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A Somogy megyei Libickozma határában, az egykori Kopár-
puszta és Mesztegnyõ felé vezetõ út mellett található a képen
látható idõs kocsányos tölgy. Még a múlt század elején, az
uradalmi erdész a közelben rosszul lett, az erdei munkások ez
alatt a fa alatt ápolták, és innét vitték orvoshoz. Akkor megfo-
gadta, ha meggyógyul, hálából emléket állít a fánál Szûz Má-
riának. Felgyógyulása után tartotta is a szavát – a fa odvában
kialakított helyre egy Szûz Mária képet helyezett, a környéket
rendbe tetette, és kis díszkerítéssel vette körül a fát.

Ezóta a környékbeliek Képes fának nevezik az öreg tölgyet.
Szinte mindig van pár szál virág a fa elõtt. A mesztegnyõiek is
megemlékeznek róla: amikor 1944–45 telén állt a front a falujuk
közelében, erre menekültek, és itt megállva imádkoztak a fa
alatt Szûz Máriához segítségért. Amikor aztán elvonult a front,
visszafelé menet hálaimát mondtak a megmenekülésükért.

Jó tíz éve jártam ott elõször. A képnek akkor nyoma sem volt,
a kis kerítésnek néhány korhadt darabja látszott csak, ám virág
akkor is volt alatta. A közelmúltban az önkormányzat rendbe te-
tette a környékét, új díszkerítést készítettek, és ismét került kép
a fára – mindjárt kettõ is: egy az odúba, egy pedig aláerõsítve. És
pár szál mezei virág elõtte, egy bádogdobozban…

A fa mellmagassági kerülete 456 centiméter, magassága 18
méter. Kora miatt nem túl jó az egészségi állapota. Több nagy
ága elkorhadt és letörött, élõ ágain csúcsszáradás tapasztal-
ható, azonban õsszel – hasonlóan a többi környékbeli tölgy-
höz – gazdag makktermést produkált.

Kép és szöveg: Detrich Miklós
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Dr. Csányi Sándor, dr. Tóth József és Túrós László
március 15-e alkalmából Pro Silva Hungariae kitüntetést
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A Képes fa

Ghimessy László:

A fafeldolgozás évgyûrûi
Oknyomozó történelem

Terjedelem: 200 oldal, ára 4300 Ft.
A kiváló szakember szerzõ 40 000 éves

múltat tekint át az emberiség fahasználatá-
val kapcsolatban, mely szorosan össze-
függ. Izgalmas és nem csak szakember
számára – érdekes olvasmány a kiadvány,
melyben nyomon követhetjük az ember
és a fa évezredeken átívelõ közös útját.

A fa ma is a legkedveltebb, örökösen
megújuló nyersanyag, mely remélhetõ-
leg az is marad az elkövetkezendõ idõk
folyamán. A könyvet lapozgatva a
bõséges illusztráció alapján képet
kapunk az emberi kreativitás sokszínû-
ségérõl.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Munkabiztonsági
Vizsgálólaboratóriuma:

Tanulságos faipari balesetek

• Faipari gépek által okozott veszélyek és ártalmak
• Faipari balesetek részletes elemzése
• Faipari üzemek munkabiztonsági követelményei

Megrendelhetõ:
dr. habil. Varga Mihály CSc. egyetemi docensnél

Telefon: 99/311-100, e-mail: vargam@fmk.nyme.hu



A harmadik oldal     

H át megtörtént. Magyarország május
elsejétõl az Európai Unió tagja lett. Tel-
jes jogú tagja egy közösségnek, ahol biz-

tonságban érezhetjük magunkat, éppúgy mint a
többi huszonnégy tagállam. Ez jó dolog. Nagyon
jó. Nem lesz több Augsburg, Mohács, Trianon. A
földrajzi értelemben vett Európa országainak
többsége egy asztalnál ül, azonos terítékekkel.
Minden bizonnyal kör alakú asztalnál. Hogy mit
kapunk – szedhetünk – a tányérjainkba, az már
jórészt rajtunk múlik. Mert az Unió nem puttonyos
Mikulás bácsi, akinek a hátyijából mindenki azt
vesz ki, amit akar. Minden egyes kanálért meg kell
dolgozni, meg kell küzdeni. Bizakodva, remény-
kedve feltételezzük, hogy kemény, becsületes mun-
kával elõbb vagy utóbb életszínvonalban is utolér-
jük a demokráciában jártasabb tagtársainkat. A
tagság örömére ünnepi ebéddel készültem, amely-
bõl nálam nem hiányozhat a magam gyûjtötte er-
dei gomba. Most is felkerestem kucsmagombás he-
lyemet, amely nem messze található egy erdei par-
kolótól. Kiszálltam a kocsiból, és fehér kupacok je-
lezték, hogy nemrég – azóta EU-taggá lett – honfi-
társaim ürítették gépkocsijuk hamutartóját a ta-
vaszszagú televényre. Gombaszedés közben
fakitermelõk által eldobált olajosflakonokat és sö-
rösüvegeket kerülgettem. Falfirkák, szántóföldre
emlékeztetõ aszfaltutakon büntetlen bûnözõkrõl
szóló rádióhíradás kísért hazáig. Otthon várt a
hír, hogy cseppnyi földecskémre engedélyem nél-
kül telepített oszlopot az egyik energiaszállító.
Tisztába tudjuk-e tenni magunkat – kívül s belül
– még idõben, mielõtt merhetünk a közös tálból???

Européerré kell most már lennünk. Európai mû-
veltségû és gondolkodású, széles látókörû szemé-
lyekké, akik nyugodtan kanalazhatják a bécsi
magyar cukrászdákban sütött tortákról a habot.

Hogy e sokszínû közösségben hosszú távon meg
tudjuk-e tartani magyarságunkat ... azt nem tu-
dom.

Pápai Gábor
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