
– találkozási pontja. Az útelágazásoknál
a régi korokban élôfákba is vágtak ke-
resztet, vagy ezekre akasztották a fara-
gott keresztfát, amely megoltalmazta a
vándort az útonállóktól. A Bálint Sán-
dor által feljegyzett, Rákóczi szabadság-
harc korából származó betyármonda
szerint nem fosztogattak és garázdál-
kodtak többé a zsiványbandák annál a
Nagyszombat melletti útelágazásnál,
ahol keresztet akasztottak a tölgyfára
egy meggyilkolt kereskedô emlékére.
Amint az egyik haramia fejszével bele-
vágott a fába, az magába zárta ôt és ága-
it a földre terítette, hogy a rablóvezér ne

férkôzhessen a közelébe, majd vihar tá-
madt, amely a rablóbandát szerteszéjjel
szórta a szélrózsa minden irányába. 

A néphit az idôjárás elôjelzésében és
a termésbecslésben is több esetben a
tölgyre hagyatkozik. Godet írja, hogy a
lombhullás idejébôl és a makktermés-
bôl jósolták az idôjárást. Bô termés, a
kupacsban mélyen ülô makk és az
ôszön sokáig fán maradó lomb hosszú
telet sejtetett. A szôlôtermést is össze-
függésbe hozták a termett makk
mennyiségével, a sok makk bô szüretet
jelzett. A tölgyfa gyógyító hatását leíró
megfigyelésekrôl és termékenységfo-
kozó erejérôl szóló hiedelmekrôl is be-
számolnak a források. Melius Juhász
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Péter Herbáriuma a cserfa hasznait so-
rolva megemlíti, hogy a makknak pora
gyomorbántalmakat enyhít, levele bor-
ban fôzve vérzést, nemi bajokat és fog-
fájást orvosol, levelének vizes fôzete se-
bet tisztít és betapasztja azt. Minden
tölgyfaj kérge szolgáltatott drogot, de a
friss, valamint a pörkölt makk is gyó-
gyította a gyomor- és bélbántalmakat, a
mérges harapást.

A tölgy az idôtállóság, a szilárdság
jelképe. „Késôre válik a tölgy, de annál
tartósb” tartja a magyar szólás, kife-
jezvén, hogy a sokára fejlôdô dolgok
értékesek, tartósak. A tölgyfa kemény-
sége miatt készítették az ajtókat is ha-
gyományosan ebbôl a fából.

A tölgyek tájai
Az istenkirályok fája, Európa fô erdôal-
kotó növénynemzetsége, az erdôk kirá-
lya, melyrôl már Plinius is részletesen
megemlékezett. Leírásából látható, mily
nagy becsben tartotta a híres polihisztor
a Római Birodalom legkiterjedtebb er-
dôségeinek fáit. Roppant kiterjedésû,
ôsidôk óta érintetlenül álló tölgyerdôk-
rôl szól, amelyek azáltal, hogy csaknem
hallhatatlanok, „minden csodánál na-
gyobb csodák.” Elénk vetíti az ôstölgye-
sek szürrealisztikus képét: „Tény, hogy
találkozó gyökereik összetorlódása ré-
vén néha egész halmokat emelnek, ha
gyökereiket nem fedi talaj, azok
egymással birkózva olyan magasra
emelkednek, hogy elérik az ágakat és
felfelé emelkedve valóságos kapubejá-
ratokat képeznek, amelyeken akár egy
lovascsapat is áthaladhat.”

Az újkor és napjaink tölgyesei már
nem ôserdôk. A síkságokon a mezôgaz-
dasági területnyerés, a déli lejtôkön a
szôlômûvelés, a hegységekben a bányá-
szat és épületfa végett irtották a tölgyer-
dôket. A Magyar Oklevél Szótár, amely a
régi oklevelekben és egyéb iratokban
elôforduló magyar szavak gyûjteménye,
a tölgy-erdô címszó alatt a sóbányák
környéki tölgyerdôk erôs használatából
eredô megritkulásának bizonyítékaként
szolgáló leírást idéz. „1643: Az mely
Teölgy Erdô az Soo Bania-hoz való volt,
és mostanis vagion Az a nemes emberek
szolgaitul annyira ell vesztegetettet, és ki
ortatattot, hogy igen kevés számu fa
vagion raita”. Az okszerû erdômûvelés-
nek és a természetvédelemnek köszön-
hetôen azonban középhegységeink je-
lentôs részét ma is, illetve ma újra kocsá-
nyos tölgyesek és cseresek borítják. A
Kárpát medence alacsony hegyvidéki tá-
jainak jellegadó erdôtársulása ma is a
cseres és a kocsányos tölgyes. 

A zonális tölgyesek elterjedésének
magassági határa – az átlagosan 600 m
körüli tengerszint feletti magasság – a
honfoglaló magyar törzsek megtelepü-
lésének határát is jelezte. A középkor-
ban a síkság felôl a hegyközi kisme-
dencékben terjedt egyre magasabbra az
emberi jelenlét, majd fokozatosan be-
húzódott a bükkösök és a fenyvesek
övébe is. Az újkori erdôirtások nyomán
a hegylábi települések is egyre maga-
sabbra terjeszkednek az erdôségekbe,
illetve helyükön. Budapest is jellemzô
példáját mutatja e folyamatnak, ahol a
budai hegyek külsô, ma még erdôborí-
totta gyûrûje sem mentes a beépítések-
tôl. Ám ezek a kertvárosi térségek na-
gyon eltérô karaktert mutatnak, akár
néhány kilométeres távolságon belül. A
budai városperemen találhatunk olyan
területeket, ahol az építkezések során
nem tarolták le teljesen a korábbi erdôt,
hanem annak nagy fáit megkímélve
hozták létre a lakóterületet. Az óriás
cserfák alatt szerényen meghúzódnak a
kertek dísznövényei és a családi házak.
Az alacsony hegyvidéki erdô itt ligetté
ritkulva, szimbolikusan és valóságosan
is továbbviszi jelentését az átformált táj-
ban, a városperemi kertes lakóövezet-
ben. A büszke, erôs és óriás cserfák ha-
tározott jelleget adnak a térnek, kertet,
környezetet, tájat formálnak. 

A molyhos tölgy a szubmediterrán
vidékek száraz, meleg domboldalainak
fája. Róla nem születtek legendák, rit-
kán ültetjük kertekbe, a faiskolák nem
árulják színes levelû és különleges ko-
rona alakú változatait. Hazánkban azo-
kon a vidékeken él, ahol a napsütötte
lejtôk délies hangulata lágy, meleg,
napfényes tájat formál. A molyhos tölgy
a sajmeggyes molyhos tölgyes bokorer-
dô (Ceraso – Quercetum pubescentis)
és a cserszömörcés molyhos tölgyes bo-
korerdôk (Cotino – Quercetum pubes-
centis) fô fafaja. A társulást és a fajt fô-
ként spontán visszatelepülôként az
egykor mûvelt déli hegyoldalak és
dombságok felhagyott szôlôin vagy
szabdalt domborzatú, szikár vidékein
találjuk. A molyhos tölgy tája a szôlôvi-
dék, a mediterrán jellegû térség, ahol a
sovány talaj és a nap heve egy kemény,
de esszenciális életet alakít ki, ahol sem
ember, sem növény nincs bôvében a
víznek, ahol összesûrûsödik a cukor a
gyümölcsben, ahol az illóolaj erôs pá-
rolgása levendula és a zsálya illával len-
gi be a tájat nyári hôségben. A molyhos
tölgy szikár, göcsörtös fa, a tölgyek kö-
zött a „bonsai”. Gyökerei feltörik a szik-
lát miközben vízért és támasztékért

küzdenek, megpróbálják megvetni a lá-
bukat, szilárd helyet találni maguknak a
köves hegyoldalban.

Ennek ellentéte a síkságok tölgyfája a
kocsányos tölgy. Üde, gazdag talajokon
növekszik a fája, terebélyesedik a lomb-
ja. Az Alföldön az erdôssztyepp–tölgye-
sek és a keményfás ligeterdôk a mára
ritka, veszélyeztetett társulások fô állo-
mányalkotója. A kocsányos tölgy tája a
vízjárta síkság, az idôszakosan vízborí-
totta magas ártér, mely maga is ritkaság
már, hiszen a vízrendezések jórészt el-
tûntették ezt a természetes relief-szintet.
Ám ahol megmaradtak a kocsányos
tölgy társulásai, vagy szoliter példányai,
ott igazi természeti és tájértéket jelente-
nek. A Tisza egykori meanderei men-
tén, a Hortobágy tôszomszédságában
található az Újszentmargitai erdô, amely
csaknem az egyetlen, az ôsi Alföld mo-
zaikos, változatos képét mutató sík vi-
déki erdônk, fokozottan védett terület,
melyben a kocsányos tölgy ligetes ter-
mészetes állományai lelhetôk fel. Ro-
busztus, messze látszó fák a síkságok lö-
szön képzôdött, kövér talajain nôtt ma-
gányos tölgypéldányok, vagy a majorok
környékén ôrt álló kocsányos tölgy fa-
csoportok és fasorok. A Hanság egykori
tölgy-kôris-szil ligeterdejeinek emlékét
ôrzik a helynevek. Osli mellett találjuk a
„Tölös erdôt”, és az Eszterházyak által
épített „Kistölgyfamajor”-t. Délebbre a
Répce mentén, Dénesfán maradt meg
hazánk egyik legszebb fás legelôje, ahol
hársak és tölgyek óriás példányaiban
gyönyörködhetünk. A legidôsebb töl-
gyek korát 300-350 évesre becsülik. 

A kertek tölgyei – 
’ezeréves’ fák

Az Encyclopedia Britannica 450 tölgy-
fajról tud. Az erdôalkotó fajok mellett a
hazai arborétumokba a 19. század vé-
gén kerültek be a távoli tájak tölgyei,
köztük az örökzöld fajok. Lyka Károly
1912 novemberében írta le Malonya
kastélyának gyûjteményeskertjét, ame-
lyet Ambrózy Migazzy István – a Jeli ar-
borétum késôbbi létrehozója — alko-
tott a felvidéki Bars megyében. Itt az
örökzöld téli tölgyek adják a kert fô tér-
alkotó elemeit, a tisztások hátterét és
más örökzöld fajok sokasága üdítette a
látogató szemét, akkor, amikor „már
csak a Halottak-napja virágai emlékez-
tetnek, hogy él a természet.” – írja Lyka. 

Számos történeti kertünk büszkél-
kedhet tölgymatuzsálemekkel és temp-
lomkertek, temetôk sírboltjai fölé borí-
tanak árnyékot óriás idôs tölgyek. A
Szigetközben Hédervár temetôkápolná-
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ja mellett áll az a hatalmas kocsányos
tölgy, amelyet a néphit „Árpád tölgyfá-
jának” tart. Kerülete 710 cm, magassága
14 méter, kora valójában 700 évre be-
csülhetô. A molyhos tölgyek között is
találhatunk több matuzsálem korú pél-
dányt a Dunántúlon. A Balaton-felvidé-
ken, Balatonfüreden és Dörgicsén 250-
270 cm törzsátmérôjû, Csákváron mint-
egy 4 m-es átmérôjû példány áll. A he-
lyi védett természeti értékek között ta-
láljuk a Kisalföldön, a Kis-Rába menti
Babót óriás tölgyfáit, melyek egyike
szép kôkereszt fölé borul. 

A tölgyfasorok viszonylag ritkák.
Ezért olyan különleges az a ’Herceg-
asszony útja’ mentén húzódó, egyik ol-
dalán mocsártölgybôl (Quercus palus-
tris) és a másik oldalán mocsári ciprus-
ból (Taxodiun distichum) álló több ki-
lométer hosszú fasor, „allé verte”, amely
az egykori Eszterházy birtokon a süttöri
vadászháztól a kastély felé húzódik. 

Jóllehet a tájképi kertekben régóta
díszlenek a pompás tölgyfajok, hírük

mégis Arany János margitszigeti fái nyo-
mán szárnyalt magasba. A költôt is
megihlették az óriás fák, idôs korára
visszaidézték utazásai emlékét. Versei-
bôl is érzékelhetjük, hogy a tölgy nem
pusztán a park méltóságteljes dísze, de
azon tájak esszenciája, jelképe is, ahol a
költô honát találta.

... tölgyek alatt
Valamerre jártam,
Szülô honomat
Csakis ott találtam.
S hol tengve tunyán
Hajt, s nem virul a tölgy:
Volt bár Kánaán,
Nem lett honom a föld.

A tölgyek alatt vágynék lenyugodni,
Ha csontjaimat 
Meg kelletik adni.
De akárhol vár
A pihenôhely rám:
Egyszerûen bár,
Tölgy lenne a fejfám. 

Gratulálunk 
Répászky Miklósnak, aki a „Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei Gazdasági Díj” ki-
tüntetést kapta. Az indoklásban az aláb-
biakat olvashatjuk: Figyelemre méltó
szakmai pályafutásán túl, mint „tômel-
letti” erdész 2420 ha erdôt telepített,
3000 ha erdôfelújítást vezényelt le.

A rendszerváltozás körüli átmeneti vi-
szonyok az erdészetben hatalmas veszte-
séget okoztak. Ehhez 1992-ben Répászky
Miklós példás munkával, nagy felelôsség-
gel a szövetkezeti törvény nyújtotta kere-
tek között hazánkban elsôként szervezte
meg a társas erdôgazdálkodást folytató
Abádszalóki Erdôbirtokosok Szövetkeze-
tét, 1000 ha területen. (1994-ben ugyan-
ezt a munkát elvégezte Kiskörén is.)

Az új erdészeti gazdálkodási formában
szerzett tapasztalatai és szakvéleménye
alapján születtek meg az egész országra
kiterjedô, a társult erdôgazdálkodók mû-
ködését meghatározó jogszabályok.

Elévülhetetlen érdemei vannak ab-
ban, hogy egy olyan erdôgazdálkodási
formát dolgozott ki, amelyben több száz
erdôtulajdonos összefogásával az erdô-
gazdálkodást az erdészeti szakma leg-
magasabb színvonalán lehet végezni.

Tevékenysége megyénkbôl kisugá-
rozva kitûnô példát adott az egész or-
szágnak, hogy kellô szakmai igényes-
séggel a privatizált erdôkben is lehet ki-
váló szakmai színvonalat biztosítani.

Pacsai Norbert

Gépesítési 
információk 
(Piros Füzetek) 
kiadásai

Év Cím

1996. SR–8 kihordó
1996. ETB–2 erdészeti tárcsa
1996. ERZ–1 erdészeti zúzó
1996. EFE–1 pásztakészítô eke
1997. ALV–1 ágyásalávágó
1997. ETL–3 erdészeti talajlazító
1997. BPG–600 pásztázógép
1997. Függesztôberendezések LKT tí-

pusú erdészeti traktorokhoz
1997. VTZ–1 vízszintes tengelyû zúzó
1998. CASE POCLAIN 1188 CK

tuskózógép
1999. JAVO-MINI töltôgép (kon-

ténerezôgép)
1999. JAVO-STANDARD töltôgép

(konténerezôgép)
1999. RÁBA FA 27.235-6.6-000/LOG-

LIFT F60S erdészeti tehergépkocsi
1999. ETS–2 erdészeti sorközmûvelô

tárcsa
2000. Hazai gyártású erdészeti gépek
2000. EGEEDAL-COMBI vetôgép
2002. BGF–450 K2 típusú gödörfúró

(két oldalra kifordítható)
2002. Erdészeti- és elsôdleges faipari

gépek dokumentációs tára

Építsük fel a 
Magyar Faipar
Házát
A rendszerváltást követôen több szak-
mai tömörülés alakult és fejlôdött dina-
mikusan. Más-más úton indultak el és
dolgoztak eredményesen. Tíz év után
megállapítható, hogy az utak lehetnek
elágazók, de a fô irány csak egy lehet: a
szakma megfelelô súlyú és hatékony ér-
dekképviselete kifelé és a tagok igénye-
ihez igazodó szolgáltató rendszerek ki-
építése befelé.

A fa- és bútoriparban folyó szövet-
ségi munkák magasabb szintre emelé-
se, az európai normákhoz való felzár-
kózás szükségszerûvé tenné egy olyan
innovációs, irányító központ létreho-
zását, ahol a magyar bútor- és faipar
szakmai színvonalának emeléséhez, a
szakma egységes külsô megjelenésé-
hez, valamint a különbözô szakmai
rendezvények megtartásához minden
személyi, tárgyi feltétel jelen van. Újra
szükség lenne egy szellemiséget su-
gárzó, szakmai érdekeket védô és
képviselô, az újat, a tudást felkaroló és
terjesztô, valamint a tagok életét színe-
sebbé tevô otthonra, a Magyar Faipar
Házára.

(Faipar)

Szent István
vándorlása
Peták István szerkesztô-rendezô és for-
gatócsoportja ismét végigjárta azt a
„Másfélmillió lépés”-t Magyarországon,
amit az 1970-es évek végén a
Rockenbauer Pál vezette stáb megtett.
A változásokra voltak kíváncsiak.
„Mint a Másfélmillió lépés... szer-

kesztôje most azt vállaltam magamra,
hogy úgy mutatom be az útvonalat,
ahogyan én látom: az emberek, a ter-
mészeti értékek, az erdôgazdálkodás,
az épített környezet, a turista alkotá-
sok sorsa érdekelt leginkább. Ezért ez
egy szubjektív film arról, hogy miként
láttam, mit tartottam fontosnak rögzí-
teni a 2000. év Magyarországán a kék-
sáv jelzésû turistaút mentén” – mon-
dotta Peták István a bemutató sajtótá-
jékoztatón.

A 36 részes film az m1-es csatornán
vasárnaponként lesz látható.

Apatóczky István


