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F ák. Úgy vesznek körül
bennünket, mint szelíd
óriások. A legnagyobb

élôlény – de nem bánt soha.
Mindig csak ad. Árnyékot, vé-
delmet. Nem csak madarak-
nak és majmoknak, egykor az
embernek is lakhelyet. Gyü-
mölcsöt, tápláló levelet,
gyógyító nedveket. Halálá-
ban kályhameleget. A Föld at-
tól Föld, hogy ahol csak lehet,
fák borítják.

A legtöbb fa, ha békén
hagyják, túléli az embert. A
Szentföldön a legöregebb gö-
csörtös olajfák alatt Jézus pi-
henhetett. Az amerikai ôsfák
kora ezerévekben számolha-
tó. A platánkirály a pápai vár-
kertben, a hagyomány szerint
már a Pápán diákoskodó Pe-
tôfi Sándornak hûs árnyékot
adott, könyveit bújta alatta. És
már akkoriban 60–70 évesnek
mondták ezt a nagyszerû fát.

Élôlény és építmény. Hatal-
mas törzse mintha egy mese-
beli ôslényé volna, de nagyon
békés ôslényé, melynek testét, bôrét la-
pogatni lehet, szinte hívogatja tenyerün-
ket, mint egy matuzsálemi óriás, vastag
bôrû, szelíden várakozó elefánt. Mély
százezer fülével legyezi magát.

Nem csak élôlény, építmény is. Az
örökkévalóságnak emelt katedrális. Az
örök megújulás temploma. Minden
ôsszel meghal, de csupán tetszhalott,
mert minden tavasszal újjászületik.
Ôsszel lerombolja az idô, és tél múltá-
val, harmadnapon feltámad.

A fa szereti az embert. Az ember nem
mindig szereti a fát. Vagy rosszul szere-
ti. Az embernek gyakori rossz szokása,
hogy rosszul szeret.

Gyerekkorom mesebeli fái a Felvidé-
ken, a nagyapai édenkertben. Egy ugrás-
ra a Branyiszkótól, a szabadságharc di-
csôséges Branyiszkójától. És ebben az
Édenben kedvencünk: a fáramászó fa.
Ott tornyosult a magasba rengeteg ágá-
val, villás pihenôivel, bôrszerû leveleivel,
sûrû árnyékával. Mindannyiunknak meg-
volt a fészke a hatalmas koronában. Mely
maga volt az univerzum.

Egy fa – maga az univerzum. Ágbogas
óriásatom, ebbôl épül és erre épül az élet.
Igen, a Föld attól Föld, hogy ahol csak le-
het, fák borítják. És az élet attól élet, hogy
fák lélegeznek mindenfelé. Világtüdô.

A régiek tudták, hogy amikor az élet,
az élniakarás, a megmaradás szimbólu-
mát akarják megalkotni, akkor a fákhoz
kell fordulniuk. És megrajzolták az élet-
fát. A fát, mely maga az élet.

Az életfából lett a családfa. Gyerek-
korom rég elsüllyedt lakásaiból – mert
volt itt Atlantisz, több is! – mindenek-
elôtt a nagy, feketébe keretezett, ágbo-
gas családfára emlékszem apám szobá-
jának falán, a Görgey-nemzetség csa-
ládfájára. A férfiak neve ágakra húzott
papirusztekercsekre írva, a nôk líraibb
formát kaptak, kecses vonalú falevelek-
re kerültek.

Gyerekként gyakran odaálltam e
családfa alá, és határozottan hallottam,
a lombok között valami szél zúg. Aztán
rájöttem, hogy körülsusognak a száza-
dok. Amikor késôbb elôször hallottam
az agyoncsépelt közhelyet a történelem
viharairól, számomra teljesen nyilván-
való volt: ott állok apám szobájában,
nézem a családfát, a történelem szele
zúg, s beletép koronájába.

A vastag törzsön az elsô név, az elsô
megnevezett ôsi I. Arnold – Dux
Rainoldus comes de Gargow
Saxoniensis, 1092. Szédítô idô. Bár Mó-
zeshez vagy a fáraókhoz képest nem is
olyan szédítô. Egyszer fáramászás köz-

ben a nagyapai kertben elha-
tároztam, hogy megkeresem
Görgey Artúr ágát. Jó magas-
ra kellett másznom, amíg
1092-tôl feljutottam születése
évéig, 1818-ig, sôt 1848-ig, a
harmincéves tábornokhoz és
fôvezérhez. Körülbelül itt kell
lennie, gondoltam jó maga-
san, amikor már nem mertem
tovább mászni felfelé. Megpi-
hentem egy villás ágon. Úgy
döntöttem, ez Görgey Artúr
helye a családfán. Lenéztem a
mélységbe. Ha én innét lezu-
hanok, tán szörnyet is halok.
Innét 1092-ig, a középkor
kellôs közepébe, az
ôsatyához, nagyon hosszú a
zuhanás. Amíg remegve leká-
szálódtam, öreg este lett.

Egyetlen fában megjártam
a végtelent. És megéreztem
ízét a halálfélelembe rejtett
örökkévalóságnak.

1951-ben szüleimmel ki-
telepítettek otthonunkból,
mondhatni, mindenünk
odaveszett. Rejtély, hogyan,

de ez a családfa, keret nélkül, össze-
göngyölve, megmaradt. Kissé rongyos
lett, szélét megrágták az egerek: iga-
zán stílusosan antikizálódott. Pár éve
már újra bekeretezve lóg a lakásom-
ban: remélem, most már mindketten
itt is maradunk, nem teszi ki a szûrün-
ket semmiféle hatalom. Néha megál-
lok alatta, s mintha megint hallanám
azt a zúgást. Próbálom kifülelni, hátha
megtudok valamit. Ha sikerül, elmon-
dom az üzenetet.
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