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 A bennünket körülvevő világban színek és formák ezrei mutatkoznak meg, melyek érzelmi 

hatással bírnak ránk, emberekre. Ezért választottam dolgozatom témájának a minket 

körülvevő ezerarcú fákat. A színek és formák hangulati, érzelmi hatásának felismerése 

rendkívül jól fellelhetők ezekben a kolosszusokban. Ezekre az ’értékekre’ legalább annyira 

kellene vigyáznunk, mint egymásra, hiszen a mai világ nem szól másról, mint a pusztításról. 

Önmagunk és a környezetünk eltűnéséről. 

 

 „Kisgyermek korom óta foglalkoztatnak a fák. Mi mindenre jó? Mi mindenre használják? És 

mi mindenre nem kellene használni?!... A fáknak vannak érzelmeik? Lelkük? Több kérdés 

megfogalmazódik bennem. Ha nyitott szemmel járunk, mindenre választ kaphatunk tőlük. 

 Hatalmas vagy kistermetű, terebélyes vagy karcsú. Ezernyi színben pompázó lombkoronával 

büszkélkedő vagy kopasz ágaival bujdosó. Egy fának a külseje elkápráztat vagy elborzaszt. 

Végigkísérheti az ember a születésétől a haláláig. Ugyanúgy, ahogy ők is minket. A 

születésünktől a halálunkig. De hogyan kommunikál egy fa, hiszen nem beszél?! Sokkal 

inkább a külseje az, ami elárulhatja a benne rejlő ’titkokat’. A fák épp olyan élőlények, mint 

mi. Egy apró magból születnek, növekszenek, élnek, majd lassan elhaláloznak.  

 Ahogy már említettem is, többféle külsőt mutatnak: ők így beszélnek hozzánk. Amit látunk, 

azok az érzelmeik? Akkor lehet, hogy egy zöld koronás, színes virágokba boruló fa 

boldogságot érezhet? És az a fa, melynek nincs zöld pompája? Ő már nem is lehet örömteli. 

Képzeljük el, hogy ősz van. A zöld levelek elsárgulnak, lehullnak. A fák ágai megkopaszodnak. 

Valami elmúlik. Belepi a hó. És akkor jön az ébredés. A tavasz meghozza a megújulást? Ismét 

felöltöznek. Ahogy járunk a fák között, mintha ránk mosolyognának. Maguk közé hívnak 

bennünket.  

 Ha belegondolunk, a fák nem különböznek sok mindenben tőlünk, emberektől. Ahogy az 

évek múlnak, úgy a fák és mi, emberek is folyamatosan változunk. Nem csak külsőleg, 

belsőleg is. A külső sok mindent elárul a „viselőjéről”. De jól látjuk-e mi ezeket, mint külső 

megfigyelők? Vajon az érzelmeink is befolyásolják a külsőnket? Haragos, dühös vagy 

örömteli, boldog. Ha hasonlítani kellene: a dühös ember tekintete egy komor, sötét lombú fa 

lenne? Egy idős, fáradt ember egy száraz ágú fa? Egy finom mozdulatú hölgy felérne egy 

hajlékony, karcsú fával? És a boldog tekintet? A virágokkal borított fák?  
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A fenti képek tökéletesen jellemzik az idő múlását, és egyben a magányt is, melyek nemcsak 

egy-egy szereplő által mutatkoznak meg, de a színek kifejező erejével is rászolgálnak.  

 

         

 A meleg színek és a boldogság harmóniája mutatkozik meg a fenti képeken.  

  

                                    

 A fiú és a lány érzelmi kapcsolata. Egy ölelés szólhat egy életre? Nem csak az emberek 

képesek megölelni egymást, és életre szóló hűséget kötni. A fáknál ez sokkal inkább életre 

szólóbb lehet...” 

 

 Úgy gondolom, hogy sose túl korai és sose túl késő körbe néznünk magunk körül. A 

természetből rengeteg erőt kaphatunk, melyet elég egy hatalmas lélegzetvétellel magunkba 

szívni. A természeti értékekre legalább annyira vigyázni kell, mint magunkra, egymásra. 

  

  

 


