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N agyon szeretem a fákat. Az elsô
fa, amit megszerettem, egy man-
dulafa volt. Éppen összeolvadt a

tél hava, minden szürke és fekete lett,
ezután egy reggel simogató, enyhe szél
kerekedett. Aranylón emelkedett a nap,
ragyogott minden, és ez az öreg mandu-
lafa visszamosolygott az életet adó égi-
testre, kibontotta virágait. Leültem alá,
szívtam illatát és nézegettem a napot,
hunyorogva napoztam, szerettem volna
megfejteni sugarai üzenetét. Egyetlen fa
sem bízott a tavaszban a kertben, csak
ô, a legbátrabb adott elsônek életjelt.
Azután leveleket bontott, új
ágakat növesztett, és ôszre a
kettévált zöld burkokból ki-
vált papírhéjú, nagyszemû,
ízletes magja. Megmásztam
sokszor, éreztem, ô is szeret.

Az óvodában egy óriás
bükkfa alatt voltak a kerti
asztalaink. Ahogy erôsödött
a nap, úgy sûrûsödött a
lombja. Elôször opálos, vi-
dám, világos kis levélkék
bújtak elô óvatosan, pillásan.
Nyárra a nagy melegben zárt
lett a lombsátor, egy-egy kis
sugárszál tudott csak átjutni
asztalunkra. Az ezüstszürke
erôs törzsrôl hat vaskos ág
indult el tartani a lombozat
kis ágait, és csomósan szét-
ágazó gyökereit is követni le-
hetett, ahogy a földbe hatol-
tak, kapaszkodtak. Akkor is
susogott, amikor csendes idô
volt, de ha szél járt, zúgva,
zokogva, recsegve jajgatott,
panaszkodott. Szerettem volna felmász-
ni rá, de egyetlen ágát sem nyújtotta le
segítségül. Az ôszi sárga levelei közül
ejtegette le háromoldalas, hegyes ter-
mését borzas kupacsában – megkóstol-
tam, ízlett.

A Kamaraerdôben ismertem meg a
tölgyet. Rögtön tudtam, hogy ô a király,
magas volt, egyenes törzsû, barátságos
barna kérgû. Lenyújtott egy ágat, azon
levelét és termését mutatta meg. Nem
susogott, csak a magasba mutatott.

A Vencel-kert óriásai közül egy cse-
resznyét látogattam sûrûn. Fénylô kér-
ge csillogott esô után és olyan illatos
volt, mint Madám, a francia ápolónô. Az
ágai földig hajoltak, magasra tudtam
mászni rá, fent kinéztem a lombok kö-
zül, elláttam a Dunáig. Erôs ágkarjai
voltak, mind barnáspiros, fényes, febru-

árban már duzzadt rügyekkel várta a ta-
vaszt. Amikor virágba borult, olyan
volt, mint a menyasszony, aki csak állt a
templom lépcsôjén és nem tudott lépni
a fehér uszályos ruhájában. Illata erôs
volt, átható, a virágos lombsátorban su-
sogás-zsongás volt hallható. Amint bíz-
tatott – a zöld levelek közül erôsödô pi-
ros szemek csillogtak ki –, meghozta
termését. Minden nap megmásztam,
egyre édesebb volt gyümölcse, a rigók
is szerették. Egyszer egy sárga hasú má-
linkó dalolt mellettem, hívta párját, és
olyant dalolt a cseresznyeszemekrôl,

hogy azt hittem, értem. A sárga-piros le-
velek közt még találtam aszalt szeme-
ket. Zizegve potyogtak levelei, lassan
aludni tért a fa. Csupasz ágait elszálló
pókháló kapta el, zúzmarásan aludt, új
tavaszról álmodott.

Amikor az alcsúti cédrust ismertem
meg és meghallottam susogását, láthat-
tam magas törzsét, szél formálta ágait,
értettem meg, milyen bölcsek a fák. Mi-
lyen keveset szólnak és milyen sokat
tudnak. A holnap boldogságért, gyü-

mölcséért ma is kell tenni és osztozni,
és segítséget is hívni kell. Ez a fa egy
nagy kiáltás, egy figyelmeztetô jel. Ma-
gasan, szálegyenes törzsön kezdôdik a
koronája, méltósággal emelkedik ki az
erdôbôl. Amikor elôször láttam, azon-
nal egy név jutott eszembe: Jerome úr-
nak nevezem azóta. Szeretek ide kirán-
dulni, amikor átcsillog a napfény a zöld
lombkoronán, amikor hó fedi és amikor
ködök lengik körül sejtelmesen.

Kôszeg hegyalján, Cák közelében
több óriás között áll egy rendkívüli, vas-
akaratú szelídgesztenye. Alakja egy szét-

tárt karú óriásra emlékeztet:
nincs mit tenni, és amit lehet,
el kell végezni – mintha ezt
mondaná. Jártam hosszú, per-
gamenszerû levelei szônye-
gén, sünikéit biztatgattam,
adjanak fénylô barna magot;
a nyári malachit színû lom-
bok alatt a barna törzs árnyjá-
tékát látva az áramlatokra, a
láthatatlan szorgos fatestmoz-
gásra gondoltam. Mit gondol-
tak azok az emberek, akik
ezeket a gesztenyés nádfede-
les pincéket építették, hon-
nan vették a mintát, a formát.
Ritkán láttam ilyen nyugodt
harmóniát, ilyen békét és tisz-
ta együttélést.

Az a diófa, akit Érden is-
mertem, a domb déli oldalán
élt, köves földbe fúrta be ma-
gát, de olyan erôs volt, mint
Erôs János. Egyik indián-nyá-
ron rengeteg termést hozott,
nagy és sok világos csonthéj-

zárt agyacskákat. Azt mondták, ez a fa
vége lesz. Szerencsére nem így lett, a
következô május végén késôn bontott
barkát, pedig jó idô volt, fagymentes,
szelíd szentek voltak. Június elején ke-
veset virágzott, mintha kicsit pihent vol-
na. Örültem nagyon illatos leveleinek,
földig hajló ágainak, erôt sugárzó tör-
zsének.

ôk a kedvenc fáim, de a gyertyán ké-
regrajzait, a platán négyszínû bôrfoltja-
it, a februári virágzó somot és a galago-
nya izzó piros télköszöntését, a susogó
lucost, a hársak illatát és az égerek szál-
egyenes, levélrajzú, egyenes ágú egye-
deit is nagyon szeretem.

A fák és a növények már életet adtak
a Földnek. Lehet, egyszer újra kell
éleszteni a kék bolygót?
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