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„A ködnek anyja a völgy, apja a hegy, sírásója a szél és
siratója a napsugár. A külországi ködöt nem ismerem. Ott
talán a hegyeken is megterem, de nálunk jobbára a völ-
gyek teknõjében születik — néha már nyáron — és csak
akkor megy apjához látogatóba, ha nagyra nõtt. De ekkor
már rendesen november van.”

Idõnként talán megengedhetem magamnak azt a szerzõi-szer-
kesztõi különcséget, hogy a tárgyilagosságra törekvõ erdõmélyi
tájérték bemutatások, földtani, történeti, néprajzi, helytörténeti
leírások sorába az emberközeliség arcát is becsempésszem,
egy-egy erdõesztétikai élmény meg- és felidézésével. 

Tettem ezt korábban is az erdei csend fontosságára vagy
a tél kisebb-nagyobb formai varázsaira hívva fel a kedves
Olvasó figyelmét, hiszen az adatok, számok, feladatok, cé-
lok misztikáján túl, van másfajta, kevésbé kézzel fogható,
nevesíthetõ dimenzió is erdeink mélyén, a hektáronkénti
fatömeg vagy a természetességi kategória besorolások hal-
mazainak értelmezési tartományán kívül esve. 

Most november van, a színes lombtakaró lassan avarta-
karóvá változik, közeleg a Karácsony, ideje van, ideje lenne(?)
a békés szemlélõdésnek, az elgondolkodásnak, a meglassú-
dásnak, az Ünnep elõtti feltöltekezésnek. Van-e alkalmasabb
természetes környezet erre a ködbe burkolózó erdõnél, legyen
az a síkvidéken, vagy a hegyekben?! Fekete István bevezetõbe
idézett sorai is bizonyíték erre.

Kevesen szeretjük a ködöt.
Szürke, hideg, rideg, unalmas
hangzanak el többnyire város-
lakó és a város szürke, rideg,
hideg és unalmas falai közül
ritkán kiszabaduló embertársa-
ink sommás véleményei. Pe-
dig kevés valós élményük van
és lehet az igazi ködrõl, a köd-
ben rejtõzõ csodákról, a fák
törzsén végigfolyó ködcsep-

pek halk surranó, neszezõ
hangjairól és a ködben megél-
hetõ egyedi magány fensé-
gességérõl. És arról, hogy e
szürke, felszínközeli vízgõz
kicsapódás, mint egy nemes
palást miként emeli ki az õszi
erdõk finom pasztelszíneit.
Erdész embereknek ezeket
talán nem is kell különöseb-
ben körülírni. 

De ne én beszéljek tovább a ködrõl,
idézzük meg ismét az erdõjárás irodal-
mi nagymesterét, hiszen amit és aho-
gyan ír, abban minden benne van.  

„Szeretem a ködöt, amely eltakar és
egyedül lehetek benne. Szeretem a kö-
döt, mert csend van benne, mint egy
idegen országban, melynek lakója a
magány, királya pedig az Álom. Szere-
tem a ködöt, mert túl rajta zsongó jólét,
meleg kályha, ölelésre tárt karok és me-
sék vannak, melyek talán valóra vál-
nak. Szeretem a ködöt, mert eltakarja a
múltat, a jövõt és a jelen is olyan homá-
lyos benne, hogy talán nem is igaz.”
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Köd elõttem, köd utánam…


