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A harmadik oldal

N ehezen érkezik a tavasz. A megújulás…, amely a
Természetnek oly természetes. Hiszen ez így van
már évmilliók óta, miszerint a halál elõtt új élet

születik. Az élet és halál mindig foglalkoztatott bennünket,
gondolkodó embereket, akik nehezen törõdünk bele abba,
hogy elmúlásunk a szubjektum szempontjából végleges. 

A sorsszerûség hozta, hogy az Egyesület, és így a szer-
kesztõség is költözni kényszerül. A szerkesztõségi szoba
munkarendetlenségének dobozokba pakolása közben fel-
jegyzések, levelek, könyvek emlékeztettek a közel- s régmúlt-
ra. Pikkersgillnek, (Kanadába kényszerült kollégáink men-
torának) készült oklevéltervezet, Majer Antal professzornak
a Lapokat biztató levele, Leipold Árpád konzekvensen elkö-
telezett felhívásai szakmatörténeti igazságokra, Riedl Gyula
bácsi intõ szavai, mellyel figyelmeztet, hogy az egyesületi
élet nem hivatal, ezért sajátos hangulatát, közösségformáló
szerepét soha ne felejtsük és így tovább... 

Egypár névtelen levél, melyekkel a szerkesztés során
nem tudtam mit kezdeni, pedig aktuális, okulandó gondo-
latokat vetettek fel. Szakmai kérdéseket, egyéni sérelmeket,
ahogy az lenni szokott a névtelen levelezõknél. (A közös
bennük, hogy mindegyikbõl átérzõdik – ahogy József Atti-
la írja – a „fortélyos félelem”.)

Számtalan telefont kaptam az utóbbi hetekben, melyek
személyesen nekem szóltak ugyan, de mégis közös mun-
kánk elismeréseként könyvelhettem el.

Ám a legmegkapóbb telefon az volt, amit hajdani mun-
katársammal beszélgetve tudtam meg. Hogy mi is az iga-
zi megújulás?

Amikor az ember kétgyermekes apaként elveszti hites-
társát, és egyedül marad két félig kamasz gyerekkel. Aztán
idõvel a két ifjú kirepül otthonról.

A magányt évek múltán olyan kapcsolat szakítja meg,
amely nem nóvum ugyan, de mindenesetre elgondolkodtató.

A harmincéves, felettébb csinos hölgy fogadja a hatva-
nas évei felé járó erdõmérnök közeledését, majd hûséget
esküsznek egymásnak. Gyermeket vállalnak, noha tudják,
hogy emberi számítás szerint elõbb-utóbb nekik is részük
lesz abban a szomorúságban, melyet féltestvéreik éltek
meg édesanyjuk elvesztésekor.

S mégis. Oly szeretetet, oly kicsattanó örömet régen hal-
lottam, éreztem, mint amit az éter hullámain keresztül
barátom éreztetett velem a hírrel, hogy nemrég megszüle-
tett második gyermekük.

Persze most erdésziesen cirkalmazhatnám a hasonla-
tok sorával, kezdve az öreg tölgytuskóból sarjadó erõteljes
hajtásokkal, meg ilyenekkel, de nem teszem. Tavasz van,
a megújulás évszaka. Örüljünk, és erõsödjünk testben és
lélekben egyaránt. Mert lám, a legkeservesebb helyzetekbõl
is van kiút. Csak hinni kell, és tenni érte.

Õk hisznek.
Pápai Gábor




