
jelentették. A gyártó országok azonban az igényeket nem tudják mindig ki
elégíteni. 

A KGST országok erdőgazdasági irányító szervei vezetőinak soronkövetkező 
VI. találkozóját november közepén tartják Zidlokovice-ben (Brünn mellett). Ez 
mint kiemelt kérdéssel foglalkozik az erdőgazdasági és faipari gépgyártás és 
gépellátás problémáival, s várhatóan talál majd megfelelő megoldást. 
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SZAKMÁNK i 

EGYES ELEMEINEK 
TÜKRÖZŐDÉSE 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉL Dobay Pál 

Általában keveset, vagy éppen semmit sem olvasunk. Akárhány kollégát isme-

rek, akiknek szakirodalmi érdeklődése nem terjed túl a szakmai rendeleteken 
és utasításokon. Sokan még a két szaklapunkat sem olvassák, legfeljebb csak 
átfutják. E tünet oka azonban nem mindig a sokszor jogosan szemünkre vetett 
kényelmesség. Egyre gyakrabban ügyvédeskedik mellettünk a napi gondok rab
szolgasága. Akit szoros határidők kötnek, aki naponta kénytelen szembenézni 
az egyre égetőbbé váló munkaerőhiánnyal, aki gépalkatrészek után futkos, aki
nek legfőbb gondja lett a pénzügyi terv teljesítése, — annak nemigen marad 
sem ideje, sem ereje a szakirodalom rendszeres tanulmányozására. 

Szépirodalom szempontjából méginkább ez a helyzet. Vajon elmondható-e 
akárcsak 10%-unkról, hogy évente elolvas legalább két regényt, egy elbeszélés
kötetet, netán egy verseskönyvet is? A szakirodalom figyelmen kívül hagyása 
pénzben nem mérhető gazdasági kárt okoz. A szépirodalmat mellőzve pedig em
berileg válunk szegényebbé. Ezért többszörös élvezet, ha néha-néha — legin
kább betegség vagy üdülés miatti „kényszerleszállás" alkalmával — kézbe vehe
tünk egy könyvet. Különös öröm ilyenkor, ha — netán szépirodalmat olvasva — 
pályánkat is érintő vonatkozásokra bukkanunk. Így akadtam rá K o s z t o l á 
n y i D e z s ő egyik kevésbé ismert kisebb munkájában ( Z s i v a j g ó T e r 
m é s z e t ) az alábbi rövid karcolatokra. Megkapó bájuk és szellemességük 
miatt talán nem érdektelen közkinccsé tennem ezeket. 



— Itáliában, hogyha megpillantasz az utcákon, a tere
ken, leülsz egy kőpadra és hazagondolsz. Most elmesélem 
neked, hogy én, aki mindig eszetekbe juttatom édesanyá
tokat, a régi udvart és a cigányzenét — idegenből szár
mazom. A XVIII. század első felében még nem is jártam 
földeteken. Nem vagyok fajmagyar. Azt példázom nek
tek, hogy gyakran leghűbb fiaitok azok, akik máshonnan 
jöttek hozzátok, de gyökereikkel úgy belekapaszkodtak 
a futóhomokba, hogy onnan többé sohase tudnak el
menni. 

Bükk 
— Testvéreim, emberek. Testvéreim, emberek, állatok 

és minden élőlények. Alakítsuk meg a lélegzők világszö
vetségét. Mindaddig gyilkosok maradtok, s egymást fog
játok ölni, míg börtönbe nem csukjátok azt, aki elpusztít 
egy állatot vagy egy fát. Jagadis Bose, a kegyes indus tu
dós, már fölfedezte, hogy nekünk is van központi ideg
rendszerünk, s kertjében, villamos műszerei segítségével 
beszélt is velünk. Ezt különben réges-régen tudhattátok 
volna. Évezredek óta láthatjátok, hogy mikor kályhátok
ba dobtok — én, akit oly keménynek véltek, könnyezek. 

Fenyőfa 
— Van-e fa, mely ennyire sokféle és sokoldalú? Ha

talmas rokonságunk síkon, lankán, hegyen egyaránt ott
honos. Engem gyalogfenyőnek neveznek, de vannak olyan 
atyámfiai, akiket nem így hívnak. Alacsony vagyok. 
Egyik nagybátyám azonban hetvenöt méter magas. Mi 
szolgáltatjuk nektek a két legszükségesebb holmit: a böl
csőt és a koporsót. Közben az ágyat is. Ügy látszik, ál
motok örökkévaló összefüggésben van velünk. Olajat 
szállítunk a tüdőbetegeknek, hegedűvázat a művészek
nek. Karácsonykor fűtött szobátokba visszük az erdőt. 
Egypár gallyal hangulatot teremtünk. 

Nyárfa 
— Mily szép nevem van. Hallod? Nyárfa, nyárfa. 

Karcsún, fehéren állok a határba'. 
Ügy reszketek és sírok, mint egy árva. 
S minden széllel zenélek, mint a hárfa . .. 

Hársfa 
— Szülőházadban, a vén udvaron 

hová gurultak labdáid, szegény? 
Hová repült a sárkányod vájjon 
s kedved, hited az életed felén? 
És merre szálltak, merre tűntek el 
viháncoló, víg gyermektársaid? 
Ezt kérdezed, de senki sem felel, 
csupán mi zúgunk, régi hársak itt. 



— Nem nagyon szívesen állok szóba efféle taknyosok
kal. Meg sem érthetsz. En most legszebb férfikorom élem. 
Pont kétszázhetven éves vagyok. Ha akarsz, üzenhetsz, 
egyet-mást ükunokáidnak. Majd átadom. 

Tölgy 
— A hős vagyok, minden díszítő jelző nélkül. Terebé-

lyem alatt forró délben is fázol. Wagneri operák vihar-
zandk át zord lombjaimon, csatákról, népek és istenek 
alkonyáról. Amikor a téli és kora tavaszi erdőn még csu
paszok a fák, én még viselem tavalyi sárga és barna le
veleimet, mint arany és bronz hadiérmeket, melyek el
múlt vitézi tetteimről regélnek. Egyébként hősiességem
nek nem magam veszem hasznát. Disznók híznak meg 
rajtam. 

Vérbükk 
— Látod lilás-vörös leveleimet? Bőrfarkasom van. 

Kórházi udvarokban hiába várom gyógyulásomat. 

Magyal 
— Erdők mélyén ha rám bukkansz, mindig visszadöb

bensz. Haragoszöld lombjaimat vércsöppek borítják. Egy 
titokzatos gyilkosság emlékét őrzöm, melyről senkinek 
se merek beszélni. 

Ibolya 
— Közismert szerénységem tiltja, hogy nyilatkozzani. 

Ki az a pimasz, aki nálam is szerényebb mer lenni? 

Hóvirág 
— Velem nagyon siettek. Fehér gyolcsból férceltek, la

zán, vázlatosan. Csak épp összeaggattak, varrótűvel, hogy 
mihamarabb kidobjanak a piacra, mint mintát. De első 
lettem. Ez is valami. 

Bölény 
— Az utolsó! A legutolsó, visszavonhatatlanul! Nyil

vánosság előtt haldoklóm, mint egy agyonreklámozott, 
véget nem érő színdarab! Az utolsó előadás, a legutolsó! 
De már évszázadok óta műsoron vagyok! 

Csiga 
— A statisztikusok kiszámították, hogy sebességem 

másodpercenként 0,0015 méter. Ennélfogva együtt emle
getnek a szélviharral és a repülőgéppel, mert a földön az 
ellentétek csodálatosan találkoznak egymással, s elsőnek 
vagy utolsónak lenni majdnem egy. Hova igyekszem? Hi
vatalosan kiküldtek, hogy védelmezzem a szegények, iga
zak és becsületesek ügyét. 



Nyúl 
— Bátor vadász, ki átlövöd söréttel 

alázatos és tiszta szívemet, 
tiszteld az én százszor-szent gyávaságom, 
ki meghalok, az életért zokogva, 
mint az egyéves, síró kisgyerek. 

Fülemüle 
— Toll és ének. Költő, neked is ez a mesterséged. En

gedd hát, hogy kissé oktassalak! Csak a fájdalom, csak a 
szenvedés a karmesterünk! Az szedi ütemre trilláinkat, 
az tart mértéket velünk, az diktálja, hogy most piano, 
most forte. Attól csuklik el hangunk oly mesterien, hogy 
a hallgatók fölkiáltanak, micsoda művész! Éjszaka éne
kelek, mikor nem látok semmit, csak emlékezem. Minek 
is a világ? Egy újat kell teremteni! Ha megvakítják mind 
a két szemem, tudvalevőleg még szebb a dalom. Mert je
gyezd meg, hogy sohasem azt énekeljük, ami van, hanem 
azt, ami nincs már, ami volt, ami fáj, ami hiányzik! 

Hőscincér 
— Történetem egyszerű. Katona voltam a háborúban, 

azalatt fölszarvazott a feleségem. Szarvam most kétszer 
akkora, mint önmagam. Világraszóló szégyenemet meg
adóan viselem. Ezért neveznek hősnek. 

Pávaszem 
— Zöld lepkefogóval, borszeszhalállal várnak a kis 

gyilkosok, a gyermekek. De amikor fölgombostűznek 
gyűjteményükbe, rájuk meredek a szárnyamon levő két 
szememmel. Ez azt mondja: látok! Ez azt mondja: ne 
ölj! 

Szarvasbogár 
Mindig állig fegyverben, páncélingben, vértben, kesz

tyűben, dzsidával, kelevézzel, ahogy ilyen középkori har
coshoz illik. Könyörtelenül megcsípem azt, aki elém ke
rül. Nekünk, bogaraknak nincs szívünk. Egy hosszú csö
vön át kering sárgás-vizenyős vérünk. Jobb is így. Száz 
szemünkkel, mely finomabbra van csiszolva, mint a gyé
mántok lapocskái, minden irányban tudunk nézni, előre, 
hátra, magunk fölé és magunk alá. Aki ilyen élesen lát, 
annak nem is lehet szíve. 

Szú 
— Nyoszolyák redves fájában kopogok, ketyegek, tik-

takolok. Az emberek, akiknek rossz a lelkiismeretük, fel
ülnek ágyukban, a halál óráját vélik hallani, s az elmú
lásra gondolnak. Ostobák. Ekkor én a páromat hívoga
tom. Kopogásom ezt jelenti: Mementó vivere (Gondolj az 
életre)! 


