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Erdész vagyok és egész életemet az
erdô s a fák tanulmányozásának
szenteltem. Talán ezért kértek föl
fontos személyiségek, hogy mond-
jak egyfajta emlékbeszédet ez alatt
az ezeréves tölgyfa alatt.

Ugye egyetértenek velem abban,
hogy egy nagy, öreg fáról beszélni
nem annyira erdészeti, mint inkább
filozófiai-mûvészeti szempontból le-
het, mint ahogy meg is tették ezt na-
gyon sokan, költôk, zeneszerzôk,
festôk, fotómûvészek. Nézzék ezért
el nekem, hogy ezúttal élôbeszéd
helyett inkább felolvassam papírra
vetett gondolataimat kissé távolabb
kalandozva megszokott tématerüle-
temtôl.

Végül is mi az, ami megragad, sôt
elragadtat bennünket egy tiszteletre-
méltó faóriás láttán?

Elôször is a tekintélyes méret. A
nagy fa árnyékában ismét gyermekké
leszünk, eltörpülünk hatalmas törzse
mellett, lenyûgözve szemléljük kusza,
de mégis rendezett ágait. Ez a nagyság
szuverén, és semmilyen közösséget sem
tart fenn egy csupaüveg-beton magas-
ház méretével. Ez a nagyság nem hival-
kodó, nem mesterkélt és kiállta az idôk
próbáját. Léptéke emberi, még ha
messze túlszárnyalja is térben, de még
inkább idôben az emberi percepciót.

Második a megtestesült múlt csodája.
A nagy fa egy önálló, kis mikrokozmosz,
múltja, élete regényes és titokzatos – és
nemcsak gyermeki szemmel az. Nincs
feljegyzés arról, hogy hány évtized, év-
század nevelte vékony suhángból tere-
bélyes faóriássá, hány vihar és nélkülö-
zés tépázta koronáját, miközben generá-
ciók élték életüket, megdönthetetlennek
hitt birodalmak születtek és tûntek el. Az
eltelt idô örökkévalóságnak tûnik, ha ar-
ra gondolunk, hol van a kéz, amely talán
ültette, ágait nyesegette, vagy nevének
kezdôbetûit véste belé?

Harmadik dolog az egyéniség. A mo-
dern genetikai vizsgálatok szolgáltatták
a természettudományos bizonyítékot
arra, amit a filozófusok, mûvészek év-
ezredek óta tudnak: minden földi te-
remtmény megismételhetetlenül egy-
szeri; valamennyiükben egyedi geneti-
kai kód parancsa határozza meg az élet
lehetôségeit és korlátait.

Így van ez a mi tölgyfánk esetében is.
Örökítô anyaga, melyet elôdei hagyo-
mányoztak rá, évmilliók tapasztalatát
hordozza. Kedvezô, virágzó korszako-

két és olyanokét is, amikor ezen a tájon
porlepte, hideg puszták terültek el, ahol
szabadon süvített a közeli gleccserek je-
ges szele. Tölgyünk ôsei olyankor vala-
hol a déli Balkán vagy Apulia védett völ-
gyeiben kerestek menedéket. Ma már
azt is tudjuk, hogy ezek a kedvezôtlen
idôszakok voltak többségben, és a mai-
hoz hasonlók a földtörténetben inkább
kivételesnek tekinthetôk.

A békés, háborítatlan növekedés
szakaszai még egyetlen fa esetében is
kivételesek. A természet nap mint nap
próbára teszi mindazokat, akik az élet
nagy játékára vállalkoznak. A próbaté-
tel váratlan és kiszámíthatatlanul sze-
szélyes. A megfeleléshez nemcsak ké-
pesség, hanem jó adag szerencse is
szükségeltetik. Tölgyünk örökítô anya-
gában hordozza valamennyi képessé-
gét, amikre a túléléshez egy hosszú élet

során szükség lehet. Felkészült vá-
ratlan árvizekre, kemény fagyos te-
lekre és hosszú aszályos évekre egy-
aránt. Felkészült a levelét, makkját
fogyasztó számtalan rovarra, madár-
ra és kisemlôsre éppúgy, mint a ha-
talmas fatestét bontó gombákra is.
Táplálja és fenntartja valamennyiü-
ket, de amíg él, nem hatalmasodhat-
nak el rajta.

Eltûrte egy új jövevény érkezését
is, aki elôször egyszerû, majd egyre
kimódoltabb eszközökkel szorította
vissza örökölt életterébôl, kihasznál-
va azt a védelmet, amit éppen ô nyúj-
tott neki. Ez a jövevény még azt is
megtanulta, hogy hogyan lehet a ter-
mészetet utánozva tölgyerdôt nevel-
ni, hogy aztán fájából elkészítse
mindazt, amire szüksége van, a mes-
tergerendától a kopjafáig. Mára
azonban önbizalma oly magasra há-
gott, hogy úgy látja, nincs már szük-
sége segítségre és védelemre, önere-

jébôl képes sorsa alakítására. Sôt, újab-
ban abban a szerepben tetszeleg, hogy
tölgyfánk az ô védelmére és gondosko-
dására szorul. Álszent módon papol ez a
jövevény a természet védelmérôl és a
fenntartható fejlôdésrôl, miközben
újabb és egyre öngyilkosabb megoldá-
sokat módol ki csillapíthatatlan mohó-
sága és hatalomvágya kielégítésére.

Tölgyünk megbocsátó részvétlen-
séggel szemléli mindezt. Génjeiben
tudja, hogy fajának tartós túlélése csak
akkor lehetséges, ha felkészülten és alá-
zattal elfogadja léte sokféle korlátait. És
ennek meggondolását ajánlja az újon-
nan érkezett jövevényeknek is.

Mátyás Csaba
(Elhangzott a zsennyei „ezeréves ko-

csányos tölgy” alatt, a Zsennyei Kultu-
rális Napok alkalmából, 2003. augusz-
tus 9-én.)
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MAXWALD
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