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Erdész szemmel a gyilkos súly alatt
összeroppanó fák egy dráma díszleteit
jelentették az utóbbi napokban. Min-
dennek ellenére be kell vallani a megfa-
gyott világ, a szinte jégkorszakot idézõ
természeti környezet látványa, legalább
is sajátosan egyedi esztétikai élmény.
Nekem hosszú évtizedekre elég is volt
belõle ennyi és valószínûleg nem mara-
dok egyedül ezzel a kívánságommal.

Ám a jég, a fagy, a zúzmara, a hó, a
dér, a jégcsapok téli erdeink természe-

tes díszei. Micsoda változatos forma-
gazdaságban, színekben öltöztetik fel a
lombja vesztett erdõket, melyek nélkü-
lük tétova, csupasz magányosságban
merednek az ég felé, a téli szürkeség-
ben.

Mikrovarázsok. Lehajolunk e ma-
napság e varázslatokat egy pillanatra
megnézni, megállunk-e mellettük egy
percre szemlélõdni? Vagy rohanunk to-
vább terepjáróinkkal egyik erdõrészlet-
bõl a másikba, robogunk vissza az iro-

da képernyõktõl, adatoktól, számoktól
és határidõs feladatoktól vibráló köze-
gébe?

A meglassúdott patakok mentén nap-
ról-napra hízó jéghidak, a kövek között
a freccsenõ vízbõl fagyva születõ talpas
kristálycsodák, a finom jégtûk a fagytól
mereven felkunkorodó bükklevél ere-
zetén, a cser mélyen barázdált kéregle-
mezei között megbújó hókristályok, a
források csepegõ vizeibõl lassan formá-
lódó víztiszta jégcsapok, az öreg szálfák
szél alatti oldalára kifagyó zúzmara ros-
tos szalagjai, mind-mind a hazai téli er-
dõk rejtett értékei. 

Nem történelmi, nem geológiai, nem
ökológiai, nem gazdasági értékek. Esz-
tétika és a belõlük születõ emberi érze-
lem örök értékei. Emberi lépték, egy
másik emberi perspektíva, melyre a
mindennapjait szakemberként megélõ
erdésznek is szüksége van az erdõn.

S fontosságukra, éppen a most sorjá-
zó enyhe telek hívják fel a figyelmet,
mikor még a legmagasabbra nyúló
hegygerinceinken, bérceinken is egyre
ritkább vendégek a téli erdõ ékszerei.
Talán egy valamire idõvel mégis megta-
nítanak a magasban áramló enyhe de-
cemberi, januári légtömegek. Értékelni
a korábban közönségesnek, mindenna-
pinak tûnõ kis csodákat. 

Közelegnek az Ünnepek, az Óév,
Újév fordulója. Minden Olvasónak azt
kívánom, hogy teremtsen idõt magának
az erdei mikrovarázsokban rejlõ érté-
kek felfedezéséhez! Az elhatározáson
túl ehhez pedig, másra már nincs szük-
ség, mint, hogy „Tél Tábornok seregei”
visszatérjenek erdeinkbe.

Nagy László 
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Téli mikrovarázsok

Hiányoznak a tél finom ékszerei az erdeinkbõl. Természetesen nem a napok-
ban, a kitartó ónos esõzés nyomán lerakódott sok tízezer tonnányi jégtömegre
gondolok. Az durva és kegyetlen szörnyeteg, melyben szépséget találni furcsa
tudathasadásos állapot. Talán csak a fényképezõgépek tárgyilagos, érzelem-
mentes objektívei képesek rá.


