
Erdészeti Lapok CLII. évf. 12. szám (2017. december)424

A Keleti-Mecsek déli lankáin megbújó
Zengõvárkony kultikus hely, hiszen a
falut körbeölelõ õsi szelídgesztenyést
választotta végsõ nyughelyének, az
éppen 30 évvel ezelõtt égi ösvényekre
lépett Rockenbauer Pál. Pali rene-
szánsz tehetségû, mediterrán vénájú
ember volt, akit megfogott e toscanai
ihletettségû vidék. Ma azonban kissé
értetlenül állhatunk a sírja körül, a
sûrû szedresekkel, galagonyásokkal
átszõtt csonka és elszáradt fákra néz-
ve. Miért is kívánta, hogy ide temes-
sék? Hová tûnt innen a végsõ megpi-
henésre marasztaló szépség?

Ha azonban várkonyi lépteinket a
Csondor dülõ felé irányozzuk, talál-
kozhatunk azzal a teljességet, békessé-
get, méltóságot és az idõk végtelen-
ségét sugárzó hangulattal, amit egy
egészséges és ép szelídgeszte-
nyés áraszt magából.
Nem mellékesen
pedig a 2017-es
év faegyedénél
is tiszteletünket
tehetjük.

A Zengõvárkonytól alig egy macs-
kaugásra fekvõ kis liget azt a tájké-
pet hordozza, ami korábban az egész
60 hektáros szelídgesztenyést jelle-
mezte. Itt még egyenes derékkal, s
nem megtörten állnak a vén fák,
egyedeik között széles a térköz és jól
kaszált kis tisztások mozaikjai rajzol-
ják körül az óriásokat. S õsszel, ha a
lehullott vastag avart tapossuk, lépten-
nyomon az értékes
termés forog ki ba-
kancsaink talpa alól.

Valóságos mesebe-
li csoda, hogy így
fenn- és megma-
radtak e fák,

hiszen a 20. században számos kárté-
tel érte õket, a téeszesítés gondozatlan-
ságától, a katonai lõtér gyújtogatásán
keresztül, az 1970-es években kezdõ-
dõ és azóta szinte minden faegyedet
letaroló kéregnekrózisig.

De a gesztenyefák élni akartak és él-
ni akarnak! Életerejük legyõzte a vesze-
delmeket, a történelem viharait és az
emberek gonoszságát. Példát adnak e

jelfák a nehéz idõkben, a
gondok, a bajok közepette,
mindennapos küzdelmeink-
hez. A hagyomány, az évszá-
zados folytonosság jelképei

õk. És a minden körül-
ménnyel dacoló fák igaz

reménységet adnak
az eljövendõre is. 
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