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Újratervezéssel kezdődik a péntek. A korai indulást elmosta a zivatar, így barátnőmmel a balatoni csavargást budapesti szöszmötö-

lésre cseréltük, és végül késő délutánra érkeztünk meg a kőröshegyi Falu házába. Belépve karakán nő üdvözöl, egy kupac jelenléti 

ívvel zsonglőrködik. Életemben nem töltöttem még ki ennyi nyomtatványt, de ha fontos, ám legyen! A repkedő papírok közül vala-

hogy csak kikeveredünk, és befészkeljük magunkat a tornaterem egy-egy műanyag székébe. A neon hunyorgat, a közönség picit 

foghíjas, kamerák bámulnak ránk. Beszélgetés, és meglepetés színház kerekedik ki a dologból, szerencsére nem egy tikkasztóan 

száraz konferenciára jöttem. Élet van, érzések kerülnek elő a kalapból, és a bűművészek megjelenítik nekünk, hogy nevethessünk, 

megérintsen, elgondolkodtasson amit hallunk-látunk. Lacit figyeljük, aki erdőökológus, és néha megilletődve, majd növekvő biza-

lommal fordulva osztja meg személyes élményeit és persze szaktudását is. Néha irigykedek, mamutfenyővel találkozni! Hű!  

A szervezés gördülékeny, másnap folytatjuk. Bemutatkozó előadások, ízelítők. Aztán csoportokra oszlunk. Megyek életszerűen ker-

tészkedni. Nem tudom mit is várok, de a liszteskékre térjünk ki. Felteszünk pár akut kertészeti kérdést, majd végül megszavazzuk, 

hogy kísérletképp kertet tervezünk Lacinak. Együtt, sokan. Kinga koordinál, feladatot oszt. Kirajzunk, képeket, benyomásokat, érzé-

seket gyűjtünk, inspiráció után kutatunk a közvetlen környezetünkben. Mindenki beleteszi magát, és a teleírt papírlapokkal kertet 

állítunk, nem családot. Ezt így is lehet. Együtt. 

Ebédszünetben ellógok a levendulásba, vágyom a szabad ég 

alá. Nem a program része, de hívogat és feltölt a szín, az 

illat, ahogy hangyamód szorgoskodunk, sokadmagunkkal 

együtt csattogtatjuk a metszőollókat a domboldalban. Gyűl-

nek, híznak a csokrok, úszik az illat, elterül a balatoni táj. 

A meseterápiára tartózkodóan és kissé késve érkezem, a tévések pedig zavarnak. Meg is egyezünk, hogy ők nem maradnak a terá-

piás részre. Keresem a kapcsolódást öko és pszichológia vagyis a meseterápia között. Rajzokkal, képekkel dolgozunk, ezek sokszor 

természeti képek, ez igaz. Mégis, hm, milyen lenne ezt árnyas fák alatt, a szél lágy érintésében megélni! Kivinni a terápiát, az em-

beri együttlétet a természetbe. Ki a zárt szobákból, ligetbe, völgybe, patak mellé, éppen hova. A képeink megelevenednének!  

Ekkor már a természetre kiéhezve alig várom a másnapi erdőfürdőt! 



Erdő meg fürdő. Körbeülünk, és megbeszéljük a kereteket, instrukciókat, és megtanuljuk felismerni a bálványfát. Végre-végre me-

gyünk! Csend és lombok, árnyak és pihe-puha fűfélék, úgy lehetek, ahogy szeretek. Némán mendegélünk. Lehet nézni, szagolni, 

érinteni. Az idő néha megnyúlik, máskor megrövidül. Bóklászik a csapat, letelepszünk, továbbmegyünk. Az instrukciók nem szoríta-

nak, kapok levegőt. Egész hamar kimosódik belőlem a feszültség, és megérkezik a nyugalom. Mint a víz. Majd a rengeteg részlet. 

Hangyák menetelnek a fatörzsön, a legmélyebb barázdákba botolva is tovább és tovább. A nagy tölgy alatt az élet csak úgy nyüzsög, 

megannyi színében és rétegében. Gombák nőnek, tavalyi avar alól törnek a fényre. A föld illatos, gazdag. Fénypászmák pettyezik a 

keskeny vízfolyás lágy hangjait. 

Nem tudni mennyivel később, kezemben a kincseimmel, kibújunk ebből a titkos és mégis hétköznapi világból, az út visszavisz, ki a 

mezőhöz, ahol tengernyi apró virág zengi a nyarat a rekkenő melegben. 

A délutáni záró program mindenkit bevon, összeérünk. Megható a színészek által kívülről látni azt a sok szépséget és határtalansá-

got, amit az erdőbeli élményeimből játszanak el nekünk. Valaki más nehézségeit akár humoros szemszögből is megnézhetjük. Meg-

megnyílunk, felszabadulunk, ellazulunk. Ez volt a legértékesebb. Együtt, egymással, megengedően, partnerekként.  

A land art programot pedig — amin nem voltam, mert egyszerre két helyen, hajj, hát nem lehet — megtartottam magamnak, itt-

hon.  


