
HATvANı Józsee

Barangolás évszakról évszakra

A nógrádi vidékét sajátjának, a tájat ma-
génak valló, természetkedveló, -szeretö és
-tisztelö ember nagy örömére a közel-
múltban jelent meg Faragó Zoltán Négy
éosmkityi bareitgolás cimű, a szerzó sze-
met-lelket gyönyörködtetó, színes fotói-
val gazdagon illusztrált könyve. A külsö-
re is kellemes, karcsú (123 oldal terjedel-
mü, 16 oldal színes melléklettel illusztrált)
kis kötet kora tavasztól tél végéig minden
hétre kínál egy színes, szívhez szóló,
lélekemelö kis elbeszélést. A könyv a
Dióhéj könyvműhely gondozásában, a
Nógrádi Média Kiadói Kft. és az URSA
Salgótarjáni Üveggyapot Rt. támogatásá-
vál jelent meg. A nyomdai elökészítés
iííalcsó István érdeme, a nyomtatás a HÍR-
ASZ Kft balassagyarmati nyomdaüzemé
ben, Hajdú józsef vezetésével történt.

Ennyit röviden a fontosabb ,,formai"
tudnivalókról. A fiatal szerzöt, Faragó
Zoltánt, a Nógrád Megyei Hírlap föszer-
kesztó-helyettesét, újságírót pedig már
aligha kell bemutatni az olvasónak.
lvlegtettiik ezt ugyanis e lap hasábjain
elsö, Öregtoroiiy cimü történelmi regé-
nyének méltatása kapcsán (Pelácfiild,
20133. 3. szám, 349-354), amely múvében
a XVI. század vérzivataros idöszaka
föleg nógrádi történéseinek árnyaltabb
megismeréséhez szolgáltat hiteles ada-
lékokat. A szerzö második önálló köny-
vében ,,csak" műfajt és témát vált, hely-
színt nem, hiszen marad szeretett szú-
kebb pátriája berkein belül, a nógrádi
tájakon, ám most a történelem titán a
természetet veszi nagyítólencséje alá.
Azzal foglalkozik, amihez igazán ért,
amit nemcsak tud, de minden porciká-
jában érez. A táji környezet, a természet
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szinte felfoghatatlanul gazdag, szines,
gyönyörű világába vezeti és avatja be
az olvasót.

E könyvében közzétett írásainak egy
részét olvashatnık és élvezhettük már a
Nógrád Megyei Hírlap hasábjain. A Te-
ritpjáré cimü sorozata 1993 óta - több-
nyire a szombati lapszámban - mintegy
kétszáz kis darabjával tette kellemeseb-
bé olvasói hétvégéjét. A magamfajta
rest-lustának, egy-egy megeróltetöbb
terepjárást, akár kisebb kirándulást is
nehezebben vállaló idösebb embernek,
vagy éppen a természet veszélyeinek
még kitett kiskorú gyermeknek, óvo-
dásnak vagy kisiskelásnak ki sem kell
mozdulnia biztonságos etthonáböl, hogy
az általa esetleg még soha nem látott,
fel nem fedezett csodálatos természet-
ben találja, érezze magát.

Könyvének szerintem fölöttébb fontos
felvezetöjében a figyelmes olvasó Fara-
gó Zoltán egész habitusáról képet al-
kothat. Gyermekkorának egy pillanat-
felvételszerű, ám meghatározó emlék-
képét idézi, ami megfogalmazása szerint
„vélelienttl fennakadt az idö rostáján".
Kész szerencse - monclha tnánk -, mert a
szerzö ebböl táplálkozik, merít, örökit.
Ahogy írja: „Az élmény, a természet
egy-egy apró titkának megfejtése,
szépségeinek felfedezése kárpótol nún-
denért, amit az élet egyébként nem adott
meg - de létezik-e az elöbbieknél na-
gyobb adomány? Kincsek ezek -, ha
nem is a Kincs-völgyból származnak -, s
pénzben kifejezhetö értékük sincs. A
következö történetek erdei és vízparti
séták, vadlesek, madarász kirándulások,
természetfotós túrák emlékét örzik. .



Bizony, aligha létezik e könyvben
leirt természeti kincsektöl nagyobb ado-
mány - válaszolhatnánk Faragó Zoltán
fentebbi, feltehetöen költöinek szánt
kérdésére, mintegy fogadatlan próká-
torként. És erröl azonnal meg is gyö-
zödhetűnk, ha belelapozunk a szerzó
könyvébe. Mindjárt az elsö oldalak
egyikén plasztikusan fogalmaz.

„A záporszerű esöt verófényes nap-
sütés követi, a hideg szél bárányfelhöket
hoz, a derült idö ellenére sürüszemú
hódara hull... Március eleje van, s ehhez
képest hideg. A napokban láttam egy
érdekes természeti jelenséget is a Bükk-
ben, igaz, jó messziröl: egy sötét kis fel-
höból keskeny pásztában érkezett az égi
áldás a hegyoldalba, miközben az égbolt
másfelé jórészt derült, tavasziasan kék
volt..." Miközben tallózok Faragó Zoltán
könyvében, eszembe jut, hogy volt több
kiállítása is a szerzönek a Trtrepjáró fotó-
archíviunából. Ezek egyikét a Nágriid
Megyei Hirlap hasábjain dr. Csongrády
Béla méltatta is. Érdemes öt idézni, mert a
szerzö fotóiról írt sorok a könyv minden
mozzanatára, mondatá ra, megfogalmazá-
sára is érvényesek. Íme egy részlet
Csongrády írásából: ,,...valamennyi itt
kiállított fotó azt bizonyítja, hogy Faragó
Zoltán az intim részletekre, az emberlép-
tékú, olykor alig észrevehetó gyönyörű-
ségekre, a kézzel fogható, kezünk ügyé-
ben lévö, de - micsoda paradozen ez -
éppen ezért nehezen észrevehetó értékek-
re is figyel..."

Akár itt be is fejezhetném a könyv
recenzióját, hiszen a fentiektöl szemlé-
letesebben aligha ismertethetem azt. De
azért engedtessék meg még néhány
nekem különösen tetszó, vagy inkább
engem megkapó idézetei közreaclni a
kötetból - mintegy' az elöbbiek igazolá-
saként is. Mondjuk az Ipoly folyócs-
kánk környékéröl. Az Égerıilolloz, bíilrlr-
rrialclf-ktipacs cimü kis elbeszélésében így

ir a szerzö: ,,Lomhán, vizét alig mozdit-
va folydogál az Ipoly l*-lógrádszakál
alatt. A folyók ugyan, föleg ha lomhák,
hömpölyögni szoktak, de az Ipoly leg-
feljebb áradás idején esinál ilyet, általá-
ban kora tavasszal, de olyankor sem
minden évben. Egyébként megmarad
medrében, aszály idején és egyes helye-
ken legfeljebb patakra emlékeztetö
méreteket mutatva."

Ezt a pár sort azért idézem - miként a
többit is -, hogy rámutassak, ez a kis
kötet, nemcsak lélekemelö és szívmelen-
getó, de helyenként gendolatébresztö is
lehet a figyelmes olvasó számára. Mert,
hogy például miért olyan kiraboltnak,
kifosztettnak, elesettnek, elhagyettrıak és
árvának tünik esetenként és egy-egy
szakaszán az egykor tiszta és bövizü,
halban gazdag, parten álló égereitöl éke-
sített, fűzfával felkoszorüzott, idötlen
idöktól ismert lpolyunk? A szerzö köny-
vében - kimondva-kimendatlanul - erre
is utal. Tehette volna ezt kritika tárgyává
is, mint környezetét érzó, örzö és féltö
ember akár keményebben, karakteriszti-
kusabban is. Csakhogy a szerzö olyannyi-
ra szereti a természetet, hogy talán csak a
szépségei ragadják meg igazán, árnyék-
ban szinte sohasem látja és láttatja azt.

Ezért is, no meg az idójárás szeszé-
lyessége, mostanában inkább „rendel-
lenessége" folytán is érdemes felvillan-
tani néhány sort könyvének más ré-
szeiból is.

Faragó Zoltán ezen most és itt nem
meditál, söt határtalan természetsze-
retete miatt szinte elismeréssel adözik
az idöjárás és a klíma kiszámíthatat-
lanságának. lvlert - mintha éppen a
múlt év végiról szólna - ezt íı`ja köny-
vének a Decemberi veröfény cimü ré-
szében: „December elsó napját mutatja
a kalendárium, de amikor az ember a
naptár lapja után az ablakra pillant, azt
mondja: ki látott már ilyen telet?
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A természetben persze éppen ez a hi-
hetetlen szeszélyesség szép, különösen
olyankor, amikor senki sem szenvedi
meg a nagy hideget, a havat, a jeges,
csúszós téli utat, mint más években
ilyenkor... Késö délelött, amikor kisüt a
nap, és felszáll a sűrű reggeli köd, me-
seszerű, földközeli párán keresztül
érkezö fényekben fürdik erdö-mezó."

Ami Faragó Zoltán habitusából faka-
dó, feltehetöen fölöttébb tudatesan meg-
tervezett útjain, „négy évszaknyi baran-
golásai" közepette, jártában keltében lát,
azt élet-, már-már kaleidoszkópszerűen
láttatja is, mi több érzékelteti olvasójával.
Talán újságírói vénájának és közvetlen
természet-tapasztalatának is köszönhetó-
en roppant racienálisan, lényegre töröen,
színesen, élrnényszerüen fogalmaz. Fara-
gó Zoltán szívesen nyúl a metafóra írói
eszközéhez, és színesen alkalmazza azok
halmazát. Ezekkel nemcsak hitelesen és
életszeríien ábrázolja a természetet, de
életre is kelti, söt humanizálja, emberi
ıiaejaeeeagekkeı ie felfele-:eee eeı. íme
néhány a ,,telitalálatos" metaforái közül:
„A felhö egy nagy dézsa, amit láthatatlan
égi kezek megbillentenek...", ,,Többször
is kiszakadt a felhök hasa..." „Fény buj-
kál a lombok között, és színes falevelek
táncolnak a levegöben. . ."

Hogy milyen lesz ez évi tava-
szunk, még nem tudjuk. Könnyen lehet
hogy hasonló, mint a szerzö néhány
évvel ezelötti Káprásalja fejezetcím
alatti interpretácíójában, ahol újabb
szép metaforákkal irja le az idójárást.
„Tavasz tündér nem hagyja becser-
készni magát, megfogni meg végképp'
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nem: minden várakozás és vágyakozás
ellenére hosszú idószakokra elbújik az
ember elöl, az enyhe déli fuvallatok
helyett viharos északi szelet vág a sze-
münkbe, langyos esó helyett hódarát
permetez, a napsütést meg elrejti vala-
hová a köpenyege alá... Március vége
ilyen az idén.. ."

A szerzö ,,szikéjével" szinte élve
boncolja a terınészetet, ám paradoz
módon, nemhogy fájdalom nélkül, de
az olvasó nagy gyönyörűségére. A mik-
rokozmosz egy szeletét vizsgája,
amelyben, mint tudjuk kicsiben benne
foglaltatik a makrovilág minden moz-
zanata is. Ez az igazán nagy érdeme
Faragó Zoltánnak, aki egyébként új
könyvein dolgozik: Kró címmel egy
újabb történelmi regényen, Ríigyfalmdris-
tól lióoloadlisig cínunel pedig egy, fenti-
ekben méltatott könyvéhez hasonló
összeállításon.

Ezek megjelenését is várva most a
Négy éaszaloiyi liaraagalris című kötetét
ajánlom jó szívvel és érzéssel mindenki
szives figyelmébe, kiváltképp a környe-
zeti ismereteket is tanító pedagógusok
és a természet rejtelmeivel, csodáival
közelebbröl most ismerkedö legfiata-
labb nemzedék, az iskolák tanulói szá-
mára. Hogy mihamarabb megtanulják
tisztelni, szeretni és óvni természeti
környezetűnket, amellyel oly' íidvös
lerme barátságban lenni, harmóniában
élni. Faragó Zoltán e könyvében ehhez
is utat mutat.

föalgótarjáii, Eűűé. Üiólıéj Köfıyoiiiiilielyl
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