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Az erdő fohásza – Jósvafőn 
 

 

Erdész körökben van egy közismert vers, mely falitablókon vagy fatáblákra festve-

vésve, sokszor díszes formában, évtizedek óta ott lóg majd’ minden erdészház és 

erdészeti kiállítóhely falán, illetve megtalálható szinte minden erdészeti emlékhely 

és emlékmű szöveganyagában. Ez említett vers „Az erdő fohásza”, melyet sokáig 

Fekete István, a jeles hazai ifjúsági és vadászíró alkotásának tartottak. A feltételezés 

forrása volt, hogy az említett írás – „Az erdő sóhaja” cím alatt – előkerült a Magyar 

Rádió archívumából, s a megmaradt jegyzetek szerint 1948. február 24-én olvasták 

fel, feltehetően a Kossuth Rádióban (FEISZT 2008). Ismerve Fekete István természet 

és erdő iránti elhivatottságát, azt feltételezték, hogy az írót bizonyára a II. világ-

háborút követő, túlzó mértékű fakitermelések és erdőpusztítások indították arra, 

hogy szót emeljen az erdők kímélete, védelme érdekében. 

A történetet nemrégiben Leipold Árpád, Németországban élő idős erdőmérnök cikke 

árnyalta, az ő kutatásai alapján ugyanis az derült ki, hogy Fekete István nem 

szerzője, hanem fordítója az említett versnek (LEIPOLD 2008). Francia-német 

nyelvterületről előkerült ugyanis egy olyan írás, amelynek „Az erdő fohásza”, illetve 

„Az erdő sóhaja” lényegében a tükörfordítása. A nyomozás alapján kiderült, hogy az 

eredeti vers szerzője Hannes Tuch (1906-1986) vesztfáliai német erdész, aki 

erdészeti tevékenysége mellett régészként, íróként és költőként is jeleskedett. Az ő 

írása – „Az erdő kérése” címmel – 1927-ben jelent meg egy bajorországi újságban. 

A verset aztán (megőrizve és továbbadva az eredeti vers nemes üzenetét) 

lefordították franciára, majd franciáról (nem németről!) számos más nyelvre, többek 

között Fekete István révén magyarra (de: vers ismert például Indiában és 

Vietnamban is). 

S hogy miért kerül most ez a történeti áttekintés a JHF lapjaira? Azért, mert az 

említett vers 2017-ben, egy díszes fatáblán megjelent Jósvafőn is, mégpedig a 

Kecső-szögben, a Kecső-patak mellett, a Táncsics utca egyik lakóházának kerítésén. 

Történt ugyanis, hogy Jóna Albert bácsi és felesége, Borika néni úgy határozott, 

hogy az erdőhöz való kötődését egy ilyen emléktábla állításával is megörökíti. 

Albert bácsi – ez köztudott – évtizedekig dolgozott hivatásos vadászként Szelce-

pusztán, így az erdőhöz és vadhoz való ragaszkodása elvitathatatlan. Borika néni 

szintúgy Szelce-pusztán töltötte élete nagy részét, az erdei közeg számára is a 

mindennapok természetes velejárójává vált. 

Állítása óta a táblát nyilván már sokan látták, a rajta szereplő szöveg szövevényes 

történetét azonban valószínűleg kevesen ismerik – ezért sem haszontalan tehát, ha a 

helytörténeti füzetek lapjain minderről megemlékezünk. 
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„Az Erdő fohásza” magyarul egyébként több változatban is ismert (ezek pontos 

keletkezése nem tisztázott), közülük a Táncsics utcai táblán a Fekete István-féle 

fordítás változatával az alábbi szöveg olvasható: 

 

 
 

A díszes kecső-szögi fatábla „Az erdő fohásza” szövegével 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 
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„Az erdő fohásza 

 

Vándor, ki elhaladsz mellettem, hallgasd a kérésem,  

Én vagyok tűzhelyed melege hideg, téli éjszakákon,  

Én vagyok tornácod barátságos fedele, 

melynek árnyékába menekülsz a tűző nap 

elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat. 

Én vagyok a gerenda, amely házadat tartja, 

Én vagyok asztalod lapja, 

Én vagyok az ágy, amelyben fekszel, 

A deszka, amelyből csónakodat építed. 

Én vagyok a házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele. 

Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet! 

Ne bánts! 

 

Állította idős Jóna és felesége” 

 

 

A verset tartalmazó, tölgyfalevél-motívumokkal díszített kecső-szögi fatábla és a 

kerítésen mellette – az ott található ivóvíz-kút okán – elhelyezett “Ivóvíz” feliratú 

tábla cseresznyefából készült. A táblát Varga Béla (Szinpetri) faragta gyönyörűszép 

cseresznyefa-lapra. 

 

Szmorad Ferenc 
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