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A harmadik oldal
Egy-egy erdõtömbünk csendes mélye,
minden egyes elemével együtt, alapve-
tõen a harmónia, a nyugodtság, a
visszalassulás, a valódiság, a békesség
talán utolsó menedéke.

A szürrealitás érzésével viszonylag
ritkán találkozunk hazai erdeink ter-
mészetes közegében, talán csak egy-egy

mindent összedöntõ szél- vagy jégkár tört-zúzott-csavart-
szakadt erdei káosza során érezzük úgy, hogy a látvány a
valóságon túli kategóriába esik. Persze közben tudjuk, hogy
mindez a természet rendjének a része.

A kemény téli idõjárást okozó tavaszközepi kárpát-me-
dencei peremciklonunk elvonultával azonban valóban
álomszerû látvány fogadott, amikor a fél méteres töretlen
hóban, 10-15 méter magasságig vastagon behavazott fatör-
zsek között, idõnként méteres hóátfúvásokon keresztül tör-

ve, de madárdalos, üde zöldbe fakadt lombozatú erdõket
jártam a fényképezõgéppel a nyakamban.

S a vakító fehérség és a ragyogó zöld minden káprázatos
szépségû ellentétpárja ellenére nem éreztem jól magam eb-
ben a szokatlan kompozíciójú festményben. Mintha egy di-
gitális utómunkával szerkesztett fénykép kelt volna életre kö-
rülöttem. A kép felsõ harmada hamisítatlanul április végét,
május elejét, alsó nagyobbik fele pedig a legvadabb januárt
idézte. 

Az erdõ örök körforgású kalendáriuma szerint e két hó-
nap nem találkozhat össze. S az, hogy ez mégis megtörténik
nagy ritkán, arra a Réthly professzor által felkutatott törté-
neti klímaadatok, vagy egy-egy levéltárban õrzött erdõmes-
teri feljegyzés a tanú.

Korábban talán azt mondtuk volna, hogy ilyet egyszer lát
az ember az életében. Az egymást váltó változatos idõjárási
szélsõségek és a fokozódó kárnyomások egyre sûrûsödõ so-
rában azonban egyre inkább naivnak tûnik ez a kijelentés.

Nagy László
fõszerkesztõ  


