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Felelős kiadó: a Kft. ügyvezető igazgatója 
1141 Budapest, Mirtusz u. 2.  
Tel.: 470-0411, fax: 470-0410 
A Kiadó adatkezelési szabályzata elérhető  
a www.magyarmezogazdasag.hu/adatvedelem 
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A következő számunk június közepén 
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Hármat fütyült egy kismadár, s megrezzent a táj. 
Kinyitotta a Föld szívét.  A madárének meggyőz-
te, hogy van remény. A betelelt erdő kiolvadt, fel-
ébredt. Már nem alszik, nedvet szívott a földből a 
fa és lábánál a bokor. Nemezzé töppedt avaron 
törtek át kecses, „világszép nádszálkisasszony” 
hajtások. Fejük bimbó, majd szirmukat tárt virág. 
Mind-mind más színű. A természet legszínesebb 
szőttese. A zord zúzmara kedves, mosolygós 
harmatcseppé olvadt. Az erdő színeiben, s 
hangjaiban újra tobzódó kórussá vált.  
Önmagában is szép kép, de a Teremtő máshogy 
pengeti húrjait a Borsodi-ártéren, Bihari-síkon, 
Hajdúháton, Hortobágyon, Nyírségben, Rétköz-
ben, Sárréten és a Szatmár-Beregi-síkon. Ahány 
kis táj, annyiféle virág, tarka szőnyeg, színvilág.  
Az erdőszeretőknek tobzódás.
A védett erdeink zömét a síkvidéki gyertyános 
tölgyesek, homoki és sziki tölgyesek, liget- és láp-
erdők társulásai alkotják. Nagy tű fűzi össze kék 
fonallal a látnivalókat Haláptól – érintve Debre-
cen, Gúth, Nyírlugos és Nyírbátor erdeit – Bakta-
lórántházáig. Ez nem más, mint az Alföldi Kéktúra 
egyre népszerűbb szakasza. 
Hívatlan vendégként érkezett a nyavalya. A min-
dennapok más értelmet és irányt vettek.  
Lelassultunk; bezárkóztunk; maszkot viselünk. 
Eközben egy fontos dologról megfeledkezünk: 
házunk kapuja zárva. Az erdő kapuja pedig, 
ahogy eddig is, tárva-nyitva áll. Meglátogatva 
szorongásaid közben is sokat meríthetsz egy  
néma, elfogadó társaságból. A fák sokaságából, 
az erdőből. Tévedhetetlen orvos. Üzeni, nyugodj 
meg, túléljük. Ezt is… 
Nyitnikék, nyitnikék, nyitnikék – fújom én is a  
cinke énekét. Az erdő nyitva, kék az ég. 
Miközben írtam, Szabó Lőrinc kandeláberhez tá-
maszkodó szobra a debreceni Nagytemplom 
előtti téren nézett rám. A Mi Erdőnk hasábjairól  
is köszönöm a biztatást!
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