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Itt ülök a tv elôtt. De nem a dobozt né-
zem, hanem a felette lógó képet, mely
két dologról mesél: A természet tökéle-
tes alkotásáról és az emberrôl, aki ké-
pes tisztelni és csodálni, sôt, alkotva
megmûvelni. A többi: a fákról szól. És
itt kapcsolódik a természet-mû-alkotó
hármas rejtélyéhez egy másik történet,
egy kirándulásé. Zalában jártam, a zalai
erdôkben születtek a falamon képet al-
kotó falevelek, kétnapnyi csodálatos él-
mény és ezek a gondolatok.

A Zalaerdô Rt. hívta meg az elmúlt
évben az újságírók egy kis csoportját,
hogy az erdészek munkahelyének, az
erdônek a bûverejét felhasználva mu-
tassák meg, mi is egy erdész feladata,
mit csinálnak ôk és mit lát ebbôl egy
laikus, aki csak nehezen érti, mennyire
nem a mai felgyorsult tempójú világ-
nak való az erdô ötven-, századolyan
lassú lélegzetvétele, élettempója. És la-
ikus az újságíró is, mint bárki más, aki-
nek nem ez a hivatása, csakhogy ôt
köti az írástudók felelôssége, a világ
véleményét alakító emberek lelkiisme-
rete. Márpedig sok egyéb téma mellett
az erdészek munkájának hû megismer-
tetésében is igencsak
sok tartozása van a mé-
diának. Ez a kétnapos
meghívás a tartozás tör-
lesztését volt hivatva el-
kezdeni-folytatni. Én az
utolsók közé tartozom,
akik írnak a surdi dísz-
faiskolában, a Budafai
Arborétumban és va-
dászházban látottakról-
hallottakról, ezért nem
is a programról, tények-
rôl és adatokról adnék
újabb, sokadik beszá-
molót, hanem azt sze-
retném megosztani,
amivel gazdagabb let-
tem. 

Ha gyorsan végig-
gondolom, hová men-
nek el a mai városlakó
emberek többször, egy
kiállításra, komolyzenei
koncertre, vagy egy
nagy sétára az erdôbe,
talán a legutóbbi a leg-
valószínûbb. Egy ôszi
séta a napfényes, ezer-
színû Pilisben, vagy egy
téli csatangolás a vakító

fehér hóval borított fák között a csípôs
hidegben ismerôsebb lehet, mint
Csontváry cédrusai. Baj, hogy így van,
de tény, hogy a világ nem lesz ugyan-
olyan, mint száz évvel ezelôtt, amikor a
természetben és a mûvészetben egya-
ránt otthonosan mozgott mindenki. Hi-
szem azonban, hogy belénk van kódol-
va az elmélyülés és alkotó gondolkodás
utáni vágy, ezt nem törölheti ki belô-
lünk semmilyen szappanopera-zuhatag
vagy olcsó romantikus ponyvaregény-
dömping, amivel el vagyunk árasztva.
Lehet, hogy már csak a reggeli csúcsfor-
galomban van annyi eszünk, hogy ide-
geskedés helyett legalább egy ötlete-
sebb reklámszöveg értelmén méláz-
zunk el, de már ez is valami. Hiszek ab-
ban, hogy ez a kevés is elég ahhoz,
hogy egyszer csak kicsit többet akar-
junk gondolkodni, egy reklámszöveg
után egy jó verssoron, aztán egy jó
könyvön, talán a végén azon is, hogy
mindezektôl hogyan lehetünk még töb-
bek. Az erdôt is ehhez kellene segítsé-
gül hívni, olyan gyorsan álomba szédü-
lünk benne! Zalában még egyszerûbb,
a vétyemi ôsbükkös érintetlensége,

égig érô fakoronái ugyanolyan köny-
nyen fogják meg a lelkünket, mint a föl-
dön elnyúló holt törzsek ágai a nadrá-
gunk szárát, csak hagynunk kell. Ez a
kor kineveti az érzékeny lelkûeket, de
mikor jövünk rá, hogy a fák között nem
nevet ki senki? Legalább itt levethet-
nénk a magunkra kényszerített ke-
ménységet. Akiknek az erdô a szakmá-
ja, az erdô a munkahelye, a vendéglátó-
inkon nem is volt ilyen páncél: azzal a
ritka ôszinte kedvességgel fogadtak és
vezettek körbe minket, aminek a hiá-
nyára csak akkor jövünk rá, amikor vé-
letlenül szembetalálkozunk vele. Hor-
váth Ferenc, a Zalaerdô Rt. gazdasági
vezérigazgató-helyettese, Tihanyi Gyu-
la személyzeti vezetô és a Letenyei Er-
dészet tagjai között ülve is olyan ottho-
nosan érezhettem magam, mint dédel-
getett-védett-ápolt fáik között, az erdô-
ben. Hálás köszönet érte.

Mert gazdagabb lettem, nemcsak az
ismeretségükkel – a fákéval és gazdáiké-
val egyaránt –, hanem a tanulsággal,
hogy egy erdô lelke, ha sok idôt töltünk
benne, átszivárog, átjár a benne járón is,
megjobbítva, értékesebbé téve az em-
bert. Ezért hoztam haza pár ôszi faleve-
let: ha leülök egy kicsit, és nem múlandó
napi gondokkal van tele a fejem, az erdô
figyelmeztethessen arra, amit az erdé-

szek szó szerint is termé-
szettôl fogva tudnak:
„Tudd levetni díszeid,
ahogy mi is, ha itt az idô;
legyen benned türelem,
ahogy bennünk is, a ter-
jeszkedésben; és légy ba-
rátságos, ahogy mi is szí-
vesen fogadunk téged,
születésedtôl kezdve, ha-
lálodon túl is, vándor.”

Az ember tartozik
azért, mert képes a gon-
dolkodásra. És felelôs a
gondolataiért, mert ezek
irányítják cselekedeteit. A
teremtett természet pedig
képes hatni lelkiismere-
tünkre. Ha pár, földrôl a
falra került falevél gyö-
nyörködtetni tud, akkor a
természetet értô módon
megalkotó ember mun-
kája is elbûvöl. Nincs is
más feladatunk: felelôs-
séggel megôrizni a szé-
pet. Mert a világ bekere-
tezett kép: megalkotottsá-
gában teljes, s nincs mód
az Alkotáson kívül élni.

Pápai Luca

Bekeretezett erdô


