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Nemrég jelent meg Sárvári János erdô-
mérnök-író elbeszéléseit tartalmazó
kötetetecske. De ahogy a közmondás jel-
zi „kicsi a bors, de erôs”. A kiadvány ol-
vasójának igazi csemegét jelent. A rövid
egypercesek az élet dolgairól szólnak.
Érzelemvillanások néhány remekbe si-
került mondatba tekerve. Az objektív
valóság sugarai pásztázzák az író intel-
lektuális finomságokra fogékony gondo-
latait. A még követhetô absztrakciók, a
sokszor bravúrosra sikeredett jelzôpárok
alkalmazása már igazi tehetségre vall.
Mai, mondhatni gonosz világunkban –
különösen akkor, ha a gonosz bárány-
bôrbe bújva mutatja magát – amikor a
jó és a rossz megkülönböztetése leg-
alább olyan fontos, mint maga a vágy
egy humánusabb célok vezérelte hét-
köznapi életre. Javaslom az olvasónak,
hogy a befûtött téli szobában forgassa
minél többet Sárvári János kötetét, és
akkor rájön arra, amit az erdész lelkü-
let már régen sejt, hogy a morális alap-
igazságok éppoly fontosak, mint a ter-
mészet ôserejébe vetett szilárd hit.

* * *

Búcsú a rénszarvastól
Ferdén nôtt bálványfák, poros törzsû
platánok és elgyötört juharok alatt né-
zelôdöm a városban. Napernyôkön
akácvirág, a vasszékek támláján pereg a
rozsda. Sörbe néznek elfáradt rakodó-
munkások és gyereksétáltatásba belefá-
sult anyák. A családfônek – körötte fü-
zérnyi gyerek – ünnep ez, a felmagasz-
tosulás pillanata, ahogy enyhén spicce-
sen, furcsán szétterpesztett ujjakkal ha-
donászva a katonaélményeirôl mesél.

A szemközti asztalra dobott újság
címlapján angol pázsit, gondozott vi-
rágágyások között zabpelyhet eszik egy
amerikai család. Lábuknál ragyogóra
kefélt kutyák, macskák, az asztalnál ra-
gyogóra kefélt emberek, kortalan bá-
buk a valószínûtlen díszlet elôtt, egy
betegesen erôs fényû mesterséges Nap
sugaraiban.

Ha majd elhajtjuk sörünkrôl a legye-
ket s az albérletünk ablakával szemközti
tûzfal fölött tiszta fényével felragyog a
vacsoracsillag, körberakjuk magunkat a
jóléti társadalom kellékeivel, a lemezját-
szón madárhangok szólnak négyszeres
lassításban, egyre erôsödve. Ha hátradô-
lünk a karosszékben és fiunk fejére téve
a kezünket, céltudatos kérdésére, hogy
mi az erdô, a szemközti park kopott fáit
mutogatva elgondolkodhatunk.

Magyarázzuk fontoskodva a ké-
peskönyv állatfiguráit. – Látod négy
lába van – mondjuk oktatólag – füvet
eszik – gondolom. Azután vattacu-
kortól és fagylalttól ragacsosan, mak-
rancos léggömbökkel hadakozva az
Állatkertbe indulunk, hogy szembe-
süljünk az örökké vedlô, könnyezô
és a szûk ketrecében mind büdösebb
állatvilággal.

– Nicsak a maci milyen szépen kér!
Odaát jávorszarvast eszik, itt a saját
piszkában ülve kiflivéget koldul.

– Ez a rénszarvas – magyarázod – a
végtelen tundrák lakója. Adj neki pere-
cet és cukorkát.

A rénszarvasok odajönnek a palánk-
hoz egész közel. Hatalmas a szemük.
Minden koszos és ragad, csak a szemük
fényes, tiszta és óriási.

– Miért ilyen szomorúak? – kérdezik
a gyerekek.

– Nem szomorúak csak ilyen a sze-
mük – mondod zavartan és továbbvon-
szolod ôket a majomház felé.

Sárvári János

Hangulatjelentések a nagyvárosból

A hagyományoknak megfelelôen
Csongrád megyében a megyei augusz-
tus 20-ai rendezvény Ópusztaszeren
zajlott. A Csongrád megyei Közgyûlés
1992-ben alapította a Csongrád megyei
Önkormányzat Alkotói Díját, amelyet a
megye gazdasági, kulturális, tudomá-
nyos és mûvészeti életében kimagasló
eredményeket elérôk kaphatnak meg.
A díj átadására államalapító Szent István
királyunkra emlékezve, augusztus 20-
án kerül sor.

Ebben az esztendôben 4 magánsze-
mély és 2 közösség részesült ebben a
legnagyobb megyei kitüntetésben, rá-
adásul a díj létrehozása óta elôször is-
mertek el egy iskolai közösséget. Az
ásotthalmi Bedô Albert Erdészeti Szak-
iskola és Kollégium munkahelyi kollek-
tívája nevében Andrésiné dr. Ambrus
Ildikó vette át a díjat dr. Frank József el-
nöktôl az iskolában folyó kimagasló ok-
tató-nevelô munkáért, szakképzés és
ellátás és az erdészeti hivatástudat ala-
kításáért.

A díj átadásakor hangsúlyozták,
hogy az évszázados iskola a megye
egyik legrégibb szakképzési intézmé-
nye, amelynek beiskolázási körzete az
egész Alföld. Az évszázados múlt és a
sajátos képzési irány eredményeként a
patinás intézmény beírta nevét a ma-
gyar erdészet történetébe. Az iskola az
utóbbi években látványosan és töretle-
nül fejlôdik. Kiemelkedô a nevelôtes-
tület szakmai-pedagógiai tevékenysé-
ge. Túlmutat az oktatás-szakképzés
mindennapi feladatainak végzésén a
tantestület néhány tagjának az országos
programkészítésben, illetve az erdésze-

ti, környezetvédelmi tudományos kuta-
tásban való részvétele. A tantestület 6
tagja részesült az utóbbi idôben oktatói,
természetvédelmi és vadászati tevé-
kenységéért kitüntetésben. A nevelô-
testület erôfeszítései mellett elismerésre
méltó a technikai és fizikai dolgozók fe-
gyelmezett közremûködése is.

Pápai Gábor

Ismét zakatol a
kisvasút
Tízévnyi szünet után szombaton 11 órá-
tól ismét szállítja a kirándulókat a kis-
vasút a Börzsöny védett erdein keresz-
tül. A kisvasút felújítása idén március-
ban kezdôdött el. A hét kilométeres
szakasz teljes átalakuláson ment keresz-
tül: nemcsak a mozdonyokat és vasúti
kocsikat újították fel, de kicserélték a sí-
neket, a talpfákat, felújították a hidakat,
sôt az állomásépületeket is.

A védett területek természeti kincsei
megközelítésének legkörnyezetkímé-
lôbb eszköze a kisvasút, hiszen egy
mozdonnyal vontatott szerelvény akár
20–30 személygépkocsi környezetkáro-
sító, zavaró hatását is kiválthatja, a ki-
rándulók pedig egy csodálatos él-
ménnyel térhetnek haza. Reményeink
szerint a jövôben folytatódni fog a fel-
újítás és újabb szakaszok nyílnak majd
meg a kirándulók elôtt.

A kisvonatot dr. Kóródi Mária kör-
nyezetvédelmi miniszter avatta fel.

Battai Eszter

Alkotói díj az ásotthalmi Bedô
Albert Erdészeti Szakiskolának


