
„Amikor elhagyja anyját és apját, a
fiú az erdõbe vonul, hogy megkeresse a
fát, mely odvába fogadja” – így kezdõ-
dött A beat tanúinak könyve.1 Sirokai
Mátyás verskötet-trilógiájának harma-
dik könyvében, a Lomboldal címû kö-
tetben visszatalál a fákhoz, az erdõhöz,
és különleges tevékenységekre, figye-
lemgyakorlatokra hívja olvasóit. Az el-
sõre vékonynak tûnõ, szokatlanul szer-
kesztett verseskötet öt nagyobb részre
oszlik, és versei egyfajta szimmetriát
képezve követik egymást: az egyik vers
a lap tetején van, míg az azt követõ a
lap alján, dõlt betûvel szedve. Ez a szer-
kezeti szimmetria, egyensúly nemcsak
tördelési szervezõelve a kötetnek, ha-
nem a tartalom egyik fõ jellemvonása
is – hogyan találjunk vissza egy szüle-
tés elõtti állapotba, hogyan találjuk
meg a tökéletes egyensúlyt azáltal,
hogy a természet részévé válunk. Eh-
hez ad a kötet fogódzókat. 

Az erdõ, a fák titokzatos, fantaszti-
kumot idézõ helyet jelentenek, amelyre
a narrátor mintegy szent helyként te-
kint, és valamiképpen emberfölötti el-
különülésében tárja az olvasó elé:
„Egyetlen fa is elég az önkívülethez. De
az erdõ.” (7.). A sci-fivel, amit megjele-
nít (növénylés), néhol nagyon eltávolít-
ja a hétköznapitól a versek történéseit,
ugyanakkor ennek segítségével hívja
meg arra, hogy közeledjen ehhez a vi-
lághoz. Az emberfeletti elkülönülésük-
ben mutatott fák valahol mégis vissza-
kapcsolódnak az emberhez, emberi
végtagjaikkal: vállukkal, törzsükkel,
karjukkal. A versekben megjelenõ on-
tológiai kérdésekkel, természeti képek-
kel a természeti környezetbe való bele-
olvadásra hív: „Ahhoz, hogy a térérzé-
kelés megváltozzon, és felismerjük a

rezgõ nyárfákban az ég vízinövényeit,
ismételjük a fejre fordított világgyakor-
latait nap mint nap. Ébresszük fel keze-
inkben az egykori lábakat, megtéve az
utat elõször saját gyermekkorunk négy-
kézláb-idejébe, majd ezen keresztül to-
vább, négykézlábas õseink korába.”
(11.) Ez az egyesülés a természettel
azonban csak különbözõ figyelemgya-
korlatok révén jöhet létre, amelyek leg-
fõbb célja a megismerés, a környezet-
hez való közel kerülés. Hogyan tanul-
hatunk meg figyelni? A kötet, azáltal,
hogy figyelni tanítja olvasóját, nem di-
rekt módon, de ráirányítja arra is, hogy
mennyire eltávolodott környezetétõl,
mennyi mindent nem tud róla, pedig
mennyi mindenben segítségére lehet-
ne, ha pl. nem csak a nagyvárosok üz-
leteit tekintené az egyedüli energiafor-
rásnak, ami nem mellesleg környezeti
katasztrófákhoz vezethet: „Belsõ egyen-
súlyunk kémiai természetû, ezért el-
sõdleges az energia megfelelõ mintáza-
tát hordozó anyagok közelsége, érinté-
se, szaglása, fogyasztása. A legtisztább
energiamintát a növények hordozzák…”
(61.) Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk
ehhez a különleges világhoz, elsõsor-
ban tehát meg kell tanulnunk szemlé-
lõdni, melynek gyakorlatairól részlete-
sen számol be a kötet. Csak akkor is-
merhetjük meg környezetünket, ha ké-
pesek vagyunk kívülállóként tekinteni
magunkra, hallgatni magunkat, ezáltal
pedig visszatérni „a születés elõtti lét
mély álmába: Aki képes módosult tu-
datát megzavart elméje felé fordítani,
és idegenként hallgatni saját, önkénte-
len gondolkodásának hangját, a szavak
és indulatok e hullámlocsogását, az
meghallja az ágak közt neszezõ szél
dallamát is.” (59.) Az, hogy mennyire
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figyelmetlenek vagyunk, és mennyire
tudunk nehezen figyelni egyszerre
több dologra is, helyreállítható azzal,
„ha az agy eredeti, sokhegyû struktúrá-
ja helyreáll”. Ha ez megtörténik, akkor
képesek leszünk újra eggyé válni a kör-
nyezetünkkel, úgy érzékelni azt, mint-
ha már ismernénk, hiszen „a növénye-
ken át vezet az út az organikus figye-
lem vadonjába”. A kötet a természet
pontosabb megismeréséhez a mozgást
ajánlja: több vers mutatja meg a fára
mászás tapasztalatait, a fák érintését,
illatát, amely még utána órákig a ke-
zünkön marad, valamint, nem utolsó-
sorban, a nem mindennapi felismerést,
hogy amikor fára mászunk, nemcsak a
saját mászási útvonalunkat követjük,
hanem a fa növekedési vonalát is. A
versek által találkozhatunk részletes le-
írásokkal, amelyek a természet és a fák
mûködésérõl árulkodnak, ezeket szin-
tén csak akkor érthetjük meg, ha képe-
sek vagyunk háttérbe állítani emberi
önmagunkat: „A nyírek arcának érzé-
keléséhez nem szükséges különleges
adottság, csupán saját arcunk felejtése.
Ha hátrahagyjuk a testfelépítésünkrõl
õrzött képet, a fa csontozatának nemes-
sége és hajtásíveinek szépsége figyel-
münket az egyhegyûségbõl a közép-
pont nélküliség felé húzza szét. Így
már képesek vagyunk befogadni a zöld
derû mélységébe merült arcot, mely a
tapintásra oly kedves bõrén kívül hord-
ja ezernyi pillájú szemét.” (13.) Ha
megismerjük a fákat, megismerjük en-
nek a világnak a sokszínûségét, láthat-
juk, hogy nincs két ugyanolyan lomb-
korona, és érezhetjük, hogy teljesen
összenõttünk velük, sõt még a nyelvü-
ket is megtanultuk – ezt a kötet a köz-
beékelt, fák nyelvén íródott halandzsa-
szövegekkel érzékelteti. A szövegekben

nemcsak a fára mászás gyakorlata jele-
nik meg, hanem a slackline is. Ez a
sport hasonló figyelmet igényel, mint
amilyenre akkor van szükségünk, ha a
természethez akarunk közel kerülni:
„A talpak alá simuló kötél, a jelen húr-
jának e darabja, amelyen minden moz-
dulat a pillanaté, ez a húr éppúgy leve-
ti magáról azt, aki gondolatban a múlt-
ba merül, mint azt, aki a jövõbe kíván-
kozik. Aki azonban képes figyelmével a
jelenben maradni, megteheti, hogy
nem elõrelépked, hanem hátra, egy
bálványfa felé indul el.” (48.) Az aktivi-
tásoknak, amelyeket fókuszba helyez a
kötet, elengedhetetlen alkotóeleme az
egyensúly, ami tulajdonképpen a könyv
egyik központi motívuma. A fára má-
száshoz, a kötéltánchoz elengedhetetlen
a jó egyensúlyérzék, a magunkba vetett
hit és bizalom – a külsõ és belsõ egyen-
súly, amely eggyé válik. Ha visszatérünk
a természethez, megtalálhatjuk az
egyensúlyt. A kötet az egyensúlyt a já-
tékkal köti össze, a kötéltánc, a fára má-
szás játékosságával, amely visszavezeti
az olvasót gyerekkorába, amikor egyet-
len lehetõsége egyensúlya megtartására
az volt, ha négykézláb mászott – a töké-
letes egyensúly bizonyos értelemben
akkor érhetõ el, ha visszatérünk ehhez
az állapothoz. 

Sirokai Mátyás kötete arra szólít,
hogy találjunk vissza a természethez.
Váljunk eggyé a fák között lüktetõ
basszusokkal, hagyjuk a fáknak betöl-
teni magányunkat, hagyjuk, hogy ins-
piráljanak, engedjük magunkat velük
érezni, hagyjuk, hogy magukhoz hív-
janak, hiszen „Elveszíti magát, aki a
fák közt jár, de az öröm betölti gazdát-
lan testét”. (43.)
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