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Szőcs Géza

Fa. Mondjuk így: magyar fa sorsa

Tisztelt prominencia, itt megjelent kiválóságok, kedves barátaink, hölgyeim és uraim!
Amikor elindultam ide, az nagyon régen volt, még tegnap volt és nyár volt.

Hölgyeim és uraim,
mint bizonyára mindenkinek, így tehát Önöknek is, nekem is van egy kis kertem, amelyben 

az én fáim nőnek, nem a tulajdonomat képezik, csak annyiban az enyémek, hogy én választottam 
őket s hogy éppen őket választottam. Kertnek mondtam ezt a helyet, talán pontosabb volna fás-
kertnek nevezni, avagy egyféle arborétumnak.

Ebben a fáskertben számtalan más fa, például Rákóczi fejedelem tölgyfái mellett megtalálható 
egy ledőlt diófa, melynek sorsát Baróti Szabó Dávid, Aeneis-fordítónk és Komárom-eposzunk 
szerzője a következő szavakkal siratja:

Mely magas égnek szegezett fejeddel, 
Mint király, állasz vala társaid közt: 
Tégedet látlak, gyönyörű diófa, 
               Földre terítve?

Elszakadt testes derekad tövétől. 
Csak kicsiny kéreg maradott kötésül, 
Ágaid csüggnek, levelid kivesznek, 
               Nedvek elhagyván.

Sorvadó kebled csecsemős gyümölcsit 
Hasztalan szülvén, elereszti: hullnak 
Ők, és nem tudván rövid életekről 
               Rendre kihalnak.

Annyi szélvészen diadalt nyerett fa! 
Nemtelen porban hever a nemes dísz? 
Ezt leendőnek lehetett-é valyon 
               Vélni felőled?

Senkinek kárán nem örült; sokaknak 
Hűvös árnyékkal feles hasznot hajtó, 
S kedvek’, étkeddel kereső kegyes fa! 
               Monddsza, ki bántott?
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Ah, minek kérdem! szemeimbe tűnnek 
Gyilkosid. Nem volt külerőszak: ott benn 
Önmagadban volt megölő mirigyed, 
               S titkos elejtőd.

Im egész bélig gyökered kirágták 
A gonosz férgek s az elett odúba 
Hangyabolyt híttak! Mi nyüzsögve járnak 
               Most is alattad!

Átkozott vendég! viperák szülötti! 
Ah szerencsétlen fa! – Hazánk! szelíd ég! 
Szűz virágjában tehetős karoddal 
               Tartsd meg örökké!
(Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához)

Bárminek szánta Baróti, de a dikció és képi erő talán költészetünk első szimbolikus alkotásává 
értékeli föl ezt a verset, illetve első fa-szimbólumává ezt a ledőlt diófát, amely számomra jóval több, 
mint képes beszéd egy megszüntetett papi rend sorsával kapcsolatban. Arborétumomban minden-
esetre, a fölébe hajló pap-költő alakjával együtt ott marad ez a diófa és nem pusztul tovább.

Aztán itt van egy platánfa, amelynek álmát egy hírhedett poéta segít megfejtenünk, mégpedig e 
szavakkal: 

A Nap huga, zöld szemü lány, 
(Kit imádnak álom-vitézek) 
Megszánt egy holdas éjjelen 
És megigézett. 
Két lábam elhült s szétbomolt 
Gyökerekként a mélybe szállva 
S itt állok a fehér mezőn, 
Mint árva platánfa. 
Girhes, szomorú derekam 
Szökkenve büszke lombot ontott, 
Lombom a felhőket veri 
S elhagytak a gondok. 
Állok: várom a Nap hugát 
Némán a nagy éji mezőben 
S koronámról hull a levél 
Zörgőn, búsan, rőten.
(Ady Endre: A platánfa álma) 

Azt mondják, a platán ültetett fa, tehát mindig valakinek az elképzelése áll mögötte, meg a 
helyszín mögött, amelybe belehelyezte, azt is lehetne mondanunk, a platán önmaga is valakinek 
az álma, például a kertésznek. De fontos ismeret, hogy a platán a francia kertészeknek mondhatni 
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rögeszméje. Vagyis bármely platánfa mögött közvetlenül – vagy közvetve, a láncszem végén – a 
világ bármely helyszínén, parkjában, kertjében, alléján, promenádján ott áll egy francia kertész. 
Ez esetben, mármint Ady platánfája mögött a kertészt, lehet, hogy Baudelaire Károlynak vagy 
Mallarmé Istvánnak hívták. Nem szükséges, gondolom, kitérnem az Üllői úti fákra, akár kivágták 
őket, akár nem. (Kivágták.)

Mivel a Janus Pannonius költészeti nagydíj egyik műfordítói elismerését idén Wilhelm Dros-
te kapta német nyelvű Ady-kötetéért, hadd álljon itt mutatóba egy strófa németül is e platánfás 
költeményből, leginkább a harmadik, amely talán a vers csúcspontja.

Kalt zerfielen mir die Beine,
Sie treiben Wurzeln im tiefen Raum,
Ich steh verwaist auf weisser Flur
Wie ein Platanenbaum.
(Traum des Platanenbaumes. W. Droste fordítása)
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De vannak arborétumomban természetesen fenyőfák is, például a Hargita rengetegéből az, 
amelynek ágairól Ábel és Surgyélán, a román csendőr vadászták le a sasmadarat, hogy megko-
passzák és megsüssék. Ebből Baudelaire is költeményt írhatott volna.

Aztán itt van Szentkuthy fája, pontosabban a leírása, amelynek, mint a szerző mondja, magában 
kell foglalnia a nem-fát, sőt a soha-fát és az ellen-fát is. Ezt a fát soha senki nem látta, mégis ott van 
az én arborétumomban.

Mint ahogy ott van a Petőfi-fa is. Nem a körtefa a fehéregyházi Ispán-kútnál, amelynél utoljára 
látták, hanem az, amellyé Petőfi vált volna, mondván: Fa leszek, ha fának vagy virága. Ez a fa is ott 
van nálam. Meg a somfa is a koltói Teleki kastély parkjában, melyben még mindig nagy számban 
ott láthatóak a cédrusok és platánok, amelyek 1847 szeptemberének végén talán már vékonyka 
csemetékként ugyanazokat a kerti virágokat látták nyílni a völgyben, mint az ifjú szerelmespár. 
Platánok, platánok...

Nem tudom, ki ismeri Pittner Olivér marosvásárhelyi festő belső gyötrelmekkel vívódó 
fatörzseit, nem tudom, ki emlékszik rájuk. Mintha a kis herceg kisbolygóját felfaló majomke-
nyérfák rokonai lettek volna, mindenesetre én befogadtam őket, talán nem okoznak nagy bajt 
a kertemben.

Amelynek közepén természetesen Csontváry cédrusai állnak, és ott járkál mellettük Hamvas 
Béla, a cédrus magányosságáról meditálva.

De ott van arborétumomban, ahogy mondtam, számtalan más fa mellett és visszatérve Ady End-
réhez, egy egész hársfa-sor is, egy hosszú hársfa-sor, ahogy maga a hajdanvolt hársfa-király, a költő 
mondja, aki e versét éppen 101 éve írta Nagyváradon.

Lelkem, fiúk, jösztök velem
Régi, poros hársak alája:
Régi ember mindig megáldja
A régi, boldog sátrakat
És a világ nem változott.
(...)
És lehettem valamikor
Ölelések, hársak királya
És mintha csak tegnapelőtt.

Poros a hosszu hársfa-sor,
Holdfényes a püspöki udvar, 
Simulnak a városi párok,
Vasúthoz futnak a kocsik.
(Ady: A hosszú hársfa-sor. Részletek)

Ez a hosszú hársfasor talán Walter von der Vogelweide árnyas hársfáival kezdődik. De a sok 
hajdanvolt, egykori, virtuális, szimbolikus, metaforikus, allegorikus és fantomatikus, megfogha-
tatlan fa mellett, íme, van egy konkrét – szinte azt mondtam: hús-vér – fa is az én szerény arboré-
tumomban, történetesen Salvatore Quasimodo hársfája, ez itt mellettünk.


